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I. INTRODUCCIÓ
Com és ben sabut, l’1 de gener de 2002 va entrar en vigor la llei de 

modernització del Dret d’obligacions alemany, de 26 de novembre de 
2001 (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts).2 Com diu el seu propi 
nom, la reforma ha volgut actualitzar aquest sector del Dret privat, tot 
aprofi tant per incorporar algunes normes rellevants d’origen comunitari 
europeu. El resultat ha estat que més de 200 articles del Codi civil alemany 
(Bürgerliches Gesetzbuch, en endavant BGB) han estat modifi cats, afegits o 

1 Agraeixo al Prof. Dr. Miquel Martín Casals i al Dr. Jordi Ribot Igualada el seu suport, 
així com les remarques del Prof. Dr. Eugen Bucher (Berna) i els aclariments del Prof. 
Hugh Beale (Warwick, Law Commission of England and Wales). També agraeixo les 
indicacions de Herbert Jacobson i Dmitriy Kurdyukov. 

2 BGBl. I S. 3138.
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suprimits.3 Mitjançant aquesta modernitza ció, el Dret alemany ha volgut, 
a més, incrementar la seva infl uència en el procés d’harmonització, 
unifi cació o aproximació dels Drets privats europeus.4

Un dels aspectes afectats per la reforma és la prescripció. La necessitat 
de modifi car les seves regles legals havia estat posada de manifest 
repetidament per la doctrina.5 En aquest cas, la reforma va més enllà 
del que és el Dret d’obligacions pròpiament dit perquè entra de ple en el 
terreny de l’anomenada part general (Allgemeiner Teil) del BGB. Degut a 
això, la reforma projecta els seus efectes més enllà dels estrictes límits del 
Dret d’obligacions i inclou altres matèries regulades en el Codi alemany6Dret d’obligacions i inclou altres matèries regulades en el Codi alemany6Dret d’obligacions i inclou altres matèries regulades en el Codi alemany
o fora d’ell.7 Es tracta, doncs, d’un dels aspectes més importants de la 
reforma, encara que entre nosaltres hagi passat més aviat desapercebut.8

Val la pena, doncs, correspondre a la importància pràctica d’aquesta 
qüestió i dedicar-hi una certa atenció.9

3 Vegeu, sobre aquesta reforma en general, la ponència del Prof. Dr. Ulrich M, 
Europe and the German Reform of the Law of Obligations, en aquestes mateixes 
Jornades.

4 En aquest sentit, vegeu B G , Sonderausgabe 
Schuldrechtsreform Neues Recht / Altes Recht, Textausgabe mit Einführung von Prof. 
Dr. Stephan L, München, Beck, 2002, Einführung, XVII-XVIII. Se’n fa ressò, 
entre nosaltres, Miquel M C, El Codi civil de Catalunya en la cruïlla del Dret 
privat europeu, RJC 2002, 633-662, p. 652.RJC 2002, 633-662, p. 652.RJC

5 Vegeu, entre altres, Peter S, Schuldrechtsreform. Voraussetzungen, 
Möglichkeit und Gegenstände, Heidelberg, Müller, 1987, p. 17; Reinhard B, 
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Tübingen, Mohr Siebeck, 2001, p. 323 Rn. 
323; Reinhard Z, Grundregeln eines Europäischen Verjährungsrechts und 
die deutsche Reform debatte, ZEuP 2001, 217-222, p. 218; del mateix, Germany, a Ewoud 
H (Ed.), Extinctive Prescription. On the Limitation of Actions,  e Hague (etc.), 
Kluwer Law Int., 1995, 169-206, p. 173; Herta D-G, Die Entscheidung für 
die so genannte Große Lösung bei der Schuldrechtsreform, NJW 2001, 2281-2289, p. 2282.e Lösung bei der Schuldrechtsreform, NJW 2001, 2281-2289, p. 2282.e Lösung bei der Schuldrechtsreform, NJW

6 Com, per exemple, les successions: vegeu Anja A, Auswirkungen des neuen 
Verjährungsrechts auf das Erbrecht, JuS 2002, 742-746.

7 Com el Dret administratiu: vegeu Max-Emanuel G, Die Schuldrechtsreform und das 
Verwaltungsrecht, NVwZ 2002, 385-391 (especialment per la prescripció p. 389-390); en 
relació a la responsabilitat patrimonial de l’Estat, Martin K, Auswirkungen der 
Schuld rechts reform auf die Verjährung im Staatsha ungsrecht, NVwZ 2002, 395-400.Schuld rechts reform auf die Verjährung im Staatsha ungsrecht, NVwZ 2002, 395-400.Schuld rechts reform auf die Verjährung im Staatsha ungsrecht, NVwZ

8 Cf. Francisco José I R, Apuntes sobre la reforma alemana del Derecho de 
obligaciones: la necesitada modernización del Derecho de obligaciones y la gran solución, 
RDPat 8/2002, 153-171; Albert L  M, La modernització del dret alemany 
d’obligacions, a InDret 02/2001, <www.indret.com>; Cristina F, La reciente 
reforma del BGB a través de la Ley para la Modernización del Derecho de obligaciones 
que entró en vigor en Alemania el 1 de enero de 2002, Act. Civ. 2003, núm. 08; K. Jochen 
A D, La modernización del derecho de obligaciones en Alemania: un 
paso hacia la europeización del derecho privado, RDP 2002, 187-206; cap d’ells no fa 
referència a l’aspecte que aquí s’estudia; més tard, cf. L, Entra en vigor la llei de 
modernització del dret alemany d’obligacions, a InDret 01/2002, p. 4. InDret 01/2002, p. 4. InDret

9 Cf. Helmut H, Reform des Verjährungsrechts, NJW 1982, 2021-2027, p. 2021, Reform des Verjährungsrechts, NJW 1982, 2021-2027, p. 2021, Reform des Verjährungsrechts, NJW
qui es lamenta que no es faci així més sovint; vegeu també, en sentit similar, Reinhard 
Z, Die Verjährung, JuS 1984, 409-422, p. 409.
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A més, aquesta reforma resulta d’un extraordinari interès a la llum 
dels desenvolupaments que recentment han tingut lloc tant a Catalunya 
com en el Dret comparat. La prescripció extintiva ha estat una de les 
matèries que el legislador català ha inclòs dins de la regulació que integra 
el primer pas de la codifi cació del Dret civil de Catalunya, adoptat 
mitjançant la Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera llei del Codi civil 
de Catalunya (d’ara endavant, CcC).10 La reforma del Dret d’obligacions 
alemany ha posat a l’abast del legislador del nostre país un important —i 
renovat— instrumental tècnic11 així com un valuós model de solucions 
per a problemes concrets relatius a aquesta matèria. Junt amb això, 
la inspiració comparada de la nova regulació catalana potser permet 
vaticinar un major paper del Dret comparat no només en l’estudi de la 
mateixa, sinó també en la seva aplicació pràctica.12

Aquest treball pretén seguir aquesta línia i proporcionar una visió 
comparada de la temàtica específi ca dels pactes sobre la durada dels 
terminis de la prescripció, un aspecte fi ns ara no regulat específi cament 
a casa nostra i en relació al qual el Dret alemany ha experimentat un 
signifi catiu canvi d’orientació.

II. LA NOVA REGULACIÓ ALEMANYA

1. La introducció del criteri permissiu
El Dret alemany anterior a la reforma permetia els pactes 

d’abreujament dels terminis de prescripció, però prohibia els del seu 
allargament (§ 225 BGB). Aquests últims eren nuls de ple Dret (§ 134 
BGB).13 Aquesta admissió dels pactes en un determinat sentit, però no 
en l’altre, portava a la doctrina a dir que la regulació de la durada de 
la prescripció era convencionalment derogable de manera unilateral, 
és a dir, derogable o dispositiva només en benefi ci del deutor, ja que 
l’escurçament del termini afavoreix a aquest.14 Al mateix temps, es 
trobava el fonament a la regla legal d’admissibilitat de l’abreujament 
dels terminis en què el mateix serveix a la fi nalitat de la prescripció, en 

10 DOGC núm. 3798, de 13.1.2003, p. 486. 
11 Ho destaca Josep F R, Els efectes de la prescripció en el dret civil de Catalunya, 

InDret 2/2003 <www.indret.com> p. 3.
12 En la línia que suggereix Urs Meter G, Zur Rolle der Rechtsvergleichung nach der 

Schuldrechtsreform, ZVglRWiss 101 (2002) 38-44, p. 40.
13 Entre altres es poden veure BGH 19.4.2001, VersR 2001, 1052-1054, i BGH 3.12.1987, 

NJW 1988, 1259-1260.
14 Així Z, Germany, cit., p. 205, i Christoph H, Der Allgemeine Teil des 

BGB, 2. Auf., Köln (etc.), Heymanns, 1992, p. 400 Rn. 899.



460 A L B E R T  R U D A  G O N Z Á L E Z

la mesura en què afavoreix la seguretat jurídica i la pau de les situacions 
jurídiques.15 Tanmateix, l’allargament convencional era permès en alguns 
casos particulars, com els terminis breus de sanejament (Gewährleistung) Gewährleistung) Gewährleistung
en el contracte de compra i venda i en el contracte d’obra (§§ 447 i 638 
BGB),16 així com en la regulació mercantil del contracte de transport 
(414 I 2 HGB).17 Per la seva banda, la legislació especial en matèria de 
condicions generals de la contractació (Gesetz zur Regelung des Rechts der 
Allge mei nen Geschä s bedin gun gen, AGB-Gesetz)18 prohibia, igualment, 
l’escurçament dels terminis legals de sanejament mitjançant condicions 
generals (§ 11 Nr. 10 e) i f)).19

En realitat, la jurisprudència havia estat generosa pel que fa a 
l’allargament dels terminis de prescripció. Sota la vigència del Dret 
anterior, s’havia intentat arribar a aquest mateix resultat mitjançant pactes 
com la pròrroga (Stundung, § 202 I BGB); l’excepció que assenyala que és 
contrari a la bona fe emparar-se en la prescripció un cop s’ha expressat 
la renúncia a l’excepció de prescripció; el pactum de non petendo; la 
novació o, fi nalment, el pacte d’ajornament del venciment.20 Es tractava 
de maniobres en certa mesura indirectes o fraudulentes, que tanmateix 
havien obtingut el vist i plau de la jurisprudència.21 Així, es pot dir que 
resultaven vàlids els pactes que feien més difícil la prescripció de manera 

15 Es pot veure entre altres Othmar J, a J (Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch 
mit Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschä sbedingungen, 8. Auf., 
München, Beck, 1997, § 225 p. 139 Rn. 2 i § 194 p. 126 Rn. 4.

16 Com diuen Dietrich R / Klaus T, Kaufrecht, 6. Auf., Neuwied, 
Luchterhand, 1997, p. 168 Rn. 419, no era necessari que el § 477 BGB permetés 
l’escurçament del termini, perquè ja ho feia el § 225 BGB. 

17 Per això, la doctrina ja admetia una renúncia a l’excepció de prescripció limitada 
temporalment: Ingo K, Transportrecht, 2. Auf., München, Beck, 1993, p. 80 Rn. 3.

18 Gesetz vom 9. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3317).
19 Vegeu-ne una aplicació pràctica a Hermann D, Verjährungsrecht. Entwicklungen 

in der Rechtsprechung des BGH und in der Rechtslehre von 1979 bis 1982, JZ 1983, 825-
832, p. 832.

20 Ho nota Heinz-Peter M, Die Reform des Verjährungsrechts, a Wolfgang E / 
Reinhard Z (Hrsg.), Zivilrechtswissenscha  und Schuldrechtsreform. Zum 
Diskussionsentwurf eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes des Bundesministeriums 
der Justiz, Tübingen, Mohr Siebeck, 2001, 333-423, p. 398; del mateix, Die Neuregelung 
des Verjährungsrechts, NJW 2002, 89-99, p. 96; cf. també Carl-Heinz W, Schuldrechts
modernisierung 2001/2002. Das neue Verjährungsrecht, JuS 2002, 105-113, p. 106; Dieter 
R, Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts: Verjährung, NJW 1992, 2395-
2400, p. 2400, i Karl L / Manfred W, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 
8. Auf., München, Beck, 1997, p. 337 Rn. 7.

21 Entre altres BGH 30.5.1995, NJW 1995, 2282-2283, i BGH 16.3.1994, NJW 1994, 1788-
1790.
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indirecta.22 Per altra banda, també s’havien establert límits clars a la 
possibilitat d’escurçar el termini de prescripció, especialment mitjançant 
l’instrument de la legislació sobre condicions generals (§ 9 AGBG).

Amb la reforma, el legislador alemany ha introduït el principi 
d’autonomia de la voluntat amb una amplitud considerable en el règim 
de la prescripció (§ 202 BGB), la qual cosa fa innecessari que les parts 
recorrin als mecanismes indirectes esmentats.23 Aquesta autonomia 
inclou no sols els terminis, sinó els altres punts que constitueixen el 
règim de la prescripció, com el seu inici, la suspensió, la renúncia a la 
prescripció, etc. El canvi és considerable en relació a la regulació original 
del BGB, ancorada en el caràcter imperatiu d’aquestes normes.24 Pel que 
fa específi cament als terminis, l’autonomia contractual (§ 311 I BGB), 
permet que les parts, com a regla general, puguin escurçar o allargar-
los vàlidament. Així, la nova regulació no explicita en cap moment el 
principi que els pactes sobre prescripció són vàlids, sinó que això resulta 
del principi de llibertat contractual.25 Només es prohibeixen el pacte 
d’escurçament del termini de prescripció per responsabilitat per dol 
anterior al naixement de la pretensió (§ 202 I BGB) i el pacte d’allargament 
més enllà de 30 anys (§ 202 II BGB). Altres limitacions deriven de 
disposicions especials a què es fa referència més avall. El legislador no ha 
volgut, però, permetre els pactes sobre la prescripció de pretensions que 
són imprescriptibles segons la llei. En aquest últim supòsit, els pactes en 
aquest sentit seran, com abans de la reforma, inefi caços.

22 Així Dieter M, Allgemeiner Teil des BGB, 6. Auf., Heidelberg, Müller, 1994, p. 47 
Rn. 107 (cf. sobre el nou Dret, 8. Auf., 2002, p. 51 Rn. 107); S/P (), 
§ 225, p. 758 Rn. 2 i p. 759 Rn. 7.

23 Per tots, Matthias C, Neuregelung des Verjährungsrechts, a Roland S 
/ Dirk B, Frankfurter Handbuch zum neuen Schuldrecht, Neuwied, 
Luchterhand, 2002, 25-102, p. 96 i 97.

24 Vegeu Benno M, Die gesamten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das 
Deutsche Reich, Herausgegeben und Bearbeitet, Bd. 1, Einführungsgesetz und Allgemeiner 
Teil, Aalen, Scientia, 1979 (Neudruck der Ausgabe Berlin 1899), p. 542.

25 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, p. 110. El Projecte es pot veure també a Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, p. 110. El Projecte es pot veure també a Regierungsentwurf
Jürgen S-R / Jan M / Anne M-G / Matthias R, 
Das neue Schuldrecht. Einführung. Texte. Materialien, Köln, Bundesanzeiger, p. 77-
80. Noteu, doncs, que com la regla general és la validesa d’aquests pactes, la rúbrica 
de la norma indueix a error, tal com assenyala Reinhard Z, Das neue 
deutsche Verjährungsrecht — ein Vorbild für Europa?, a Ingo K / Herbert R 
/ Z, Schuldrechtsmodernisierungsgesetz 2002, München, Beck, 2002, p. 41 
(també publicat a Peter S (Hrsg.), Wandlungen des Schuldrechts, Baden-
Baden, Nomos, 53-96, p. 79).
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26 Facilitar (erleichtern) signifi ca en la regulació alemanya fer que la prescripció es 
produeixi de manera més ràpida o més simple que abans: Werner G. E, Schuldrechtsm
odernisierung. Ein Leitfaden für die Rechtspraxis, Köln, Bundesanzeiger, 2002, p. 30.

27 Així M, Die Reform des Verjährungsrechts, cit., p. 399; del mateix, Verjährung, 
a Barbara D-L /  omas H / Manfred L / Gerhard R, Das Neue 
Schuldrecht, Heidelberg, Müller, 2002, 10-63, p. 52. També positiu, en general, Claus-
Wilhelm C, Einführung, a C, Schuldrechtsreform 2002, München, Beck, 
2002, p. XLIX.

28 Frank P / Reinhard Z, Verjährungsfristen. Der Einfl uß von Fristen 
auf Schuldverhältnisse; Möglichkeiten der Vereinheitlichung von Verjährungsfristen, a 
B   J (Hrsg.), Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des 
Schuldrechts, I, Köln, Bundesanzeiger, 1981, 77-373, p. 267 i 311.

R  R 

§ 225 [Abreden über Verjährung[Abreden über Verjährung[ ]Abreden über Verjährung]Abreden über Verjährung
Die Verjährung kann durch 
Rechtsgeschä  weder ausgeschlossen 
noch erschwert werden. 
Erleichterung der Verjährung, 
insbesondere Abkürzung der 
Verjährungsfrist, ist zulässig.

§ 225 [Acords sobre prescripció[Acords sobre prescripció[ ]
La prescripció no pot ser exclosa 
ni difi cultada mitjançant 
negoci jurídic. La facilitació26

de la prescripció, en especial 
l’abreujament del termini de 
prescripció, és admesa.

§ 202 Unzulässigkeit von 
Vereinbarungen über die Verjährung
(1) Die Verjährung kann bei Ha ung 
wegen Vorsatzes nicht im Voraus 
durch Rechtsgeschä  erleichtert 
werden.
(2) Die Verjährung kann durch 
Rechtsgeschä  nicht über eine 
Verjährungsfrist von 30 Jahren ab 
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn 
hinaus erschwert werden.
§ 202 Inadmissibilitat dels pactes 
sobre la prescripció
(1) La prescripció no pot ser facilitada 
anticipadament mitjançant negoci 
jurídic en cas de responsabilitat per 
dol.
(2) La prescripció no es pot difi cultar 
mitjançant un negoci jurídic més 
enllà d’un termini de prescripció de 
30 anys comptadors des de l’inici 
legal de la prescripció.

La doctrina alemanya ha considerat que l’eixamplament de 
l’autonomia contractual en matèria de prescripció era necessari per 
permetre a la pràctica que les parts trobessin una regulació ajustada per 
als tipus contractuals singulars.27 Nogensmenys, algunes veus s’havien 
postulat en contra de difi cultar o excloure la prescripció perquè entenien 
que això perjudicaria els interessos del deutor.28 L’opinió contrària 
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considera, en canvi, que aquests interessos troben prou protecció en els 
controls establerts per la legislació de condicions generals.29

Les parts poden modifi car el termini de prescripció tant abans que 
neixi la pretensió com també després –quan el termini ha començat a 
córrer– quan ho considerin oportú en el cas concret. En tot cas, els pactes 
no es subjecten a cap requisit concret de forma. Això s’ha considerat 
adequat, ja que aquesta mena de pactes sol acordar-se en la pràctica de 
forma merament oral. La part interessada té la possibilitat de preocupar-
se d’obtenir la documentació precisa per facilitar la prova en cas que sigui 
necessària.30

2. Abreujament del termini de prescripció

a) Excepció en cas de dol
Com s’ha vist, la nova regulació determina que l’abreujament del 

termini de prescripció és vàlid, encara que pròpiament no ho digui 
de forma expressa sinó que es dedueixi a contrario del seu text.31

Efectivament, segons el § 202 I BGB, la prescripció de la responsabilitat 
per dol no es pot modifi car negocialment de forma anticipada, òbviament 
tampoc en condicions generals.32 Això signifi ca que l’abreujament seria 
vàlid, sense restriccions, en la resta de casos.  Amb el concepte de dol 
s’entén qualsevol tipus de dol en el sentit del § 276 I BGB.33 La nova 
regulació vol evitar que la valoració continguda en el § 276 III BGB, en el 
sentit que no es pot excloure anticipadament la responsabilitat per dol, no 
pugui quedar buida de contingut mitjançant el pacte sobre la prescripció 
descrit. La doctrina troba que la norma és justifi cada.34 Amb anterioritat 

29 M, Die Reform des Verjährungsrechts, cit., p. 399; també en contra, Andrea 
P, Reform des allgemeinen Verjährungsrechts: Ausweg oder Irrweg?, a 
Tobias H / Daniela N / Georg C / Rita S / Martin S-
K (Hrsg.), Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenscha ler, 2001, Das neue Schuldrecht, 
Freiburger Tagung, 5. bis 8. September 2001, für die Gesellscha  Junger Zivilrechtswissens
cha ler e.V., Stuttgart, Boorberg, 2001, 309-339, p. 334.

30 M, Die Reform des Verjährungsrechts, cit., p. 399.
31 En sentit anàleg, Christian B, Modernisierung des Schuldrechts: Verjährungsrecht, 

a <www.anwaltverein.de/Schuldrecht/Bereska.pdf>, p. 2.www.anwaltverein.de/Schuldrecht/Bereska.pdf>, p. 2.www.anwaltverein.de/Schuldrecht/Bereska.pdf
32 Com assenyala Sieghart O, Das neue Schuldrecht. Überleitungsvorschri en und 

Verjährung, MDR 2002, 1-5, p. 5.
33 M, Verjährung, cit., p. 53.
34 Barbara D-L / Arnd A / Wolfgang D / Volker K, Anmerkungen 

zur neuesten Fassung des Verjährungsrechts in der konsolidierten Fassung eines 
Diskussionsentwurfs eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, <www.dauner-lieb.de/
schuldrecht>, 1-24, p. 12; Holger W, Verjährung von Ansprüchen, a Lothar 
H / Dieter M / Walter R / Carsten S / Holger W, 
Das Neue Schuldrecht, München, Beck, 2002, 19-78, p. 74 Rn. 182.
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a la reforma, no obstant, la jurisprudència havia arribat a admetre aquest 
pacte.35 Ara seria nul de ple Dret (§ 134 BGB). Segueix essent vàlid el 
pacte de modifi cació de la prescripció de la responsabilitat per dol que es 
conclou després del naixement de la pretensió.

b) Terminis legals mínims
Sembla evident que un termini de prescripció massa curt impediria 

el creditor exercir una pretensió potser justifi cada.36 Tanmateix, el § 202 
BGB no estableix cap mena de termini legal mínim. Per això, fora del 
control de les condicions generals de la contractació, només pot jutjar-se 
sobre l’adequació a Dret d’un termini de prescripció molt breu mitjançant 
els criteris generals que preveuen els §§ 138 i 242 BGB –que, com és 
ben sabut, fan referència, respectivament, als negocis contraris als bons 
costums i la usura, i al principi de bona fe. 

Conforme al Dret anterior, la jurisprudència havia dut a terme un 
control i declarat la inefi càcia de les clàusules contractuals que reduïen 
de manera inconvenient els terminis de prescripció. El fonament per 
fer-ho era doble: d’una banda, el § 9 AGBG (ara, § 307 BGB), de l’altra 
el § 242 BGB. La clàusula es considerava inconvenient quan conduïa al 
resultat d’impedir l’exercici d’eventuals reclamacions per danys.37 Al 
mateix temps, s’ha assenyalat que existia la tendència a prendre la relativa 
proximitat dels terminis pactats en relació als terminis legals com a 
paràmetre per jutjar sobre la conveniència o adequació dels primers, en 
la mesura que els segons constitueixen una guia o model de referència en 
què el legislador plasma un equilibri just entre els interessos del creditor 
i del deutor (Leitbildfunktion).38 Una opinió proposa seguir mantenint 
aquest criteri com a guia,39 mentre que una altra apunta que es tracta d’un 
criteri insegur.40

Existeixen parers diferents al respecte de si és convenient introduir 
o no un termini legal de durada mínima com a límit a l’autonomia 

35 Vegeu per més detalls Börries  F, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch § 225 BGB, München, Beck, 1993, p. 1750.

36 Per tots, Reinhard Z,  e Law of Obligations. Roman Foundations of the 
Civilian Tradition, South Africa, Juta & Co, Ltd., München, Beck, 1992, p. 768.

37 M, Verjährung, cit., p. 54.
38 Vegeu P/H, Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts. Ergänzung zu 

Palandt, BGB, 61. Auf., München, Beck, 2002, § 202, p. 23 Rn. 8; P/H, 
62. Auf., 2003, § 202, p. 213 Rn. 8.

39 M, Verjährung, cit., p. 54.
40 Així Peter B, Die geplante Modernisierung des Verjährungsrechts, a Reiner 

S / Hans S-N, Die Schuldrechtsreform vor dem Hintergrund des 
Gemeinscha srechts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2001, 381-403, p. 398.
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contractual. Per una opinió, aquest termini hauria de ser de sis mesos. 
Aquest temps permetria, segons es diu, que el creditor tingui un temps 
sufi cient per fer valer la seva pretensió abans que prescrigui, i al mateix 
temps seria prou curt com per permetre una ràpida clarifi cació de 
la situació jurídica.41 Una altra opinió rebutja decidida ment aquesta 
proposta. Es diu que l’existència de diversos terminis solament permet 
que es fi xi un límit mínim per referència al termini legal. Així, per 
exemple, s’hauria pogut establir el límit en el sentit que no s’admetés un 
escurçament de la prescripció a menys de la meitat i cap allargament a 
més del doble d’aquell.42

3. Allargament del termini de prescripció
Com en part ja s’ha dit, les parts poden difi cultar la prescripció, ja 

sigui mitjançant un allargament del termini legalment establert o bé tot 
establint un començament més tardà. 

Aquesta novetat legal permet solucionar algunes difi cultats que 
s’havien produït conforme al Dret anterior, pel que fa al tractament 
que s’havia de donar a la renúncia a fer valer l’excepció de prescripció i 
moratòries similars.43 El fonament de la possibilitat d’allargar el termini 
es troba en el fort escurçament del termini legal dut a terme per la 
reforma.44

El § 202 II BGB estableix un límit màxim de 30 anys que els terminis 
fi xats contractualment no podran superar. Cal precisar que el § citat 
no diu que les parts no puguin pactar un termini de més de 30 anys, 
sinó que no poden pactar un termini que condueixi a que la pretensió 
prescrigui en un termini superior als 30 anys, comptats des de l’inici 
legal del termini (ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn).45 La doctrina 
considera que el límit afecta no solament als pactes sobre el termini, sinó 
també a d’altres que puguin tenir com a conseqüència que la prescripció 

41 M, Die Reform des Verjährungsrechts, cit., p. 400.
42 Així B, Die geplante Modernisierung des Verjährungsrechts, cit., p. 398.
43 Segons apunta  omas R, Verjährungsrecht, a Stephan L /  omas R, 

Lehrbuch zum neuen Schuldrecht, München, Beck, 2002, p. 44.
44 Entre altres, Martin H, Die Regelung der Verjährung nach der Schuldrechtsreform 

und ihre Auswirkungen auf das Mietrecht, a Mietgerichtstag 2002. Mietrecht im 
Schnittpunkt der Reformen, 1-13, p. 10, <www.schuldrechtsmodernisierung.com>. 
Crític amb l’escurçament, però en relació al Projecte de reforma, Wolfgang E, Das 
Schuldrechtsreform 2001/2002. Zum Diskussionsentwurf des Schuldrechtsmodernisierung
s gesetzes, ZRP 2001, 1-11, p. 3.ZRP 2001, 1-11, p. 3.ZRP

45 Així Peter H, Verjährung, a Peter H / Florian F, Schuldrechtsmodernisier
ung. Einführung in das neue Recht, München, Beck, 2002, p. 276; M, Verjährung, 
cit., p. 56.
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es produeixi més tard dels 30 anys des de l’inici legal de la prescripció, 
com ara la suspensió contractualment pactada.46 També s’adverteix que, 
com que d’un mateix contracte poden derivar pretensions amb terminis 
diferents pel que fa al moment d’inici, cal que: a) les parts indiquin al 
pacte modifi catiu quines pretensions afecta i b) que no fi xin el moment 
d’inici del termini allargat en un moment posterior al “legal d’inici de 
la prescripció”.47 De l’existència d’aquest termini màxim la doctrina 
extreu que és inadmissible una exclusió completa de la prescripció per 
via contractual.48 D’aquesta manera, seria invàlid el contracte pel qual 
les parts volguessin fer eternament imprescriptible una determinada 
pretensió.49 El límit de 30 anys es considera satisfactori.50

4. Disposicions especials
Existeix una sèrie de disposicions especials que preveuen limitacions 

a la modifi cació convencional de la prescripció. Aquí només es tracten 
aquells aspectes que es considera que poden ser més interessants des 
de la perspectiva de la reforma del Dret civil català, i es deixen fora les 
disposicions relatives als contractes de noli, expedició i emmagatzematge, 
que afecten al Codi de Comerç alemany (Handelsgesetzbuch).

a) Venda de béns de consum
Pel que fa a la venda de béns de consum (§ 474 BGB), la prescripció 

de les pretensions regulades en els §§ 475 II i 437 BGB no es pot facilitar 
negocialment abans de la comunicació d’un defecte a l’empresari, quan 
el pacte porta a un termini de prescripció a partir del seu inici legal 
inferior a dos anys, o d’un any en el cas de coses usades. Això no val, 
sense perjudici dels §§ 307 a 309 BGB, per l’exclusió o la limitació de la 
pretensió indemnitzatòria.

Si el comprador exerceix les seves pretensions contra el venedor de 
la cosa, a causa del caràcter defectuós de la cosa venuda, aquest tindrà 

46 M, Verjährung, cit., p. 57.
47 En aquest sentit, Hermann A, Verjährung, a Hermann A / Günter B 

/ Christian H, Die Schuldrechtsreform in der Vertragspraxis. Handbuch für Notare 
und Vertragsjuristen mit Gestaltungshinweise und Formulierungsbeispielen, München, 
Beck, 2002, 199-255, p. 255.

48 Així W, Verjährung von Ansprüchen, cit., p. 74 Rn. 181 i p. 77 Rn. 190.
49 Com bé diu Heinrich D, Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar, Baden-Baden, 

Nomos, 2001, § 225 p. 180 Rn. 1.
50 P, Reform des allgemeinen Verjährungsrechts: Ausweg oder Irrweg?, cit., p. 

335; D-L / A, Anmerkungen zur neuesten Fassung des Verjährungsrechts 
in der konsolidierten Fassung eines Diskussionsentwurfs eines Schuldrechtsmodernisieru
ngs gesetzes, cit., p. 13.
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accions de retorn contra els seus subministradors (segons els §§ 437 i 478 
II BGB). El § 479 BGB regula els aspectes relacionats amb la prescripció 
d’aquest retorn. El subminis trador no es pot emparar en un acord 
anterior a la comunicació del defecte de la cosa, si l’acord s’aparta del § 
479 BGB en perjudici del venedor, si aquest no obté una compensació del 
mateix valor, com per exemple el canvi per una cosa d’igual valor. Això 
no val, sense perjudici del § 307 BGB, per l’exclusió o la limitació de la 
pretensió indemnitzatòria. Aquestes normes s’apliquen analògi cament 
a les pretensions del subministrador en la cadena de subministrament 
contra el venedor corresponent, quan els deutors són empresaris (§ 478 V 
BGB).

En realitat, la regulació de la prescripció en les vendes de béns de 
consum transposa la Directiva europea 1999/44/CEE de 25 de maig de 
1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes 
de consumo.51 Per això, el legislador alemany no tenia marge de maniobra 
i no podia evitar introduir el requisit que el pacte modifi catiu es realitzi 
individualment, que la doctrina alemanya ha criticat.52 Així es critica, 
d’una banda, que la regulació estableixi terminis mínims diferents en els 
casos de coses noves i de coses usades i, de l’altra, que es prengui com a 
moment per iniciar el còmput del termini aquell en què es comunica el 
defecte i no, com seria més correcte, el del coneixement del defecte.53 A 
més, es defensa que en una situació com aquesta, en què el legislador ha 
defi nit els límits perquè els pactes siguin vàlids, la vulneració dels dits 
límits podria dur no a una nul·litat total, sinó a una nul·litat parcial.54

51 DOCE núm. L 171 de 7-7-1999 p. 12–16. Aquesta Directiva es pot veure, junt amb d’altres 
materials sobre Dret privat europeu, a la pàgina web de Miquel M C (Dir.), 
European & Comparative Private Law Page, a <civil.udg.es/epclp>. Sobre la regulació de 
la prescripció en aquesta Directiva, vegeu Ewoud H, Art. 5, a Stefan G 
/ Cesare M. B (Hrsg.), EU-Kaufrechts-Richtlinie Kommentar, Köln, Otto Schmidt, 
2002, p. 235-237.

52 Així Detlef L, Die Neuregelung der Verjährung, JZ 2001, 552-561, p. 557 (aquest Die Neuregelung der Verjährung, JZ 2001, 552-561, p. 557 (aquest Die Neuregelung der Verjährung, JZ
article es troba a Internet a l’adreça <www.mohr.de/pdf/jz5610leenen.pdf> (data www.mohr.de/pdf/jz5610leenen.pdf> (data www.mohr.de/pdf/jz5610leenen.pdf
de consulta: 25.9.2002). Vegeu la crítica d’aquest aspecte de la Directiva per Claus-
Wilhelm C, Wandlungen des Schuldvertragsrechts. Tendenzen zu seiner 
„Materialisierung“, AcP 200 (2000) 273-364, p. 362; també crítica, Beate „Materialisierung“, AcP 200 (2000) 273-364, p. 362; també crítica, Beate „Materialisierung“, AcP G, Die 
zeitlichen Grenzen der Gewährleistungsrechte des Verbrauchers nach der EU-Richtlinie 
zum Verbrauchsgüterkauf, ERPL 1999, 151-171, p. 158 i 169; crític amb el legislador 
alemany, vegeu Horst E, Ökonomik der Verjäh rungs  regeln, a S / 
S-N, Die Schuldrechtsreform vor dem Hintergrund des Gemeinscha srechts, 
cit., 405-415, p. 408; del mateix, Zur Effi  zienz der Verjährungsregeln im geplanten Schu
ldrechts moderni sierungsgesetz, JZ 2001, 283-287, p. 285; cf. Achim A / Dennis 
F / Günter L, Erläuterungen, a A/F/L, Schuldrecht 2002, 
Recklinghausen, ZAP, 2001, 1-70, p. 11.

53 B, Die geplante Modernisierung des Verjährungsrechts, cit., p. 399.
54 B, Die geplante Modernisierung des Verjährungsrechts, cit., p. 399.
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b) Contracte de viatge combinat
Un altre dels àmbits específi cs en què ha canviat la regulació sobre 

pactes en matèria de durada dels terminis de prescripció és el dels 
viatges combinats. Malgrat que pugui semblar a primera vista que els 
canvis en aquest àmbit són de relativament poca importància, el cert és 
que potencialment la reforma afectarà un nombre de contractes molt 
considerable atesa la importància del turisme alemany.55

Abans de la reforma, el § 651 g II BGB establia que les pretensions (ex 
§§ 651 c – 651 f BGB) que la persona que contracta un viatge combinat
pugui tenir contra l’organitzador del viatge prescrivien en el termini de sis 
mesos. Aquest termini es considerava que tenia el caràcter de mínim, per 
la qual cosa no es podia abreujar (§ 651 k BGB).56 La brevetat del termini 
trobava el seu fonament en el fet que el turisme en massa requereix que 
la situació jurídica resultant dels viatges combinats es clarifi qui el més 
ràpidament possible.57 Com se sol dir, el caràcter breu del termini existeix 
en benefi ci de les dues parts, ja que com més temps transcorri, més difícil 
serà per ambdues esclarir sufi cientment quina va ser la situació de fet 
que fonamenta la pretensió. Era discutit si el mateix termini regia per les 
altres accions contractuals de la persona que contracta el viatge, o si calia 
per això que el termini s’estengués mitjançant condicions generals a les 
mateixes.58

El nou § 651 g II BGB segueix regulant la prescripció de les pretensions 
de la persona que contracta un viatge combinat en cas de defectes del 
mateix. Ara, però, el termini de prescripció segons els §§ 651 c - 651 f 

55 Sobre l’entrada en vigor de la reforma i les regles de Dret intertemporal vegeu Burkhard 
Hß, Das neue Schuldrecht. In-Kra -Treten und Übergangsregelungen, NJW 2002, 253-
260.

56 Sobre el Dret anterior es pot veure, entre altres, Paul K, Reiserecht, München, 
Beck, 1999, p. 306-308; Ernst F, Reiserecht, 3. Auf., Heidelber, Müller, 1998, 
p. 385-393; del mateix, Reiserecht von A-Z, München, DTV, 1995, p. 192-193; Klaus 
T, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch § 651 g BGB, München, 
Beck, 1997, p. 1575-1578; del mateix, Der Reisevertrag, 4. Auf., Neuwied (etc.), 
Luchterhand, 2000, p. 208-210; Eckhart P, Reiserecht, München, Beck, 1995, p. 
246-255; Walter L, Das neue Pauschalreiserecht, München, Beck, 1981, p. 146-150; 
Helmuth B /Rita B / Ralph M, Reisevertragsrecht, 2. Auf., Berlin, 
Schmidt, 1995, p. 192-195; Irmtraud N / Udo T, Reiserecht, München, Beck, 
1995, p. 33-34 i 366-373; Mark N, Reiserecht in der anwaltlichen Praxis, Bonn, 
Dt. Anwaltverein, 1996, p. 252-257. 

57 Es pot trobar informació empírica sobre l’exercici de les reclamacions a Regina 
S, Reisereklamationen und Reiseklagen in der touristischen Praxis (I), RRa
1995, 2-8, p. 7, i (II), RRa 1995, 22-25.

58 Vegeu, en el primer sentit esmentat i amb referència a la postura contrària, Otto T, 
Rechtsfragen der Geltendmachung von Ansprüchen des Reisenden nach Reiseende (§ 651 
g BGB), NJW 1987, 2841-2851, p. 2849.g BGB), NJW 1987, 2841-2851, p. 2849.g BGB), NJW
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BGB ja no és de sis mesos, sinó que ha augmentat –en contra del criteri 
contrari, defensat del Bundesrat– fi ns a dos anys, a comptar des del fi nal 
del viatge contractualment previst.59 La raó d’aquest increment, apuntada 
per la fonamentació de la reforma, es troba en què un cop abandonat 
el termini de sis mesos en el règim de la compravenda i el contracte 
d’obra, per virtut de la mateixa reforma legal que s’està comentant, no té 
sentit conservar el dit termini només per a les pretensions derivades del 
contracte de viatge combinat. 

En segon lloc, la norma que fi xa el termini legal de prescripció perd 
també el seu caràcter imperatiu, i passa a ser dispositiu encara que dins 
d’uns marges estrictes. No obstant, s’ha de dir que, com apunta alguna 
opinió, la tècnica emprada pel legislador en introduir aquesta possibilitat 
resulta criticable, en la mesura en què la norma que la preveu queda 
allunyada de la referent als terminis i fi ns a cert punt amagada uns 
quants paràgrafs més avall.60 En efecte, el § 651 m, frase II, estableix que 
la prescripció establerta en el § 651 g II BGB pot facilitar-se. Amb tot, un 
pacte que faciliti la prescripció, acordat abans que es comuniqui el defecte 
a l’organitzador del viatge, només produeix efectes si el pacte condueix 
a un termini de com a mínim un any des de l’inici del termini previst 
en el § 651 g II frase II. Això implica que teòricament podria pactar-se 
un termini inferior a un any només després que s’hagués comunicat el 
defecte del viatge a l’organitzador, encara que el supòsit sembla allunyat 
de la pràctica contractual habitual.61 El pacte per facilitar la prescripció es 
pot realitzar tant en un acord individual com en les condicions generals 
del contracte (les anomenades Allgemeine Reisebedingungen, ARB’s o 
condicions generals del viatge). En aquest segon cas, cal tenir en compte 
els límits establerts per la seva regulació especial (§ 309 Nr. 7 i 8 a BGB).Nr. 7 i 8 a BGB).Nr

Les pretensions dirigides a exigir la responsabilitat civil de 
l’organitzador del viatge estan subjectes, com abans de la reforma, al 
termini de prescripció de tres anys dels §§ 852 o 195 BGB.

59 També ho critiquen Ernst F, Reisevertrag nach modernisiertem Schuldrecht, 
NJW 2002, 1082-1084, p. 1083 i Edgar I, Schuldrechtsmodernisierung und 
Reiserechtsverjährung, RRa 2001, p. 135 (també a <www.reiserecht-aktuell.de/beitrag_
07_01.html>). Cf. a més Mark N, Der Reisevertrag, a D-L/H/
L/R, Das Neue Schuldrecht, cit., 322-342, p. 335-338.

60 La crítica prové de Ronald S, Pauschalreiserecht. Die Änderungen durch die Zweite 
Reiserechtsnovelle und die Schuldrechtsreform, MDR 2002, 789-793, p. 792.

61 Segons assenyala S, Pauschalreiserecht, cit., p. 792. Sobre aquesta comunicació del 
defecte, en relació al Dret anterior, Jörg W, Zur Auslegung von § 651g BGB, MDR 
1982, 539-540.
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III. DRET D’ALTRES PAÏSOS
En general, el Dret de la majoria de països que han estat tinguts en 

compte en aquest estudi són contraris a admetre, en tot o en part, els 
pactes modifi catius de la durada dels terminis legals de prescripció. No 
obstant, també hi ha països amb un enfocament més fl exible, el que 
permet classifi car-los en diversos grups.62

1. Primer grup. Inadmissibilitat dels pactes
El primer estaria constituït per aquells països absolutament contraris 

a aquests pactes. Un bon exemple és un Codi més modern que l’alemany, 
l’italià de 1942. Segons el seu art. 2936, els pactes per modifi car la 
disciplina legal de la prescripció són nuls. La norma s’emmarca en 
les consideracions d’ordre públic que constitueixen, segons es diu, la 
fi nalitat de l’institut legal de la prescripció,63 i concorda amb l’art. 2937, 
que prohibeix la renúncia anticipada a la prescripció.  Generalment 
s’entén que la prohibició de pacte inclou les regles de còmput, les causes 
de suspensió i interrupció i els seus efectes.64 Amb tot, s’admet que les 
parts es sotmetin a un Dret estranger també en aquesta matèria si no hi 
sotmeten només aquest aspecte.65 A banda d’això, el CC admet els pactes 
sobre la caducitat (decadenza) al seu art. 2965. Tanmateix, és nul el pacte 
que difi culta excessivament l’exercici del dret. 

La mateixa orientació del codi italià és compartida per d’altres, com 
ara el nou CC de la Federació Russa. Tot i que el Dret privat rus va 
sostreure’s durant molt de temps a la infl uència del Dret continental, 
la que ha rebut modernament –sobretot dels Drets alemany i holandès, 
però també de diversos desenvolupaments interna cio nals en matèria 
contractual–66 el converteix en un referent a tenir en compte des del punt 

62 L’estudi del règim de la prescripció en el CC espanyol es fa en l’apartat VI. Vegeu 
també una exposició de sistemes estrangers a Gabriel G C, El instituto 
de la prescripción en el Derecho comparado, a Francisco J. F U, 
Prescripción y caducidad de acciones, Madrid, CGPJ, 1995, 11-35. 

63 Entre altres es pot veure Francesco G, Diritto privato, 4ª, Padova, CEDAM, 
1987, p. 876; Lina B G / Umberto B / Francesco D. B / Ugo 
N, Diritto civile, 1-1, Torino, UTET, 1988, p. 385; Francesco S-P, 
Doctrinas generales del derecho civil, trad. A. Luna Serrano, Madrid, Revista de Derecho 
Privado, 1964, p. 133; amb anterioritat, Roberto de R, Instituciones de Derecho 
civil, I, trad. Ramón Serrano / José Santa-Cruz, Madrid, Reus, s.d., p. 335.

64 Vegeu Riccardo V, Della prescrizione e della decadenza, a Guido A / Giovanni 
I, Codice civile, Torino, UTET, 1996, p. 1335.

65 Vegeu Manuela M, Art. 2936, a Giorgio C / Alberto T, 
Commentario breve al Codice Civile, 4ª, Padova, CEDAM, 1992, p. 2416.

66 Entre altres, vegeu Peter B. M,  e Process of Codifi cation in Russia: Lessons 
Learned from the Uniform Commercial Code, (1999) 44 McGill L.J. 281-300, p. 285; Oleg 
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de vista comparat.67 El règim de prescripció ha estat profundament revisat 
en aquesta (ja tercera!) codifi cació, com a conseqüència del qual s’ha 
uniformat la durada dels terminis i s’ha introduït el principi dispositiu, 
que impedeix que el jutge apreciï la prescripció ex offi  cio (art. 199). Encara 
que el nou CC ha abandonat el criteri imperant en l’època soviètica (CC 
de 1964) i introduït també, com a novetat, el principi d’autonomia privada 
en matèria contractual (art. 421),68 ha conservat la prohibició dels pactes 
sobre terminis de prescripció i especifi ca que tampoc no es poden alterar 
les regles de còmput dels mateixos (art. 198).69

Una postura idèntica pel que fa a aquests pactes l’adopten el CC turc 
(art. 127)70 i el portuguès (art. 300).71 Anàlogament, el Dret escocès 
impedeix que les parts puguin pactar terminis diferents als legals de 5 
o 20 anys, car aquests pactes serien invàlids.72 Amb un enfocament més 
general, el Projecte de CC argentí prohibeix els convenis sobre qualsevol 
aspecte de la prescripció regulat per llei (art. 2475).73

A Suïssa, on el Dret d’obligacions es troba regulat fora del CC, 
s’estableix la regla contrària als pactes modifi catius dels terminis (art 129 
del Codi suís d’obligacions). No obstant, l’opinió dominant entén que 
aquesta regla només s’aplica en relació als terminis de prescripció dels 

S, Das neue Zivilgesetzbuch Rußlands, ZEuP 1996, 259-272, p. 262-263, i Evgeny 
Alexeevitsch S, Das Privatrecht in der modernen russischen Zivilgesetzgebung, 
a Norbert H . ., Die Neugestaltung des Privatrechts in Mittelosteuropa und 
Osteuropa, München, Beck, 2002, 129-152, p. 133 i 142-143. 

67 Com ja fa, per exemple, Reinhard Z, „... ut sit fi nis litium”. Grundlinien 
eines modernen Verjährungsrechts auf rechtsvergleichender Grundlage, JZ 2000, 853-866, 
p. 860.

68 Posa de relleu això últim Christopher O, Propter honoris respectum: Anatomy of 
the 1994 Civil Codes of Russia and Kazakstan: A Biopsy of the Economic Constitutions of 
Two Post-soviet Republics, 73 Notre Dame L. Rev. 1413-1514 (1998), p. 1423.

69 Cf. Ju.K. T, Prescription in the Civil Code of the Russian Federation, Pravovedenie 
1995, Núm. 1 <pravoved.jurfak.spb.ru/default.asp?cnt=1142> (sumari del text complet 
que es troba a: <pravoved.jurfak.spb.ru/default.asp?cnt=1125>). Resumida ment, vegeu 
William E. B, Russian law, Oxford, OUP, 1999, p. 344. Hi ha traducció del CC FR Russian law, Oxford, OUP, 1999, p. 344. Hi ha traducció del CC FR Russian law
a l’alemany per Stephanie S, Das Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation, 
Erster Teil, 2. Auf., Baden-Baden, Nomos, 1997 (vegeu p. 28 i 160). Cf. també Christopher 
O, Modern Russian Law of Contracts: A Functional Analysis, 24 Loy. L.A. Int’l & 
Comp. L. Rev. 113-197 (2002), p. 128 nota 96.

70 Al respecte, Ergun Ö, Turkey, a H, Extinctive Prescription, cit., 343-356, 
p. 346.

71 Vegeu Abílio N, Código Civil anotado, 9a, Lisboa, Ediforum, 1995, p. 177.
72 Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973, Section 13. Cf. William W. MB, 

 e Law of Contract in Scotland, 2nd, Edinburgh, W. Green, 2001, p. 664.
73 Vegeu Proyecto de Código Civil de la República Argentina unifi cado con el Código de 

comercio, Redactado por la Comisión designada por Decreto 685/95, 2ª, Buenos Aires, 
Abeledo Perrot, 1999, p. 597.
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drets personals o de crèdit regulats en determinats articles del mateix 
Codi, això és, els arts. 127 i 128.74 Aquesta precisió té com a conseqüència 
que els terminis de prescripció d’altres drets de crèdit, regulats en una 
seu sistemàtica diferent, sí que es poden modifi car convencionalment, en 
concret, els que es troben en seu de compravenda i contracte d’obra (arts. 
210 i 310, respectivament). En aquests casos, l’allargament es subjecta al 
límit de 10 anys establert per l’art. 127. Resulta interessant observar com 
la situació legal a Suïssa és, per tant, en certa manera similar a l’alemanya 
anterior a la reforma, atès que combina una regla general prohibitiva (això 
sí, d’abast més ampli que l’alemanya, ja que inclou també l’abreujament) 
amb una d’especial permissiva per determinats tipus contractuals. A part 
d’això, els pactes modifi catius en matèria de contracte d’assegurança 
s’admeten àmpliament segons una llei de 1908.75

Finalment, pot destacar-se dins d’aquest primer grup el cas del 
CC de Quebec de 1991, en vigor des de 1994, el qual ha introduït la 
regla contrària als pactes fi ns i tot en contra d’un Dret anterior més 
permissiu.76 La prohibició afecta els pactes d’allargament, però també els 
d’abreujament (art. 2184), malgrat que una opinió i certa jurisprudència 
havien admès aquests últims amb anterioritat. En fi , sembla dubtós que 
el CC de Quebec pugui constituir en aquest punt un model de Dret 
comparat per a Catalunya, si es té en compte que la seva regulació de 
la prescripció es limita a copiar en gran part l’anacrònic CC francès de 
1804.77,78

74 Vegeu Ingeborg S, Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Bern, 
Stämpfl i, 1998, p. 424-425;  eo G / Hans M / Max K / Alfred K / 
Jean D, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. Auf., Zürich, Schulthess, 1995, p. 
293.

75 BG über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908. Per més detalls, vegeu Stephen 
V. B, Art. 130, a H / P V / W (Hrsg.), Kommentar zum 
schweizerischen Privatrecht. Obligationenrecht I. Art. 1-529 OR, 2. Auf., Basel, Frankfurt 
am Main, Helbing & Lichtenhahn, 1996, p. 732.

76 Com assenyalen els Commentaires du ministre de la Justice, II, Louiseville, Publications 
du Québec, 1993, p. 1811, i Patrice D, Quebec, a H, Extinctive 
Prescription, cit., 287-316, p. 314. Vegeu les referències jurisprudencials que dóna 
Baudouin R, Code civil du Québec annoté, II, 2e, Montréal, Wilson & Lafl eur, 
1999, p. 3326.

77 Ho assenyala, críticament, Pierre-Gabriel J, Eff ects of Obligations, a John E.C. 
B / Roderick A. M (Eds.), Quebec Civil Law, Toronto, Edmond 
Montgomery, 1993, p. 496.

78 En altres casos, la posició contrària als pactes aquí estudiats deriva de normes generals. 
El CC de Mèxic, per exemple, tot i que permet la renúncia a la prescripció (art. 1142), 
confereix a la regulació de la prescripció caràcter imperatiu (art. 1150). Per la seva 
banda, el CC de Perú estableix que el dret de prescriure és irrenunciable i que qualsevol 
acte destinat a excloure els efectes de la prescripció és nul (art. 1990); a més, només la 
llei pot fi xar-ne els terminis (art. 2000). En sentit similar, el CC de Bolívia prohibeix la 
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2. Segon grup. Admissibilitat limitada dels pactes
Un segon grup de països admet els pactes modifi catius encara que 

sigui limitadament. Així, el Dret suec adopta un enfocament original, no 
només perquè, com és sabut, no ha codifi cat el seu Dret privat, sinó perquè 
estableix que seran nuls els contractes que tinguin per objecte acordar 
que una pretensió no prescrigui o que la prescripció es pugui interrompre 
d’una manera diferent al que preveu la llei; això mateix s’aplica als 
contractes que preveuen un termini de prescripció superior al legal de 
tres anys, quan es tracta de contractes amb consumidors.79 Nogensmenys, 
la legislació especial admet limitadament els pactes d’allargament per a 
àmbits concrets.80 Cal tenir en compte que la praesumptio similitudinis 
no opera en el Dret nòrdic en matèria de prescripció, doncs es tracta d’un 
àmbit que, a diferència d’altres, no és unifi cat.81

Dins d’aquest mateix grup es trobaria el Dret francès, ja que, segons 
la doctrina francesa, pot admetre’s el pacte d’abreujament, encara que 
no el d’allargament. Aquest últim, segons es diu, tendeix a suprimir la 
prescripció, mentre que el primer ajuda a que durin menys temps els 
drets incerts.82 Ara bé, l’abreujament només es considera admissible si no 
és excessiu, el que succeiria quan el creditor no tingués temps material 
per exercir la seva acció.83 A més, el pacte d’abreujament no es podria 

modifi cació del règim legal de la prescripció (art 1495). A Puerto Rico, el CC estableix 
que els terminis de prescripció els fi xa la llei (art. 1861) i exclou la renúncia a la 
prescripció futura (art. 1835). Aquesta última norma apareix en molts altres Codis: arts. 
1189 I CC Uruguai, 640 CC Paraguai (cf. també art. 657), 873 CC Nicaragua, 1954 CC 
Veneçuela, 2418 CC Equador, 2494 CC Xile i 3965 CC Argentina.

79 Preskriptionslag (1981:130) 12 § (=Llei sobre prescripció). Sobre aquesta llei, 
resumidament, Åke M / Anders A / Tore S, Civilrätt, 17:e 
upplaga, Malmö, Liber Ekonomi, 2001, p. 195-197. Sobre les altres lleis nòrdiques, que 
semblen no recollir la mateixa possibilitat que la sueca, es pot veure Gerhard R / Line 
O-R, Einführung in das skandinavische Recht, München, Beck, 1999, p. 76-78. 

80 És el cas de la Sjölag (1994:1009) 19 kap 1 § 5 st. (=Codi Marítim Suec). A més, s’entén 
que l’acord d’allargament pot deduir-se d’actes concloents: vegeu Jon G, 
Preskription vid sjö- och vägtransport, a la web de la Stockholms universitet, Institutet för 
Sjö- och annan Transporträtt <Sjö- och annan Transporträtt <Sjö- och annan Transporträtt www.juridicum.su.se/transport/Forskning/Uppsatser/
Granstedt.doc>, § 3.1 p. 21-24. 

81 Com posa de relleu Viggo H, Denmark and Norway, a Reinhard Z
/ Simon W, Good faith in European contract law, New York, Cambridge Good faith in European contract law, New York, Cambridge Good faith in European contract law
University Press, 2000, p. 504.

82 Així Monique B, France, a H, Extinctive Prescription, cit., 145- 167, p. 
157 nota 43, i Jean C, Droit civil, 4, Les Obligations, 21e, Paris, PUF, 1998, p. 
585 num. 354.

83 Així Boris S / Henri R / Laurent B, Droit civil. Les Obligations, 3, 
Régime général, 6e, Paris, Litec, 1999, p. 167.
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incloure en els contractes d’adhesió, segons entén la jurisprudència.84

Com a fonament de la norma se sol dir que si s’admetessin els pactes 
modifi catius, tots els creditors obligarien els deutors a incloure una 
clàusula de renúncia als contractes.85 De fet, el Codi napoleònic només 
fa referència a la prohibició de renunciar a la prescripció futura –no a la 
guanyada (art. 2220). A Bèlgica, on regeix una norma idèntica, s’entén que 
una clàusula contractual que ajusti els terminis de prescripció en contra 
dels interessos del treballador és il·lícita, mentre que és lícita si abreuja el 
de les accions contra el mateix.86 La reforma del règim de la prescripció en 
el CC belga, operada mitjançant una llei de 1998, no ha afectat la matèria 
objecte d’aquest estudi.87 Tanmateix, el Projecte de llei que vol transposar 
la citada Directiva 1999/44/CEE permet que el venedor i el comprador 
pactin, en el cas de béns d’ocasió, convenir un termini de prescripció 
inferior a dos anys sense que sigui inferior a un any (Art. 3: Art. 1649 
quater. § 1er. III).quater. § 1er. III).quater. § 1er. III 88

De manera similar al CC francès, el CC de Louisiana estableix que 
seran nuls els actes destinats a excloure la prescripció, els que assenyalin 
un termini més llarg que el legal o els que facin més onerosos els requisits 
de la prescripció (art. 3471). La doctrina assenyala que l’allargament de la 
prescripció equival a la seva renúncia, en relació a la qual hi ha només una 
diferència de grau. El Codi vindria a recollir la jurisprudència que hauria 
reconegut aquesta similitud i declarat invàlid aquell pacte. Tanmateix, 
l’escurçament de la prescripció afavoriria el deutor i, com que la norma 
no la prohibeix, caldria permetre’l.89 Es diu que l’origen del citat art. 3471 

84 Vegeu-ne les referències a Alain B, Droit civil. Les obligations, 5e, Paris, 
Montchrestien, 1995, p. 464 núm. 892. 

85 Entre altres, Pierre V / Gilles G, Droit civil, 1, 24e, Paris, LGDJ, 1993, p. 
546, i S/R/B, Droit civil. Les Obligations, cit., p. 166.

86 Fabienne K / Jacques C, La prescription extinctive en droit du travail, Edition 
Forma tion Permanente Commission Université-Palais vol. XXIII - Avril 1998, 5-28, p. 12 
<www.droit.ulg.ac.be/droit/CUP/tdm/vol23.pdf>; en el mateix volum,  Michel www.droit.ulg.ac.be/droit/CUP/tdm/vol23.pdf>; en el mateix volum,  Michel www.droit.ulg.ac.be/droit/CUP/tdm/vol23.pdf H, 
La prescription et le contrat d’assurance, 81-114, p. 84 nota 5.

87 Es tracta de la Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreff ende 
de verjaring, Belgisch Staatsblad 17.07.1998, p. 23544-23545. També es troba a 
<www.just.fgov.be/index_nl.htm>. 

88 Projet de loi complétant les dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger 
les consommateurs, de 18.12.2002, publicat, junt a la Memòria explicativa (Memorie 
van toelichting), a la van toelichting), a la van toelichting web del Ministeri de Justícia de Bèlgica: <www.just.fgov.be/
nl_htm/rechtbronnen/htm_wetsvoorst/pjl171202.htm> i <www.just.fgov.be/nl_htm/
rechtbronnen/htm_wetsvoorst/18-12-02.htm> respectivament.

89 Com diu Symeon S, One Hundred Footnotes to the New Law of Possession 
and Acquisitive Prescription, 44 Louisiana L. Rev. 69-147 (1983), notes 98 i 100; 
semblantment, Marjorie Nieset N, A Student Symposium: Civil Law Property 
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es troba en el CC grec,90 el qual, igual com establia el Dret preexistent, 
considera que la regulació de la prescripció és ius cogens i prohibeix 
tots els pactes pels quals s’exclou la prescripció, se n’abreuja o allarga el 
termini legal o les seves condicions es fan més fàcils o difícils (art. 275).91

A més a més, el Dret grec conté una norma adreçada a evitar les possibles 
maniobres indirectes de les parts per obviar aquesta prohibició, i estableix 
que també és nul l’abreujament indirecte del termini de prescripció 
mitjançant el pacte d’un termini d’exclusió (art. 279). Com es veu, doncs, 
el Dret de Louisiana s’inspira —paradoxalment— en un sistema jurídic 
—com és el grec— pertanyent al primer grup a què s’ha fet referència.

Dins del mateix segon grup hi ha la norma que recull el Uniform 
Commercial Code nord-americà dins del règim de la compra i venda.92

En aquest cos legal cristal·litza el criteri mantingut amb anterioritat pels 
Tribunals dels EUA.93 La secció 2-725 permet en el seu apartat 1r que les 
parts pactin en el contracte original que el termini de prescripció sigui 
inferior al de quatre anys que regeix per defecte. El nou termini tindrà 
una durada mínima d’un any. En canvi, l’incís fi nal de la norma exclou 
expressament la validesa del pacte per allargar el termini.94 Els pactes 
d’escurçament no són vàlids en els contractes amb consumidors. Noteu 
que la secció 2-725 només imposa restriccions a l’acord original de les original de les original
parts, el que implica que poden allargar el termini en acords posteriors.95

Tot i la claredat del text del UCC, alguns Tribunals han entès que un 
termini de més d’un any també pot ser raonable, o fi ns i tot que el d’un 

-- A Survey of  e 1982 Revision of the Louisiana Civil Code Articles On Possession and 
Prescription: Prescription and Peremption --  e 1982 Revision of the Louisiana Civil 
Code, 58 Tul. L. Rev. 593-617 (1983), p. 616. 

90 Segons apunta A. N. Y, Louisiana Civil Code 2001, I, West, 2001, p. 695.
91 Vegeu amb més detall Gerhard D / Fotios K / Geoff rey V. 

T, Reform des Verjährungsrechts aus rechtsvergleichender Sicht – Hans Stoll zum 
65. Geburtstag am 4. August 1991, RabelsZ 55 (1991), 697-731, p. 716.

92 Tanmateix, s’ha aplicat també al règim de l’anomenat lease: vegeu Owens v. Patent 
Scaff olding, 354 N.Y.S.2d 778, 785 (Sup. Ct. 1974), rev‘d, 376 N.Y.S.2d 948 (App. Div. 
1975), i Amelia H. B, Panacea or Nightmare? Leases in Article 2, 64 B.U.L. Rev. 39-108 
(1984) p. 49 nota 62.

93 Com posen de relleu John D. C / Joseph M. P,  e Law of Contracts, 4th, 
St. Paul, Minn., 1998, p. 231. 

94 El Comentari ofi cial de la UCC no explica la justifi cació d’aquesta norma. Cf. T 
A L I, N C  C  U 
S L, Uniform commercial code. Offi  cial text, 1990 with comments, Philadelphia / 
Chicago, 1991, p. 203.

95 Vegeu Commissioners of Fire Dist. No. 9 v. American La France, 176 N.J. Super. 566, 424 
A.2d 441, 31 U.C.C. Rep. 583 (1980); Debra L. G / Kathryn L. M / Douglas 
E. P / David S. R / Jeff rey S. R, Article Two Warranties In Commercial 
Transactions: An Update, 72 Cornell L. Rev. 1159-1329 (1987) p. 1327 nota 998. 
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any pot no ser-ho.96 La doctrina considera que el règim de la prescripció 
previst pel UCC és sensat i factible.UCC és sensat i factible.UCC 97 La norma esmentada de la secció 2-
725 UCC es conserva en els treballs de revisió d’aquest cos legal (Revised § Revised § Revised
2-814(a) i Revised § 2-825(a)).Revised § 2-825(a)).Revised 98

Alguns països presenten una solució més incerta, encara que semblen 
deixar una escletxa oberta per a una admissió matisada dels pactes 
modifi catius dels terminis. Per exemple, el CC del Japó –molt infl uenciat, 
com se sap, pel CC francès–99 es limita a establir que no es pot renunciar 
per endavant al benefi ci de la prescripció (art. 146),100 sense arribar a 
excloure expressament aquells pactes. A Àustria, on la prohibició del pacte 
d’allargar la prescripció troba una consagració legal clara (§ 1502 ABGB), 
alguna opinió es mostra partidària d’interpretar-la restrictivament.101 A 
Bèlgica, una opinió insisteix en què no és sufi cient apel·lar a un suposat 
caràcter d’ordre públic del règim jurídic de la prescripció per excloure 
els pactes de modifi cació dels seus terminis legals, ja que també ha de 
tenir-se en compte l’interès de les parts. Segons es diu, aquest interès pot 
consistir en fer el termini de prescripció més llarg, quelcom que caldria 
que s’admetés encara que l’opinió majoritària hi sigui contrària.102

96 Vegeu referències a Corbin On Contracts, § 9.9, Matthew Bender & Company, Inc., 2001. 
97 Cf. James J. W / Robert S. S, Uniform Commercial Code, 3rd, vol. 1, St. 

Paul, Minn., 1988, p. 553. En canvi, crític, Kevin D. L, Note: U.C.C. Section 2-725: A 
Statute Uncertain in Application and Eff ect, 46 Ohio St. L.J. 755-770 (1985), p. 755.

98 Vegeu John E. M Jr. / Harry M. F,  e Summer, 1999 Dra  Of Revised 
Article 2 of the Uniform Commercial Code: What Hath NCCUSL Rejected?, 19 J.L. & 
Com. 1-124 (1999), p. 104-105. Cf. Mark E. R, Symposium On Revised Article 
1 and Proposed Revised Article 2 of the Uniform Commercial Code: Revised Article 2 of 
the Uniform Commercial Code - Section-by-Section Analysis, 54 SMU L. Rev. 927-946 
(2001), p. 945. 

99 Entre altres, ho destaca Zentaro K, Drei Entwicklungsphasen im japanischen 
Zivilrecht, a Helmut C (Hrsg.), Die Japanisierung des westlichen Rechts, Tübingen, 
Mohr Siebeck, 1990, 125-150, p. 132.

100 Vegeu-ne la traducció al castellà i notes de Rafael D / Nobuo N, Código 
civil japonés, Madrid, Barcelona, Garrigues & Andersen, Colegios Notariales de España, 
Marcial Pons, 2000, p. 97. Amb més detall, Keishiro U, Das japanische Recht 
heute und seine Entwicklung unter europäischem Einfl uß – aufgezeigt am Rechtsinstitut 
der Verjährung, AcP 184 (1984), 329-340 (amb traducció de l’articulat a p. 339-340), i 
Kiyoshi I, Einführung in das japanische Recht, Darmstadt, Wissenscha liche 
Buchgesellscha , 1990, p. 70-72.

101 Vegeu Peter B, Bürgerliches Recht, I, Allgemeiner Teil, Wien, New York, 
Springer, 2000, p. 67; cf. Helmut K / Rudolf W, Bürgerliches Recht, I, 12. Auf., 
Wien, Manz, 2002, p. 209.

102 A favor de l’allargament, Matthias S, Belgium, a H, Extinctive 
Prescription, cit., 41-73, p. 72; del mateix, Perspectieven voor de bevrijdende verjaring 
in het vermogensrecht. Met ontwerpbepalingen voor een hervorming, Tijdschri  voor 
Privaatrecht 1994, 1977-2046 i també a <www.ufsia.ac.be/~estorme/verjaring94.html>, 
núm. 35.



477

Segons una opinió, el nou Dret civil holandès es distancia encara més 
de la regla contrària als pactes sobre prescripció i s’entén que es tracta 
d’una matèria on la regulació té caràcter dispositiu, i això, malgrat que 
el Codi prohibeix expressament la renúncia a la prescripció futura (art. 
3:322.3).103 No obstant, el cert és que el codi només parla de la renúncia, 
no dels contractes modifi catius. Per això, una altra opinió assenyala que 
només es poden pactar abreujaments, no allargaments dels terminis 
legals, i que la regulació de la prescripció té una funció protectora del 
deutor.104 Tanmateix, la regulació holandesa de les condicions generals de 
la contractació permet l’abreujament fi ns al límit d’un any (art. 6:236). 

En Dret anglès, per la seva banda, s’admet en principi que les 
regles sobre prescripció siguin modifi cades contractualment quan es 
tracta dels terminis establerts per la Limitation Act 1980, tot i el silenci 
d’aquesta.105 Es tracta de pactes freqüents en la contractació mercantil, 
que es consideren com a clàusules d’exempció (exemption clauses) i són 
objecte d’interpretació estricta.106 Per la seva banda, a Canadà, la Alberta 
Limitations Act 1996 se sol dir que adopta un enfocament nou en relació 
al Dret anteriorment vigent i recull la proposta del Alberta Law Reform 
Institute de 1986-1989 en el sentit de permetre els pactes –expressos– 
d’allargament dels terminis legals de prescripció, quelcom que abans no 
era possible.107

Al marge d’aquests grups de països, cal tenir en compte també alguns 
desenvolupaments que tenen lloc en l’àmbit internacional. Un d’ells és 
la Convenció de Nova York sobre prescripció en matèria de compra i 
venda internacional de mercaderies, de 14 de juny de 1974, elaborada per 
UNCITRAL.108 Tot i que té un àmbit limitat, i per tant no pot constituir 

103 Segons apunta Henk J. S, Netherlands, a H, Extinctive Prescription, cit., 
249-258, p. 258. 

104 Així D/K/T, Reform des Verjährungsrechts aus 
rechtsvergleichender Sicht, cit., p. 710. Tampoc parlen de l’admissió de l’allargament Jac. 
H / M.M. O, Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Leidraad voor 
het nieuwe BW, 7e druk, Deventer, Kluwer, 1999, p. 66.het nieuwe BW, 7e druk, Deventer, Kluwer, 1999, p. 66.het nieuwe BW

105 Vegeu Terence P / Gary S,   e Law of Limitation, 2nd, London, OUP, 2001, 
p. 35. Hi ha, però, diverses iniciatives per reformar aquest Dret. Vegeu N.H. A, 
Reform of Limitation of Actions:  e Quest for Sound Policy, 57 Cambridge L.J. 589-610 
(1998), p. 589.

106 Segons C on Contracts, Vol. I, 26th, London, Sweet & Maxwell, 1989, p. 1286 núm. 
1991.

107 Alberta Limitations Act 1996, c L-15, Secció 7. La referència al treball de l’ALRI es troba a 
la web: <www.law.ualberta.ca/alri/fi nalreports_pg2.html>.

108 El text de la Convenció és a <www.uncitral.org/spanish/texts/sales/limit-conv-s.htm>, 
i, en castellà, a RDM 1993, núm. 207, p. 267-280.  L’Estat espanyol no n’és part encara 
que participés en la seva elaboració. Cf. al respecte Fritz E / Dietrich M, 
International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International 
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el fonament d’un règim general sobre la prescripció,109 resulta interessant 
que la mateixa permeti que el deutor pugui, una o diverses vegades, en 
qualsevol moment durant el curs del període de prescripció, prorrogar-
lo mitjançant declaració per escrit adreçada al creditor (art. 22.2), 
supòsit fora del qual les parts no poden modifi car convencionalment 
el termini de prescripció (art. 22.1).110 Com es veu, aquesta pròrroga 
constitueix una de les maniobres indirectes admeses de facto per la 
jurisprudència alemanya anterior de la reforma, equivalents en quant al 
resultat fi nal a un allargament del termini legal de prescripció. Encara 
que aquesta Convenció va ser modifi cada per la posterior Convenció de 
les Nacions Unides sobre els contractes de compra i venda internacional 
de mercaderies (Viena, 1980), la modifi cació no va afectar la prescripció 
atès que aquesta última Convenció no la regula.111 A banda d’això, la 
Convenció de 1974 és criticada per la seva manca de claredat i sistemàtica 
i caracteritzada pel seu escàs èxit pràctic.112 De fet, les parts poden evitar 
la seva aplicació simplement excloent-la voluntàriament.113

Finalment, un altre desenvolupament rellevant dins d’aquest grup 
pot ser el del Conveni relatiu al contracte de transport internacional de 

Sale of Goods; Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, 
Dobbs Ferry, Oceana, 1992, p. 427; Peter W,  e Convention on the Limitation 
Period in the International Sale of Goods:  e United States adopts UNCITRAL’s First 
Born, 28 Int’l Law. 1071 (1994), n. 45 i 46. Des de la perspectiva alemanya, vegeu Ulrich 
M, Aktuelle Fragen des UN-Kaufrechts, ZEuP 1993, 79-99, p. 90-92, i Stand und 
Entwicklung des UN-Kaufrechts, ZEuP 1995, 202-215, p. 214-125.

109 Així Z, Das neue deutsche Verjährungsrecht, cit., p. 58. 
110 Segons Fatima A, Application of the United Nations Convention On Contracts 

for the International Sale of Goods (CISG) To Arab Islamic Countries: Is the CISG 
Compatible With Islamic Law Principles?, 13 Pace Int’l L. Rev. 1-58 (2001), p. 45-46, 
l’art. 22 de la Convenció és compatible amb el Dret islàmic, tot i que el primer limiti la 
llibertat de pacte reconeguda per aquest. 

111 Els pactes sobre la prescripció no es troben, així, entre les qüestions generalment 
estudiades en el context d’aquesta Convenció: vegeu, per exemple, Anselmo M. 
M C, La prescripción de las acciones de la CISG derivadas de la falta 
de conformidad de las cosas entregadas, a Michael R. W (Ed.), Rudolf Meyer zum 
Abschied: Dialog Deutschland-Schweiz VII, Faculté de droit, Université de Genève, 
1999, p. 165-183, i Carlo H. M, Sales-Related Issues Not Covered by the CISG: 
Assignment, Set-off , Statute of Limitations, etc. under Italian Law, 22 October 2001 
<www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/mastellone.html>.

112 Vegeu Manuel O R, La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
mercantil internacional (Uncitral): Balance de un decenio (1968-1977), a Estudios de 
Derecho mercantil en homenaje al profesor Antonio Polo, Madrid, Edersa, 1981, 753-
782, p. 769. Des del punt de vista del Dret alemany, es pot veure Ulrich M, UN-
Kaufrecht und neues Verjährungsrecht des BGB — Wechselwirkungen und Praxisfolgen, 
RIW 2002, 577-584, p. 578.

113 Com assenyala  ea K, Die Abkommen der Vereinten Nationen über den Kauf und 
über die Verjährung beim internationalen Warenkauf, ZSR 1984, 291-316, p. 313.
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mercaderies per carretera (CMR), fet a Ginebra el 19 de maig de 1956,114

el qual, com és sabut, ha rebut una àmplia acceptació internacional.115

El Conveni preveu un termini general de prescripció d’un any (tres 
en cas de dol) que té caràcter imperatiu, com totes les normes del 
mateix.116 Tanmateix, una opinió ha admès que les parts modifi quin 
convencionalment el termini quan s’han sotmès voluntàriament al 
Conveni –encara que existeixin divergències en relació al seu abast, 
conforme a la regulació interna de cada ordenament.117

3. Tercer grup. Admissibilitat àmplia dels pactes
Els Principis Europeus de Dret contractual, redactats per la Comissió 

presidida pel professor Ole Lando, permeten que les parts contractuals 
modifi quin els pressupòsits de la prescripció, especialment mitjançant 
un abreujament o un allargament dels seus terminis. Amb tot, aquests 
terminis no es poden abreujar a menys d’un any ni allargar a més de 30 
anys des del començament de la prescripció (art. 14:601).118

Els treballs de la Law Commission d’Anglaterra i Gal·les es tenen 
una orientació similar. Segons el Consultation Paper núm. 151, publicat 
el 6 de gener de 1998, les parts d’un contracte haurien de ser lliures per 
alterar la durada o la data inicial del termini de prescripció.119 A l’hora 
de fonamentar aquesta proposta, la Comissió té en compte que la ja 
esmentada llei de 1980 no regula la qüestió de forma expressa i que, tot i 
que la doctrina afavoreix una interpretació permissiva, això no és del tot 
clar, en particular en relació als pactes d’allargament. Tanmateix, entén la 
Comissió, a menys que l’allargament del termini sigui considerablement 
superior al legalment establert, l’interès públic difícilment es veurà 

114 BOE núm. 109, de 7.3.1974.
115 Ho apunta ara K.F. H, De onstuitbare opmars van de CMR, 3 European Transport 

Law, 2000, 307-311, p. 307. Law, 2000, 307-311, p. 307. Law
116 Entre altres, es pot veure Juan G C, El transporte internacional de 

mercancías, Madrid, Civitas, 1984, p. 55. 
117 Així Alberto E, La prescripción de las acciones en el Convenio relativo al 

contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR), RGD 1992, 
núm. 579, 11713-11738, p. 11716 nota 8. 

118 S’ha seguit la versió dels PECL actualitzada a 25.5.2002 i publicada a la web de la 
Comissió. Els treballs de la mateixa es troben a la pàgina web del Prof. Lando a la 
Universitat de Copenhaguen, <www.cbs.dk/departments/law/staff /ol/commission_
on_ecl/index.html>. Hi ha traducció dels principis a l’alemany a ZEuP 2001, 400-402. ZEuP 2001, 400-402. ZEuP
En espanyol, es pot veure Luis D-P / Encarna R T / Antonio Manuel 
M M, Los Principios del derecho europeo de contratos, Madrid, Civitas, 
2002.

119 P. 19 i 247. El Paper es pot consultar a la web: <www.lawcom.gov.uk/455.htm>. 
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afectat. És més, afegeix, el fet que les parts donin el seu consentiment 
a l’allargament exclou que hi pugui haver qualsevol mena d’injustícia 
i en conseqüència compensa amb escreix l’interès públic en assegurar 
un procés just (a “ fair” trial)120. La Comissió té a més a més en compte 
la posició favorable a aquests pactes, de lege ferenda, en altres països.121

Amb posterioritat, la Law Commission va elevar una proposta al Govern 
en termes similars (paràgrafs 2.96 i 3.171; Section 31 del Dra  of a Bill 
to Make provision about time limits on the making of civil claims; and 
for connected purposes),122 proposta que aquest va acceptar en principi, 
el juliol de 2002, subjecte a una posterior consideració de determinats 
aspectes de l’informe en qüestió.123

Un dels desenvolupaments presos en consideració per la Law 
Commission d’Anglaterra i Gal·les pertany a Austràlia, on s’ha plantejat 
una reforma legal consistent a donar un major marge d’actuació a la 
llibertat de les parts en matèria de prescripció. Així, la Law Reform 
Commission of Western Australia va publicar l’any 1997 un informe 
sobre Limitation and Notice of Actions,124 en què els terminis legals de 
prescripció s’haurien de poder escurçar o allargar convencionalment. 
L’informe refl exa la infl uència de la nova legislació de l’Estat canadenc 
d’Alberta a què s’ha fet referència amunt. Semblantment, a Nova Zelanda, 
la corresponent Law Commission va advocar l’any 1989 per un canvi 
radical del Dret vigent sobre prescripció –tot i que sense gaire èxit.125 El 
canvi comprenia la possibilitat de permetre les parts que convinguessin 
una renúncia a la prescripció futura per un cert temps –o fi ns i tot per 
sempre (paràgraf 266).

Finalment, cal fer referència als Principis UNIDROIT sobre els 
contractes comercials internacionals,126 que, si bé no tracten específi cament 

120 Consultation Paper, p. 387.Consultation Paper, p. 387.Consultation Paper
121 Consultation Paper, p. 387-388. Consultation Paper, p. 387-388. Consultation Paper
122 Law Com No 270; 10 July 2001, Limitation of Actions, p. 34 i 95-97.
123 Vegeu la notícia que apareix a <www.lawcom.gov.uk/728.htm>. 
124 Project no 36 Part II, January 1997; es pot veure el document publicat a la web de la 

Comissió a l’adreça: <www.lrc.justice.wa.gov.au/References/P36(II).PDF>. També es 
pot veure l’informe del Attorney General Jim McGinty, Limitations Law Reform, 17 May
2002, publicat a <www.ministers.wa.gov.au/Feature_stories/Limitations/LimitationsLa
wReformPaper.PDF>.

125 La recomanació de la Comissió, titulada Limitation Defences in Civil Proceedings NZLC 
R6, que proposava abandonar la vigent Limitations Act 1950, mai no va ser adoptada. 
Aquella va ser seguida d’altres informes sobre aspectes puntuals de la prescripció, que es 
troben a la web de la Comissió: <www.lawcom.govt.nz>. 

126 Roma, Unidroit, 1995; <www.unidroit.org/spanish/principles/fulltext/contents.htm>. 
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la prescripció en la seva redacció actual, són objecte d’una revisió que es 
planteja ampliar la llibertat de les parts en aquesta matèria.127

IV. REGULACIÓ EN EL DRET CIVIL ESPANYOL
És ben sabut que la regulació –un tant obsoleta–128 de la prescripció 

en el CC espanyol de 1889 no s’ocupa directament de la qüestió que 
aquí s’està estudiant. Únicament, l’art. 1935 I CC prohibeix pactar la 
imprescritibilitat, i és la doctrina la que extreu d’aquí la prohibició 
d’allargar els terminis més enllà dels de l’art. 1964 CC. Els pactes per 
abreujar aquests terminis es consideren, però, vàlids (SSTS de 15.3.1975 
[RJ 1975\1236], 22.12.1971 [RJ 1971\5399], 27.3.1936 [RJ 1936\754], i 
28.1.1932 [RJ 1932-33\889]).129 No cal dir que ho seran sempre i quan 
respectin els límits a què l’ordenament jurídic sotmet l’autonomia privada 
amb caràcter general (cf. art 1255 CC), com a conseqüència del qual el 
pacte que abreugi els terminis tot deixant sense possibilitat real d’exercir 
la pretensió al seu titular –o el difi cultés de manera notòria– seria 
invàlid.130 En fi , la raó d’aquesta admissió només parcial es troba en la 
idea que aquell precepte és indici del caràcter normalment imperatiu 
de la regulació de la prescripció en general.131 A més a més, es diu que 
la prohibició de l’allargament convencional és més suportable atesa la 
generositat del Dret espanyol a l’hora de regular les causes d’interrupció 
de la prescripció.132

127 La redacció dels esborranys en aquest punt correspon al professor alemany Peter 
S: vegeu <www.unidroit.org/english/principles/pr-main.htm>. 

128 Com posen de relleu els autors: entre altres, G C, El instituto de la 
prescripción en el Derecho comparado, cit., p. 33; Francisco R H, La 
suspensión de la prescripción en el Código civil español, Madrid, Dykinson, 2002, p. 20 i 
21, i els que aquest cita a la nota 13.

129 Així José Luis L B / Francisco de Asís S R / Agustín L 
S / Jesús D E / Francisco R H / Joaquín 
R A, Elementos de Derecho Civil, I, Parte general, Vol. 3º, Derecho subjetivo. 
Negocio jurídico, 2ª revisada y puesta al día por D, Madrid, Dykinson, 2000, p. 
349; Rodrigo B R-C, Manual de Derecho Civil, Madrid, Bernal, 
1996, p. 174; José P B, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ª, 
Barcelona, Bosch, p. 112-114.

130 Com diuen Luis D-P P  L / Antonio G B, Sistema 
de Derecho civil, I, Introducción. Derecho de la persona. Autonomía privada. Persona 
jurídica, 10ª, Madrid, Tecnos, 2001, p. 439. Semblantment, Ana C L, DA 
1.ª.6, a Aurelio M M  / Luis D-P  P  L (Dirs.), 
Comentarios a la Ley sobre condiciones generales de la contratación, Madrid, Civitas, 
2002, p. 1179.

131 Com indica Federico  C  B, Temas de Derecho civil, Madrid, s.e., 1972, p. 148.
132 Així Fernando R C, Artículo 1935, a Rodrigo B R-

C (Coord.), Comentarios al Código Civil, Pamplona, Aranzadi, 2001, p. 2166.
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Per la seva banda, la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa 
de los consumidores y usuarios,133 permet excloure com a contrària a la 
bona fe la clàusula contractual que escurça el termini en perjudici del 
consumidor o usuari (art. 10.1.c).3ª). L’anomenada llista negra introduïda 
en l’anterior per la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales 
de la contratación (d’ara endavant, LCGC),134 no al·ludeix al pacte 
de modifi cació de la durada del termini de prescripció (Disposició 
Addicional 1a, punt sisè), encara que sí a la imposició de renúncies o 
limitació de drets del consumidor (clàusula 14a). Ara bé, resulta incert 
l’abast d’aquesta última norma si es té en compte que el règim de la 
prescripció no pertany estrictament a les normes que integren el Dret 
de defensa dels interessos del consumidor.135 En qualsevol cas, el pacte 
podria ser nul en aplicació de l’art. 10 bis.1 LCU, per infracció de les 
exigències de la bona fe en perjudici del consumidor, si es compleixen 
els requisits que la norma preveu. Des d’aquest punt de vista, una opinió 
admet el pacte que abreuja el termini de prescripció, sempre que respecti 
el límit que aquest termini sigui raonable perquè el consumidor exerceixi 
efectivament els seus drets (accions),136 mentre que una altra diu que 
s’haurà d’estar a les circumstàncies del cas, i examinar si existeix o no 
bona fe i s’altera o no el just equilibri de les prestacions.137

No obstant el què s’ha dit més amunt, diversos autors apunten que la 
tendència jurisprudencial més recent és partidària d’admetre la validesa 
dels pactes que amplien o escurcen els terminis legals de prescripció,138

133 BOE núms. 175 i 176, de 24.7.1984.
134 BOE núm. 89, de 14.04.1998.
135 Vegeu la detallada anàlisi que en fa Nieves F P, DA 1.ª.6, a M/D-

P, Comentarios a la Ley sobre condiciones generales de la contratación, cit., p. 
1106-1111 i 1128. Es pot veure també Susana Q M, Disposición adicional 
1ª.Seis: Disp. adic. 1ª.II.14ª LGDCU, a Rodrigo B R-C (Coord.), 
Pamplona, Aranzadi, 1999, p. 1060 i Mª Eulalia A L, D.A. 1ª Seis, Cl. 14, a 
Ignacio A M / Jorge M R (Coords.), Comentarios a la 
Ley sobre condiciones generales de la contratación, Madrid, Tecnos, 1999, p. 387. Cf. però 
C, DA 1.ª.6, cit., p. 1182, amb matisos.

136 Com diu F, DA 1.ª.6, cit., p. 1127, sempre hi haurà un termini mínim inderogable.
137 Així Silvia D A, Artículo 10.1.c).6º, a Rodrigo B R-C

/ Javier S H (Coord.), Comentarios a la Ley general para la defensa de los 
consumidores y usuarios,  Madrid, Civitas, 1992, p. 293.

138 Constata aquesta tendència Lluís P F, El tiempo en el Derecho civil, a Lluís 
P F / María del Carmen G-A  C / Jacinto G R 
/ José Javier H S, Manual de Derecho Civil, I, Introducción y Derecho de 
la persona, Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 499; cf. també Manuel A, Derecho 
civil, I, Introducción y parte general, Vol. 2º. La relación, las cosas y los hechos jurídicos, 
14ª, Barcelona, J.M.Bosch, 1996, p. 504.
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en la línia del que ja havia defensat una opinió.139 En particular, es pot 
destacar que el CC de 1889 no acull el precepte del Projecte de CC de 1851 
que només admetia les prescripcions establertes per la llei (art. 1954).140

Ara bé, cal aclarir que moltes de les sentències que usualment es citen 
com a exemple d’aquella doctrina jurisprudencial141 només poden tenir 
un signifi cat molt limitat per diverses raons: a) pertanyen a un àmbit 
material molt concret –el del transport marítim de mercaderies142 ; b) 
no es refereixen a un termini de prescripció sinó a un de caducitat –
l’establert per exercir l’acció de responsabilitat contra el portador;143 c) no 
hi ha problema en admetre la pròrroga del termini de caducitat, perquè 
la caducitat es pot establir convencional ment;144 d) l’opinió que afavoreix 
l’admissió d’una caducitat prorrogable rebutja rotundament que es pugui 
fer el mateix amb la prescripció,145 i e) les sentències no es pronuncien 
sobre qualsevol modifi  ca ció convencional, sinó només sobre la possibilitat 
de prorrogar l’esmentat termini (vegeu SSTS de 30.5.1984 [RJ 1984\2808], 
28.2.1985 [RJ 1985\807], 24.1.1986 [RJ 1986\407], i 18.10.1988 [RJ 1988\
7587]), cosa que, com per altra banda resulta obvi, es pot fer només abans 
que aquest s’hagi extingit (STS de 11.10.1985 [RJ 1985\4736]). Això últim 
és important perquè, com s’ha vist, admetre la pròrroga és compatible 
amb prohibir els altres pactes sobre terminis de prescripció, tal i com 

139 Fonamentalment, Luis D-P, La prescripción en el Código civil, Barcelona, 
Bosch, 1964, p. 64; després, D-P / G, Sistema de Derecho civil, I, cit., p. 
440; després, entre altres, C, DA 1.ª.6, cit., p. 1180; cf. Fernando P 
P, Prescripción (D. Civil), a Enciclopedia Jurídica Básica, III, Madrid, Civitas, 
1995, 5008-5013, p. 5013; també, en aquestes mateixes Jornades, José-Ramón G 
V, Modifi cación convencional de los plazos de prescripción.

140 Cf. Lluís P F, Fundamentos de Derecho civil, I, 1, 2ª parte, Parte general: 
Sujeto y objeto del Derecho, Barcelona, Bosch, 1979, p. 859.

141 Vegeu R, Artículo 1935, cit.,  p. 2166. En idèntic sentit es troba la STS de 
30.6.1987 [RJ 1987\4831], tot i que aquest autor l’entén com a admissió de l’escurçament 
conven cio nal. 

142 Vegeu la crítica a la generalitat de la doctrina del TS a Rodrigo B R-
C, Comentario a la Sentencia de 30 de mayo de 1985, CCJC 6, 1984, núm. 148, 1823-
1825, p. 1824.

143 Com bé puntualitza Andrés D L, Alteración convencional de los plazos 
de prescripción extintiva en el Derecho de obligaciones, a Libro homenaje a Luis Díez-
Picazo (en premsa; vist per cortesia de l’autor), apartat II.

144 Així Ana C L, La Caducidad de los derechos y acciones, Madrid, Civitas, 
2001, p. 122 i 126-126; també ho permet Enrique R T, La caducidad en el 
Derecho civil español, a F U, Prescripción y caducidad de acciones, 
cit., 37-85, p. 78, i, del mateix, La caducidad en el Derecho civil español, Aranzadi Civil 
1995 [BIB 1995\714], p. 89 ss., així com els que cita en nota 40. 

145 Vegeu Bernardo G C, Comentarios jurisprudenciales sobre la caducidad, 
La Ley 1988-4, 800-817, p. 815 i 816; en sentit anàleg, del mateix, La caducidad, Madrid, 
Montecorvo, 1990, p. 183 i 436, on descarta que el termini de caducitat es pugui allargar 
mitjançant pacte.
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succeeix en la citada Convenció de Nova York (art. 22.1).146 Tot això 
només es pot deixar de banda si es considera, com fan alguns autors, que 
la doctrina referida serveix substancialment per a la prescripció,147 per 
exemple perquè el termini de caducitat és més rigorós.148

Finalment, la Ley 23/2003 de 10 de julio, de garantías en la venta de 
bienes de consumo149, que transposa al Dret espanyol la Directiva europea 
1999/44/CEE, refereix la possibilitat de pacte entre venedor i consumidor 
al termini durant el qual les manques de conformitat es poden manifestar, 
que és de dos anys. En aquest cas, les esmentades parts poden acordar un 
termini inferior, amb el mínim d’un any des del lliurament, a condició que 
es tracti de béns de segona mà (art. 9.1). En canvi, no hi ha necessitat de 
regular la prescripció,150 ja que la Directiva no ho fa, i per aquesta raó la llei 
no conté una norma anàloga quan al·ludeix al termini per exercir l’acció 
per reclamar el compliment de les garanties (arts. 1 a 8). De fet, aquest es 
limita a establir que el termini serà de tres anys des que es va lliurar el bé. 
Per això, és comprensible que la doctrina discuteixi quina hauria de ser la 
durada del termini de prescripció en general151 o si la durada del termini 
de garantia hauria de variar segons criteris diferents,152 sense plantejar-se 
quin marge de llibertat tenen les parts en relació al termini de prescripció, 
qüestió que la Directiva deixa implícitament a l’arbitri de cada legislador 

146 Vegeu, amunt, nota 108. 
147 Així, sense una particular argumentació, A, Derecho civil, I-2ª, cit., p. 505 

nota 93; en contra, D, Alteración convencional de los plazos de prescripción 
extintiva en el Derecho de obligaciones, cit., apartat IV.

148 D-P / G, Sistema de Derecho civil, I, cit., p. 440 nota 6; semblantment, 
Rafael C S, Prescripción y caducidad en el ordenamiento 
administrativo, Madrid, McGraw Hill, 1999, p. 317-318.

149 BOE núm. 165, d’11.7.2003, p. 27160-27164.
150 Ho assenyala en aquestes mateixes Jornades el prof. Antonio Manuel M M, 

Adaptación del Código Civil al Derecho Europeo: la compraventa.
151 Dos anys per a Ángel C P / Encarna C L / Pascual 

M E, Transposición de la Directiva comunitaria sobre ventas y garantías de 
los bienes de consumo, Estudios de consumo 52, 2000, 125-146, p. 135, o tres, per analogia 
amb la responsabilitat per danys per productes defectuosos, per a Juana M M, 
La garantía legal sobre bienes de consumo en la Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta 
y garantía de los bienes de consumo, RCDI 2002, 2275-2346, p. 2337; dubta sobre la raó 
d’aquesta opció María Paz G R, La transposición de la Directiva 1999/44/CE 
al Derecho español. Análisis del Proyecto de Ley de garantías en la venta de bienes de 
consumo, La Ley núm. 5747, 26.3.2003, 1-6, p. 4.

152 Es pot veure Fernando G,  Directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos de 
la venta y las garantías de los bienes de consumo: una perspectiva económica, InDret 04/
2001 <www.indret.com> p. 22. 
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nacional. Això no treu que la suspensió i interrupció dels terminis pugui 
conduir a que s’allarguin considerablement.153

Al marge del Dret del CC espanyol, només un Dret privat regional 
tracta el tema. Es tracta, com es sap, del Dret civil navarrès, que en el seu 
conegut art. 27 disposa que

no tendrán efecto los convenios o disposiciones destinadas a 
modifi car los plazos legales de prescripción.

V. NOU DRET CIVIL CATALÀ

1. La primera llei del Codi civil  de Catalunya. Gènesi de 
l ’art.  121-3 CcC

Com és sabut, Catalunya ha donat un pas molt important en el 
procés de codifi cació del seu Dret civil propi amb la Llei 29/2002, de 
30 de desembre, Primera llei del Codi civil de Catalunya. Aquesta té 
com a objectiu establir l’estructura, el contingut bàsic i el procediment 
de tramitació del Codi civil de Catalunya (Preàmbul, I). A més, n’aprova 
el llibre primer, titulat “Disposicions generals”, que conté, entre altres 
matèries, un títol II dedicat a regular el doble tema de “Prescripció i 
caducitat”. En línies generals, aquesta regulació segueix la continguda en 
el Projecte de la primera llei del Codi civil de Catalunya que la Mesa del 
Parlament de Catalunya va admetre a tràmit el 2 d’abril de 2002.154

Igual com el llibre primer del CcC, el Projecte dedicava el seu Títol II a 
La prescripció i la caducitat. Dins d’ell s’hi trobava un article, el 121-3, que 
portava la rúbrica Imperativitat i tenia el tenor literal següent:Imperativitat i tenia el tenor literal següent:Imperativitat

Les normes sobre prescripció són de naturalesa imperativa. 
Tanmateix, les parts poden pactar un abreujament o un 
allargament del termini no superiors, respectivament, a la 
meitat o al doble del què està establert legalment.

Paradoxalment, la Memòria Justifi cativa que va acompanyar el 
Projecte155 no justifi cava aquesta norma sinó la diametralment oposada, 
tot dient:156

153 Com encertadament assenyala G R, La transposición de la Directiva 1999/44/
CE al Derecho español, cit., p. 4. 

154 BOPC núm. 280, de 8.4.2002, p. 20-27.
155 P  C, Documentació Parlamentària 71, Direcció d’Estudis 

Parlamentaris, Maig 2002, Projecte de la Primera llei del Codi civil de Catalunya.
156 P  C, Documentació Parlamentària 71, p. 22.
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 Un altre tema de debat fou la possibilitat de modifi car els 
terminis per voluntat o acord de les parts interessades, novetat 
proposada pels juristes ponents del text els quals al·legaren 
per defensar-lo que es tracta d’una matèria disponible com la 
interrupció i que quan els terminis estan unifi cats o són pocs, és 
més fàcil i raonable deixar més llibertat a les parts, dins de certs 
límits, per allargar-los o escurçar-los. Després de valorar aquesta 
possibilitat sobre la qual la doctrina no és unànime, ja que hi ha 
defensors de les dues postures, es rebutjà per considerar que 
això pot crear inseguretat en el tràfi c i donar origen a confl ictes 
jurídics així com per evitar el risc d’abús per part del contractant 
més poderós front del més feble.

L’Informe elaborat pels ponents a què la Memòria fa referència 
proposava un Avantprojecte de llei,157 l’art. 3 del qual es titulava 
Inderogabilitat del règim legal de la prescripció i establia el següent:

Les normes sobre prescripció són de naturalesa imperativa, 
llevat del que disposa l’article 21 sobre la modifi cació dels 
terminis prescriptius.

Aquest art. 21 tenia, al seu torn, el següent tenor literal:

1. Els terminis legals de prescripció no poden ser modifi cats per 
voluntat o acord de les parts interessades.

2. Excepcionalment, i per causa justifi cada que han de fer 
constar, els interessats poden pactar un abreujament [o un 
allargament] que no sobrepassi la meitat del termini prescriptiu, allargament] que no sobrepassi la meitat del termini prescriptiu, allargament
sempre que això no redundi en indefensió de cap de les parts o 
sigui contrari a norma imperativa. En un altre cas, i en el de 
mala fe o abús d’aquest dret de modifi cació del termini, el pacte 
és nul.

En el comentari a aquest precepte, els autors de l’Informe apuntaven 
que el pacte era possible atès que afectaria només interessos privats (els 
sotmesos a prescripció), sense greu detriment de la concepció general de 
la prescripció ni de principis generals relacionats amb ella.158 Com es 
veu, l’Avantprojecte apuntava la possibilitat d’allargament només com a 
alternativa a l’escurçament, sempre que això no excedeixi de certs límits 
(...) ni deixi indefensa o en situació de clara inferioritat cap dels implicats, 
sobretot quan una d’elles estigui en una posició més feble (consumidors 

157 Francisco R H / Encarna R  T, La prescripció i la caducitat en 
el Codi civil de Catalunya, a P  C, Documentació Parlamentària 
71, p. 31-88, especialment p. 71-72.

158 P  C, Documentació Parlamentària 71, p. 72.
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i usuaris, la protecció dels quals i normes especials són imperatives).159

Així doncs, l’Avantprojecte no preveia d’entrada la possibilitat 
d’allargament, perquè això podria anar contra el fonament i la fi nalitat 
de la institució (seguretat jurídica, certesa de les relacions jurídiques). 
Però –afegia– en el cas que el legislador opti per un gran escurçament dels 
terminis, desaparegut aquest inconvenient pot haver possibilitat de pacte 
d’allargament limitat. 160

Com es pot observar, el text que fi nalment passà al Projecte de llei 
no quadra, tampoc, amb l’Avantprojecte sinó que va més enllà en tres 
aspectes: a) estén la possibilitat de pacte també a l’allargament dels 
terminis; b) suprimeix els límits a què l’Avantprojecte feia referència 
(indefensió, mala fe, abús de dret), i c) abandona la idea del caràcter 
excepcional del pacte, tot prescindint del requisit que hi hagi una causa 
justifi cada que les parts facin constar. 

En la tramitació parlamentària del precepte, la Ponència de la 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana va discutir dues 
esmenes.161 La primera, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (que portava el núm. 54), va ressuscitar els límits a què s’acaba 
de fer referència i va suggerir que s’afegís a l’art. 121-3 del Projecte l’incís 
següent: 

sempre que aquest pacte no comporti indefensió de cap de les 
parts o sigui contrari a una norma imperativa. En un altre cas, 
així com en el de mala fe o abús d’aquest dret de modifi cació del 
termini, el pacte és nul. 

La segona esmena, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya – 
Verds (amb el núm. 55), proposava en canvi afegir a la norma aquest incís 
que no apareix en la resta d’antecedents: sempre que aquesta modifi cació 
no perjudiqui a tercers. 

Com explica l’Informe de la Ponència, la redacció defi nitivament 
adoptada en el si de la mateixa constitueix un text transaccional, del que 
resulta el que fi nalment va passar a ser text legal de l’art. 121-3 CcC:162

Les normes sobre prescripció són de naturalesa imperativa. 
Tanmateix, les parts poden pactar un abreujament o un 
allargament del termini no superiors, respectivament, a la 

159 P  C, Documentació Parlamentària 71, p. 72.
160 P  C, Documentació Parlamentària 71, p. 73.
161 BOPC núm. 365, de 4.12.2002, p. 17-38. El nomenament de la Ponència es troba al BOPC 

núm. 356, de 18.11.2002, p. 32.
162 Noteu que el Preàmbul no refl exa l’addició de l’últim incís de la norma.
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meitat o al doble del què està establert legalment, sempre que el 
pacte no comporti indefensió de cap de les parts. 

2. Justif icació de la norma
La regulació legal expressa dels pactes modifi catius constitueix 

una novetat, atès que, com és ben sabut, no existia en la molt migrada 
regulació de la prescripció en la Compilació de Dret civil de Catalunya 
(CDCC).163 Ara bé, ja s’ha vist com la jurisprudència ha anat admetent 
aquests pactes. D’aquesta manera, la plasmació de la regla permissiva 
en el CcC constituiria senzillament una codifi cació de Dret judicial ja 
existent.164 Això podria signifi car una millora important des del punt de 
vista de la seguretat jurídica en la mesura en què aproximaria el text de la 
llei al Dret que es troba aplicat a la pràctica quotidiana.165

El caràcter innovador de l’aspecte concret regulat per l’art. 121-3 
CcC no s’ha d’identifi car precipitadament amb una possible manca de 
competència legislativa de la Generalitat de Catalunya en la matèria.166

Al marge del fet que el Dret civil català sempre ha regulat la prescripció 
(vegeu l’Usatge Omnes causae), cal tenir en compte que seria absurd 
permetre que el legislador determinés la durada dels terminis de 
prescripció segons el judici de raonabilitat que en cada moment històric 
realitzi167 (cf. art. 344 II CDCC) però no que deixés que fossin les parts 
qui escollissin un altre termini que els resultés més convenient dins de 
certs límits, més quan això és conforme al principi d’autonomia de la 

163 Es pot veure, sobre la mateixa, Juana M M, La prescripció extintiva de les 
obligacions, a Ferran B C (Dir.), Compendi de Dret civil català, Barcelona, 
Marcial Pons, Edicions de la UB, 1999, 161-164, p. 163; Albert L M, La 
prescripció de les accions personals que no tenen assenyalat termini especial en el Dret 
civil de Catalunya: la seva inaplicació, RJC 1999, 957-982; Glòria R M, La 
prescripció extintiva i els seus terminis en la Compilació del Dret civil de Catalunya, a 
À  D  (Coord.) Universitat de Girona, El futur del Dret patrimonial de 
Catalunya (Materials de les Desenes Jornades de Dret Català a Tossa), València, Tirant lo 
Blanch, 2000, p. 519-562.

164 De manera similar a com ha succeït a Alemanya. Vegeu Barbara D-L, 
Kodifi kation von Richterrecht, a E/Z, Zivilrechtswissenscha  und 
Schuldrechtsreform, cit., 305-328.

165 Com apunta, novament, Barbara D-L, Die Schuldrechtsreform. Das große 
juristische Abenteuer, juristische Abenteuer, juristische Abenteuer DStR 2001, 1572-1576, p. 1574; de la mateixa, Die geplante Schuldre
chts moder ni sie rung. Durchbruch oder Schnellschuß?, JZ 2001, 8-18, p. 10.JZ 2001, 8-18, p. 10.JZ

166 Cf. els dubtes que manifesta G V, Modifi cación convencional de los plazos 
de prescripción, cit. 

167 Vegeu al respecte Federico A. R M, Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones forales (Dir. Manuel Albaladejo y Sílvia Díaz Alabart), XXV-1, Madrid, 
Edersa, 1993, com. art. 1930 CC, p. 36-37.
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voluntat i respecta –gràcies a l’existència d’aquests límits– les necessitats 
de la seguretat jurídica.168

En efecte, cal recordar que la fi xació de terminis legals de prescripció 
signifi ca que el legislador tipifi ca una determinada valoració dels 
interessos del creditor i el deutor.169 No obstant, si el que es tracta és de 
permetre que les parts ajustin la reglamentació contractual a les seves 
veritables necessitats, no es veu quin inconvenient pot haver-hi perquè 
s’introdueixi una norma que els permeti realitzar una valoració diferent 
a la del legislador en el cas concret, més ajustada a aquelles necessitats. 
Convé subratllar que la norma permissiva dels pactes modifi catius no 
constitueix una simple extravagància del legislador. En realitat, com 
s’ha pogut veure en l’exposició precedent del Dret alemany, l’admissió 
dels pactes sobre la prescripció és simplement una conseqüència lògica 
del principi de llibertat contractual que s’ajusta a l’establiment d’un 
termini general de prescripció més curt.170 D’acord amb aquesta idea, 
l’abandonament de la rigidesa de la regla prohibitiva anterior constituiria 
un imperatiu de l’ampli reconeixement positiu d’aquest principi. 

A més, es podria afegir un altre argument basat en la teoria general 
de la norma jurídica. L’art. 121-3 CcC constitueix una norma permissiva 
i, com a tal, només té sentit si s’emmarca en el quadre més general 
d’una norma prohibitiva. La raó d’això és, com és sabut, que en sentit 
estricte no hi ha normes permissives, doncs la permissivitat no és una 
norma jurídica sinó la negació d’una norma jurídica (prohibitiva). En 
defi nitiva, l’important és el que la llei prohibeix, perquè tota la resta 
estarà automàticament permesa.171 En el cas de l’art. 121-3 CcC, la norma 
general prohibitiva és implícita en el fet que el legislador català confereixi 
caràcter imperatiu al règim de la prescripció, ja que, com a corol·lari 
lògic d’aquest caràcter, els pactes sobre la mateixa seran invàlids. Per 
tant, la norma que permet determinats pactes simplement posa límits a 

168 Com diu Francisco R H, La prescripción y la caducidad. Perspectivas 
legisla tivas, a À  D C. U  G (Coord.), L’exercici de les 
competències sobre Dret civil de Catalunya (Materials de les Onzenes Jornades de Dret 
català a Tossa), València, Tirant lo Blanch, 2002, 393-453, p 399 i 413, la naturalesa 
imperativa del règim és compatible amb un cert marge de l’autonomia de la voluntat.

169 Vegeu Peter B, Grundzüge des Privatrechts, Wien, Manz, 1991, p. 14.
170 Una justifi cació similar la troba, des d’una perspectiva de lege ferenda, Z, 

„... ut sit fi nis litium” , cit., p. 857; del mateix, Comparative Foundations of a European 
Law of Set-Off  and Prescription, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 76 i 
164.

171 Vegeu, per tots, Luis D-P, Experiencias jurídicas y teoría del derecho, 
3ª, Barcelona, Ariel, 1993, p. 62, i Eugen B, Das subjektive Recht als 
Normsetzungsbefugnis, Tübingen, Mohr Siebeck, 1965, p. 54; aquesta obra es troba 
també a <www.eugenbucher.ch> Nr. 3. 
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la prohibició, com una limitació negativa que depèn d’ella, i retorna a la 
llibertat contractual una parcel·la que el mateix legislador li sostreu. De 
tot això es pot extreure que el legislador català no ha regulat una qüestió 
estrictament nova en el seu art. 121-3 CcC, sinó que només modula l’abast 
del caràcter imperatiu que tradicionalment s’ha atribuït al règim jurídic 
de la prescripció i que ara reafi rma de forma expressa el citat precepte 
legal. 

Si es té tot això en compte, sembla que es pot dir que el fet que el 
legislador català substitueixi la fi xació de terminis legals de prescripció 
inamovibles per la possibilitat de pacte modifi catiu no suposa, 
estrictament parlant, regular una qüestió nova, sinó simplement adoptar 
un criteri més fl exible sobre una matèria que ja estava regulada en un 
sentit diferent. No és obstacle per arribar a aquesta conclusió el fet que 
el CC espanyol hagués tingut aplicació subsidiària a Catalunya ja que, en 
realitat, la subsidiarietat no es veu afectada perquè es canviï de criteri al 
respecte de la valoració i tipifi cació legals d’una solució per un confl icte 
d’interessos com el que es produeix en aquesta matèria. Dit d’una altra 
manera, regular els pactes modifi catius no signifi ca introduir –en 
comparació a la Compilació– un règim jurídic per una matèria nova, sinó 
donar una solució nova a un problema que ja existia. 

En defi nitiva, existeixen raons poderoses –si és que el principi de 
llibertat contractual no sembla sufi cient– que permeten fonamentar la 
legitimitat del canvi adoptat pel Projecte català primer i el CcC després. 
D’una banda, s’ha de tenir en compte que l’escurçament dels terminis 
en el nou Codi català (compareu arts. 344 II CDCC i 121-20 CcC) 
contribueix d’una manera important a justifi car que es permetin aquest 
tipus de pactes perquè, com s’ha apuntat, les parts puguin ajustar el 
funcionament del contracte als seus interessos.172 I de l’altra, la possibilitat 
de pactar contractualment els terminis de prescripció troba justifi cació 
des del punt de vista de l’anàlisi econòmica, que en predica el caràcter 
efi cient.173

3. Comparació amb el Dret alemany

a) Imperativitat versus llibertat de pacte
Com es pot observar, el legislador català s’ha inspirat en una línia 

general que tendeix a ser més fl exible amb els pactes sobre la prescripció, 

172 Com bé assenyala, per al Dret alemany, Gerhard W, Diskussionsbericht Mansel, a 
E/Z, Zivilrechtswissenscha  und Schuldrechtsreform, cit., p. 427.

173 Així E, Zur Effi  zienz der Verjährungsregeln im geplanten Schuldrechts mod
er nisie rungs gesetz, cit., p. 284; vegeu també, sobre els pactes per facilitar la prescripció, 
Helmut K, § 225, a Alternativ Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 1, 
Allgemeiner Teil, Neuwied, Luchterhand, 1987, p. 891 Rn. 7.
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de la qual n’és una manifestació el modernitzat Dret d’obligacions 
alemany. Aquesta infl uència també es palesa, entre altres aspectes, en 
la rúbrica de l’art. 121-3 CcC, que, igual com la del § 202 BGB, dóna 
compte del caràcter imperatiu del règim legal de la prescripció. Ambdues 
rúbriques, però, vénen immediata ment seguides de normes jurídiques  
permissives.174

Això obliga a plantejar-se quin és el veritable abast de la norma 
permissiva com a excepció a la regla general prohibitiva dels pactes. Des 
d’aquest punt de vista, la qüestió també pot enfocar-se com una anàlisi 
que intenti respondre a la pregunta de quin dels dos sistemes jurídics, 
l’alemany o el català, és més restrictiu en aquest punt i, en conseqüència, 
dóna un pes menor a la llibertat de pacte. En una primera aproximació, 
podria semblar que l’art. 121-3 CcC permet pactes sobre menys aspectes 
de la prescripció que el § 202 BGB. La raó d’aquesta divergència rauria en 
que el BGB empra els termes facilitar i difi cultar en relació als terminis 
de prescripció, mentre que el CcC només té en compte dos mecanismes 
pels quals es pot facilitar o difi cultar la prescripció, l’escurçament i 
l’allargament. Així, si bé sembla clar que no és vàlid el pacte sobre l’inici 
del termini de prescripció –que sí que ho seria en el Dret alemany, ex § 
202 BGB; cf. art. 121-3.1 CcC–, perquè el resultat pràctic no és escurçar 
o allargar els termini de prescripció (cf. art. 121-23 CcC),175 no ho 
sembla tant determinar si l’art. 121-3 CcC permet o no que les parts 
alterin les altres regles de còmput (art. 121-23.1 i 2 CcC) amb l’objectiu 
d’aconseguir que el termini fi nalment difereixi del legalment previst 
–quelcom que, com s’ha vist, prohibeix explícitament l’art. 198 del CC 
de la Federació Russa. El dubte interpretatiu recorda el que genera la 
Compilació navarresa que, en prohibir els convenis modifi catius dels 
terminis legals de prescripció, no diu si són vàlids o no els relatius a altres 
aspectes de la mateixa.176 En el cas del CcC, la llibertat de pacte, junt amb 
la manca d’una restricció específi ca en contra dels pactes sobre el còmput, 
possiblement afavoreixin la tesi permissiva dels mateixos.

b) Termini legal mínim
De les dues propostes formulades per la doctrina alemanya, el 

legislador català s’ha quedat amb la de determinar els límits de forma 

174 Vegeu, amunt, la crítica que recull la nota 25, i P/H, § 202, p. 212 Rn. 
1. Noteu que la imperativitat no impedeix tampoc, tot i el silenci de l’art. 121-3 CcC, la 
possibilitat de renunciar a la prescripció consumada (art. 121-10.2 CcC). 

175 Semblantment, en relació a la caducitat, G C, La caducidad, cit., p. 438.
176 Vegeu, a favor d’una interpretació restrictiva de la prohibició, P F, 

Fundamentos de Derecho civil, cit., p. 911.
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relativa, per referència al límit legal (meitat i doble). D’altra banda, 
el legislador català ha considerat que no calia introduir una excepció 
semblant a la introduïda en el Dret alemany en el § 202 I BGB en matèria 
de prescripció de la responsabilitat per dol, tot i que, com s’ha vist, la 
doctrina la considera una norma justifi cada.177 Tal vegada hagués estat 
preferible seguir aquí també el criteri alemany, segurament més conforme 
amb les exigències de la bona fe que recull el nou Dret civil català (art. 
111-7 CcC). Com ja s’ha dit, sembla que aquesta era l’orientació seguida 
per l’Esmena núm. 54 al Projecte de Llei, que feia referència a la mala fe 
com a límit al dret de modifi cació del termini. En el seu lloc, l’art. 121-3 
CcC es refereix a la indefensió com a límit a la llibertat de pacte. 

c) La prohibició de la indefensió
Aquest últim aspecte distancia el règim català de l’alemany. En 

realitat, indefensió és un terme que, d’ençà de la Constitució Espanyola 
de 1978 (art. 24.1), apareix en tota mena de textos legals però que no 
sempre té un signifi cat jurídico-tècnic precís. Així, no queda clar si es 
vol fer referència a la situació que la Constitució prohibeix, o a la fi gura 
jurídico-processal de la indefensió, o a una situació diferent.178 Tampoc 
no és clar si la indefensió deriva de la desaparició dels elements de 
prova produïda pel pas del temps, facilitada per un pacte d’allargament 
del termini de prescripció,179 o si també es pot donar en el cas contrari 
d’escurçament del mateix –penseu en la possibilitat que una de les parts 
destrueixi la documentació relativa al contracte després d’haver expirat 
el termini de prescripció pactat, però abans que ho faci el legalment 
establert.180 La relació entre la prescripció i la tutela judicial efectiva 
segurament necessita, encara, una major defi nició per part del Tribunal 
Constitucional.181 Per tant, és possible que el concepte d’indefensió 

177 Vegeu, amunt, nota 34.
178 Pròpiament, es diu que la indefensió constitucionalment proscrita i la indefensió 

processal són coses diferents: la primera material, la segona exclusivament formal. Cf. 
Enrique Á C, Curso de Derecho constitucional, I, 3ª, Madrid, Tecnos, 1999, 
p. 431 i Óscar A V / Ignacio G G / Jorge R 
Z, Derecho político español, II, Madrid, Ceura, 1998, p. 85-86; crític amb aquesta 
distinció, Ignacio D-P G, Artículo 24. Garantías procesales, a Óscar 
A V (Dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, III, Madrid, 
Cortes Generales, Edersa, 1996, p. 55.

179 Cf. sobre això Tyler T. O / Andrew J. W,  e Puzzling Purposes of Statutes 
of Limitation, 28 Pac. L.J. 453-513 (1997), p. 458.

180 Les parts tenen un interès en saber quan poden destruir la documentació i planifi car el 
futur sense haver de patir per possibles litigis que emergeixin del passat més proper. Cf. 
L, Note, cit., p. 758.

181 Com bé assenyala Santiago C M, Prescripción y tutela judicial efectiva 
(Comentario de la STC 220/1993, de 30 de junio), DPyC 1994-3, 315-324, p. 324.
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manqui a hores d’ara de la claredat que és exigible en la redacció d’una 
norma legal sobre la durada dels terminis de prescripció. 

A més, segons reiterada jurisprudència constitucional, la indefensió 
té a veure amb el dret de defensa, pressuposa sempre el resultat d’una 
parcialitat de l’òrgan judicial consistent en una infracció d’una norma 
processal i mai la pot al·legar aquell a qui és imputable.182 Tanmateix, 
quan es pacta un termini de prescripció diferent del legal, la indefensió
seria auto-imposada per les parts –en virtut de la seva autonomia 
contractual concretada en el pacte– i, en conseqüència, imputable a 
qui l’al·lega.183 Qui es volgués emparar en la indefensió presumptament 
produïda per un termini de prescripció lliurement acordat –dins dels 
límits legals– segurament aniria contra els seus propis actes (cf. art. 111-
8 CcC). És més: l’exercici de la pretensió derivada del contracte no cal 
que sigui judicial i, en conseqüència, pot no haver-hi la intervenció d’un 
òrgan judicial que és pressupòsit característic de la indefensió tal com és 
generalment entesa.184 En aquest sentit, convindria preguntar-se quants 
casos hi ha en la jurisprudència constitucional en què la indefensió hagi 
estat provocada per un pacte modifi catiu dels terminis legals.185

En realitat, sembla que la referència a la indefensió potser difumina 
el límit temporal fi xat normativament en la meitat i el doble del termini 
legalment establert, amb la qual cosa resta a la regla legal la certesa o 
seguretat jurídica que aquest límit estrictament temporal podia haver 
introduït.186 A part, la referència normativa a la indefensió complica 
innecessàriament el règim jurídic de la prescripció perquè crea un àmbit 
de discreció judicial i fa imprescindible esperar a veure com els Tribunals 
concreten aquest terme abstracte o general amb situacions específi ques. 
De fet, l’al·legació d’indefensió pertany a un àmbit més general i pertocarà 
sempre que es produeixi: per tant, sense que calgui que el legislador reiteri 

182 Vegeu D-P G, Artículo 24. Garantías procesales, cit., p. 48; Javier P 
R, Curso de Derecho constitucional, Madrid, Barcelona, Marcial Pons, 2000, p. 
497-498; Juan M A, Acción y tutela judicial, a Derecho jurisdiccional, 10a, 
València, Tirant, 2000, p. 254-255; José M. S A, Artículo 24, a Fernando 
G F (Dir.), Comentarios a la Constitución, Madrid, Civitas, 1985, p. 471.

183 Recordeu el què s’ha dit abans en relació a la necessitat d’un fair trial, nota 120.
184 Cf., entre altres, Gonzalo J-B, Artículo 24, a Antonio J-B 

(Dir.), Comentario a la Constitución, Madrid, Ceura, 1995, p. 282.
185 Cf. l’Informe de l’Avantprojecte a P  C, Documentació 

Parlamentària 71, p. 34-35.
186 Una crítica anàloga a la utilització del terme indefensió en la doctrina del TC es troba a 

Andrés   O S, Derecho procesal. Introducción, 2a, Madrid, Ceura, 2001, 
p. 439. Vegeu també, en contra de la utilització d’una terminologia que afavoreix la 
incertesa, Eli J. R, Eliminating the Limitations of Limitations Law, 29 Ariz. St. 
L.J. 1015-1074 (1997), p. 1044, i A, Reform of Limitation of Actions, cit., p. 593 i 596.
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la prohibició d’indefensió en una norma particular. Sobretot, l’art. 121-3 
CcC no esmenta cap circumstància que permeti concretar una situació 
d’indefensió i, des d’aquesta perspectiva, estableix un límit reiteratiu, 
merament aparent o buit de contingut.  Per tant, l’únic límit específi c a 
la llibertat de pacte en aquesta matèria és el fi xat en relació a la durada 
(meitat i doble). Com s’ha vist, la idea d’indefensió apareix en els materials 
prelegislatius vinculada a altres conceptes que pretenen operar com a 
eventuals límits a la llibertat de pacte. Així es suggereix també, com s’ha 
vist, l’aplicabilitat del règim legal de protecció dels consumidors.187 No 
obstant, sembla tan exagerat pretendre que qualsevol pacte d’escurçament 
dels terminis de prescripció sigui abusiu,188 com tractar d’impedir la 
possibilitat de pacte en una determinada matèria perquè hi hagi risc 
d’abús. Cal recordar que el pacte modifi catiu ni tan sols apareix a la llista 
negra de la LCGC. Des d’aquest punt de vista, segurament l’enfocament 
del nou § 202 BGB –que prescindeix de la referència a un límit anàleg a la 
indefensió– hagués estat preferible.189

VI. REFLEXIÓ FINAL
Amb l’admissió, dins de certs límits, dels pactes sobre la durada dels 

terminis de prescripció, el legislador català s’ha situat al marge de la regla 
contrària formulada pel ius commune (praescriptio pactis privatorum  (praescriptio pactis privatorum  (
mutari non potest), i ha adoptat una solució que ell mateix presenta mutari non potest), i ha adoptat una solució que ell mateix presenta mutari non potest
com a més concordant amb les regulacions europees més modernes i el 
principi de llibertat civil (cf. art. 111-6 CcC).190 La redacció legal revela 

187 Vegeu, amunt, nota 159. Cf. ara Francisco Rivero Hernández, Primera valoración de la 
regulación de la prescripción y la caducidad en el Código Civil de Cataluña”, RCDI 678, 
2003, 2099-2167, p. 2112, qui equipara a la indefensió els casos de mala fe o notori abús 
de dret

188 Com pretén Guillermo O P, De la prescripción extintiva y su interrupción en 
el derecho civil, Granada, Comares, 1995,  p. 87; del mateix, La alteración convencional 
de los plazos de prescripción extintiva. (A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 30 de mayo de 1984), AC 1986, 2149-2161, p. 2160; semblant, Eduardo P, La 
protección del consumidor en el Derecho privado, a Estudios de Derecho mercantil en 
homenaje al profesor Antonio Polo, cit., 811-898, p. 865. Amb millor criteri, vegeu F, 
DA 1.ª.6, cit., p. 1127 i C, DA 1.ª.6, cit., p. 1181. Tingueu en compte, tanmateix, 
que aquest últim no és el criteri d’altres països: vegeu els informes publicats a Luis D-
P (Ponente general), Las Condiciones generales de la contratación y cláusulas 
abusivas, Madrid, Civitas, 1996, p. 59, 166, 181 i 191. 

189 Tanmateix, això no vol dir que l’escurçament del termini de prescripció no trobi cap 
límit en cas que es convingui en condicions generals; ans al contrari, es considera un 
inadmissible alleugerament de la responsabilitat (Ha ungserleichterung): vegeu Dieter 
H, §  Nr. , ,  a Peter U (Hrsg.), AGB-Gesetz, Köln, Otto Schmidt, 1997, p. 
830 Rn. 21, i Manfred W,  § 11 Nr. 7, a W / Norbert H / Walter F. L, 
AGB-Gesetz, 4. Auf., München, Beck, 1999, p. 1241-1242 Rn. 23. 

190 Preàmbul de la Primera Llei, III.
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una evident infl uència de la modernització del Dret d’obligacions alemany 
i, àdhuc, en aspectes concrets, un marcat paral·lelisme amb les refl exions 
de la doctrina relativa al mateix.191 Des d’aquesta perspectiva, val la 
pena plantejar-se si són aplicables a la nova regulació catalana algunes 
de les crítiques que ha rebut l’alemanya. Així, tot i que aquesta tingui 
una indubtable qualitat tècnica en determinats aspectes, s’ha criticat 
que el legislador alemany no només no hagi pres el temps que hauria 
estat necessari per contrastar críticament la seva proposta de regulació 
amb idees diferents en qüestions de detall, sinó que tampoc no hagi 
fonamentat d’una manera comprensible la solució fi nalment preferida.192

La crítica pren un relleu especial si es té present, com s’ha vist, que 
la introducció de la possibilitat de pacte en el CcC va anar sempre –des 
del mateix Avantprojecte de llei– envoltada de nombroses cauteles. La 
contradicció entre la Memòria Justifi cativa i el Projecte de llei,193 per 
la seva banda, palesa que aquesta matèria és encara prou complexa i 
controvertida. Així mateix, és obvi que una mica més de temps hagués 
pogut permetre un debat més pausat amb la fi nalitat de valorar, en la 
seva justa mesura, els possibles riscos de l’opció fi nalment adoptada 
pel legislador.194 Des d’aquest punt de vista, podria haver estat fructífer 
estudiar les implicacions d’aquests pactes en relació a la protecció de 
tercers (cf. art. 1937 CC) –en la línia de l’esmena referida a la p. 31–, 
atès que aquesta és precisament una de les raons que l’opinió contrària a 
l’admissió dels pactes esgrimeix.195

En teoria, la crítica es podria complementar amb altres arguments. 
Així, hom potser podria basar-se en el fet que un dels objectius de 
la reforma legislativa alemanya aquí estudiada hagi estat infl uir en 
l’eventual confi guració d’un Dret privat europeu. L’adopció a casa nostra 
de la regla alemanya que amplia la llibertat de les parts en matèria de 
prescripció podria signifi car, tal vegada, un reforç d’aquesta aspiració del 
legislador alemany, sense que això suposés necessàriament un correlatiu alemany, sense que això suposés necessàriament un correlatiu alemany
reforç del Dret civil català. Al mateix temps, l’admissió dels pactes sobre 

191 Vegeu, amunt, el treball citat a la nota 42.
192 Així, Z, Das neue deutsche Verjährungsrecht, cit., p. 43; vegeu també la 

crítica al procés d’elaboració de la reforma a Reinhard Z / Detlef L / 
Heinz-Peter M / Wolfgang E, Finis Litium? Zum Verjährungsrecht nach dem 
Regierungsentwurf eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, JZ 2001, 684-699, p. 698-
699.

193 Vegeu, amunt, nota 155.
194 Ho apunta, en relació al nou règim de la prescripció extintiva en general, F, Els 

efectes de la prescripció en el dret civil de Catalunya, cit., p. 3.
195 Vegeu D, Alteración convencional de los plazos de prescripción extintiva en el 

Derecho de obligaciones, cit., III fi nal.
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la prescripció no seria un ingredient indispensable d’una codifi cació 
moderna, com ho prova la marxa enrera del legislador quebequès en 
aquesta matèria196 o la manca d’interès per la qüestió d’un CC, com 
l’holandès, reiteradament lloat i fruit d’un intens treball comparatista.197

En fi , la importació més o menys acrítica d’una solució jurídica forana 
podria produir, com es diu sovint, efectes no esperats.198

Aquestes crítiques semblarien, però, poc encertades. D’una banda, 
mereix una incontestable valoració positiva el fet que el legislador català 
hagi fonamentat la seva opció en criteris extrets del Dret comparat 
més modern. Com subratlla la doctrina, és perfectament legítim que el 
legislador català adopti del procés d’aproximació i harmonització del 
Dret privat europeu allò que en cada moment li sembli millor per a la 
societat catalana.199 Convé no oblidar que la regla favorable als pactes és 
present no només en el nou Dret alemany, sinó també en un cos de regles 
de qualitat contrastada com són els PECL,200 així com a les propostes de 
reforma elaborades per la prestigiosa Law Commission d’Anglaterra i 
Gal·les.

Des del punt de vista de la necessitat social de la regulació, si bé 
possiblement no sigui tan àmplia com a Alemanya –cf. les pràctiques 
indirectes descrites a l’inici d’aquest treball–201, no per això és menys 

196 Vegeu, amunt, nota 76.
197 Vegeu, entre altres, María Paz G R, Introducción al Derecho civil, Barcelona, 

Cálamo, 2002, p. 30; Z, Comparative Foundations of a European Law of Set-
Off  and Prescription, cit., p. 10, o Attila H, Comparative Law and Changes of the 
Law, 40 Acta Juridica Hungarica 1999 Nos 3-4, 159-167, p. 164, qui el considera el millor 
CC de la història; cf., més escèptica, Brigitta L, Grundfragen der Vereinheitlichung 
des Vertragsrechts in der Europäischen Union, Wien, New York, Springer, 2002, 16.

198 Vegeu Esin Ö, Shi ing Horizons for Comparative Law in the New Century, 8(2) Asia 
Pacifi c Law Review 115-137 (2000), p. 136; del mateix, Law As Transposition, 51 ICQL 
205-223 (2002), p. 212; Alan W, Legal transplants an approach to comparative 
law, 2law, 2law nd, Athens, London, University of Georgia Press, 1993, p. 21-30; Gunther T, 
Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New 
Divergences, 61(1) Mod. L. Rev. 11-32 (1998), i  omas W, Private Law 
in the EU: Harmonised or Fragmented Europeanization?, ERPL 2002, 77-94, p. 92; Jan 
S, On Succesful Legal Transplants in a Future Ius Commune Europaeum, a Andrew 
H / Esin Ö, Comparative Law in the 21st Century, London (etc.), Kluwer, 
2002, 139-154, p. 140.

199 Com posa de relleu M, El Codi civil de Catalunya en la cruïlla del Dret privat 
europeu, cit., p. 653; semblantment, Santiago E E, La codifi cación del Derecho 
civil catalán en el proceso de unifi cación europeo, DPyC 2000, 63-127, p. 75.

200 Entre nosaltres, els valoren positivament Luis D-P / Encarna R T / 
Antonio Manuel M M, Los principios del Derecho europeo de contratos, 
Madrid, Civitas, 2002, p. 93.

201 Vegeu, amunt, nota 20. Els antecedents del CcC obvien aquest punt. Cf., amunt, apartat 
V.1 i ss.
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present o digna d’una menor atenció pel legislador. Així, es pot recordar 
que, al nostre país, els asseguradors han intentat repetidament abreujar 
els terminis de prescripció de l’art. 1964 CC mitjançant clàusules incloses 
en les pòlisses –unes vegades com de caducitat, altres com de prescripció–
, malgrat que existien diverses normes administratives que les prohibien 
o condicionaven.202 Més encara, la doctrina actualment admet que les 
parts del contracte d’assegurança puguin pactar modifi  ca cions dels 
terminis legals de prescripció en benefi ci de l’assegurat, el prenedor 
de l’assegurança o el benefi ciari, ja sigui mitjançant un allargament de 
les accions contra l’assegurador, ja sigui mitjançant un escurçament de 
les accions del mateix, i això, tot i el –teòric– caràcter imperatiu de la 
Ley del Contrato de Seguro i la seva regulació de la prescripció (arts. 2 i 
23).203 Com és sabut, aquesta possibilitat es fonamenta en la idea que la 
imperativitat té certs inconvenients per als mateixos assegurats en certs 
supòsits, de forma que una rigidesa extrema es tornaria en contra de la 
fi  que el legislador persegueix.204 Si a això s’afegeix el què s’ha comentat 
en relació a la fl exible línia jurisprudencial que existeix en matèria de 
pròrroga dels terminis de caducitat, sembla clar que la regulació de l’art. 
121-3 CcC respon, també, a una innegable realitat social.

En fi , amb una perspectiva de futur sembla que es poden esperar 
dues coses. La primera, que l’admissió legal dels pactes sobre durada 
de la prescripció sigui acollida favorablement per la societat catalana, 
la qual cosa amb tota seguretat vindrà afavorida per la proximitat de 
la regulació a la realitat –en la línia del que s’acaba d’apuntar – i el seu 
accentuat caràcter pràctic. La segona, també important, és que aquesta 
regulació ben probablement afavorirà també la participació del Dret propi 
de Catalunya en el procés d’aproximació i harmo nit zació del Dret privat 
europeu. Atès que, sense cap mena de dubte, té tot el dret a participar-hi, 
és d’absoluta justícia que ho faci –com ara ho pot fer– amb les millors 
armes possibles.

202 Vegeu, per tots, Fernando S C, Artículo 23. Prescripción, a l’obra que 
dirigeix, Ley del Contrato de Seguro. Comentario a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y a 
sus modifi caciones, 2ª, Cizur Menor, Aranzadi, 2001, p. 404, i la sentència que estudia 
O, La alteración convencional de los plazos de prescripción extintiva, cit.,  p. 2161.  

203 Així Francisco V C, Compendio crítico de Derecho mercantil, II, 3ª, 
Barcelona, Bosch, 1990/1991, p. 527; semblantment, S C, Artículo 
23. Prescripción, cit., p. 409, i Francisco J. T S, El contrato de seguro, a 
Guillermo J S, Derecho mercantil, II, 5ª, Barcelona, Ariel, 1999, p. 619.

204 Per tots, Fernando S C, Sobre la imperatividad de la Ley del Contrato de 
Seguro, a Juan Luis I P (Coord.), Estudios jurídicos en homenaje al profesor 
Aurelio Menéndez, III, Madrid, Civitas, 1996, 2985-3004, p. 2990.
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