




El Dret civil català en el context europeu 

Materials de les Dotzenes Jornades de Dret Català a Tossa

ACTA, 2





El Dret civil català en el 
context europeu 

Materials de les Dotzenes Jornades de 
Dret Català a Tossa

Materials de les Dotzenes Jornades de 
Dret Català a Tossa

Materials de les Dotzenes Jornades de 

Coord:
À  D C,

U  G

Girona 2003



Reservats tots els drets. El contingut d’aquesta obra està protegit per la Llei, que 
estableix penes de presó i/o multes, a més de les corresponents indemnitzacions 
per danys i perjudicis per a aquells que reproduïssin, plagiessin, distribuïssin 
o comuniquessin públicament, en la seva totalitat o en part, una obra literària, 
artística o científi ca, o la seva transformació, interpretació o execució artística 
fi xada en qualsevol mena de suport o comunicada a través de qualsevol mitjà, 
sense la preceptiva autorització.

EAP, SL

Edicions a Petició, SL

Pl. Europa, 3, 2on—2a

17005 GIRONA

telf. +34 630608231

www.documentauniversitaria.com

info@documentauniversitaria.com

ISBN 84-933125-9-2

Dipòsit Legal: GI-1362-2003

Imprès a  

Novembre  de 2003



Aquestes Dotzenes Jornades han estat organitzades per l’Àrea de Dret 
Civil de la Universitat de Girona, en col·laboració amb el Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el suport de l’Ajuntament de 
Tossa de Mar i de:

Universitat de Girona
Facultat de Dret UAB (Deganat)
Facultat de Dret UPF (Deganat)
Facultat de Dret UdG (Deganat)
Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Col·legi d’Advocats de Barcelona
Col.legi d’Advocats de Girona
Col.legi d’Advocats de Reus
Col.legi d’Advocats de Tortosa
Col.legi de Notaris de Catalunya
Deganat autonòmic dels Registradors de la Propietat i 

Mercantils de Catalunya
Diputació de Girona





ÍNDEX

PONÈNCIES

PRIMERA PONÈNCIA
L’APROXIMACIÓ ENTRE ELS DRETS CIVILS EUROPEUS

ENCARNA ROCA
CODIFICACIÓ CATALANA I CODIFICACIÓ EUROPEA. EL CODI CIVIL
 COM A INSTRUMENT DE POLÍTICA JURÍDICA..............................................21

I. INTRODUCCIÓ............................................................................................................................ 21
II. ELS SENTITS DE L’EXPRESSIÓ CODIFICACIÓ.................................................................. 24

A) Codifi cació com a forma d’expressió d’una cultura jurídica concreta............................. 24
B) Codifi cació com a instrument polític per obtenir determinades fi nalitats...................... 25
C) Codifi cació, mecanisme per a l’exercici de la sobirania ..................................................... 27

III. LA CODIFICACIÓ DEL DRET PRIVAT EUROPEU........................................................... 29
A) Els arguments de la codifi cació europea ............................................................................... 30
B) Quin codi europeu i per a què?............................................................................................... 33

IV. LA CODIFICACIÓ DEL DRET CIVIL CATALÀ ................................................................ 36
V. A TALL DE CONCLUSIÓ........................................................................................................... 42
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................... 44

SIXTO SÁNCHEZ LORENZO
APROXIMACIÓN DEL DERECHO CIVIL EN EUROPA: MARCO 
COMUNITARIO Y COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA ..........47

1. LA COMPETENCIA PARA LA APROXIMACIÓN DE LEGISLACIONES
 NACIONALES.................................................................................................................................. 47

A) Planteamiento general: el principio de vinculación funcional.......................................... 47
B) Unifi cación por la vía del art. 94 CE ...................................................................................... 50
C) Unifi cación por la vía del art. 95 CE...................................................................................... 51

2. LÍMITES DERIVADOS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN................................................... 59
A) Ratione materiae ....................................................................................................................... 59
B) Límites espaciales...................................................................................................................... 66
C) Límites personales .................................................................................................................... 68

3. LOS PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD.............................. 69
A) Principio de subsidiariedad .................................................................................................... 70
B) Principio de proporcionalidad................................................................................................ 73

4. ALCANCE DE LA DOCTRINA DE LOS PODERES IMPLÍCITOS .................................... 81

FERNANDO MARTÍNEZ SANZ
LOS PRINCIPIOS DE DERECHO CONTRACTUAL EUROPEO COMISIÓN
 LANDO EN EL MARCO DE LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO DE
 CONTRATOS .............................................................................................................83

I. ALGO SOBRE LA HISTORIA .................................................................................................... 83
 II. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 84
III. LOS PRINCIPIOS DE DERECHO CONTRACTUAL EN EL MARCO DE LA
 UNIFICACIÓN ............................................................................................................................... 86



10 Í N D E X

IV. MÉTODO DE TRABAJO .......................................................................................................... 88
V. ASPECTOS TRATADOS ............................................................................................................ 89
VI. PERSPECTIVAS DE FUTURO................................................................................................ 92
VII. REPERCUSIÓN EFECTIVA................................................................................................... 95

SEGONA PONÈNCIA
LA REFORMA DELS CODIS CIVILS  EN UN CONTEXT

D’APROXIMACIÓ EUROPEA

LUIS DÍEZPICAZO
REFORMA DE LOS CÓDIGOS Y DERECHO EUROPEO.....................................99

ANTONIO MANUEL MORALES MORENO
ADAPTACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL AL DERECHO EUROPEO: LA
COMPRAVENTA......................................................................................................109

I. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................110
II. ENCUADRE DOGMÁTICO DE LA DIRECTIVA 1999/44 ................................................111
III. LA EXIGENCIA DE CONFORMIDAD ............................................................................... 112
IV. LA SUPERACIÓN DEL SISTEMA CODIFICADO DEL SANEAMIENTO
 POR VICIOS: RAZONES TEÓRICAS, RAZONES PRÁCTICAS......................................... 113

A. Razones históricas que justifi can la existencia del sistema especial de
 responsabilidad del saneamiento ............................................................................................. 113
B. Claves dogmáticas de la contraposición entre saneamiento e incumplimiento:
 la transformación del concepto de objeto ............................................................................... 115

V. EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA
 1999/44/CE A LOS ORDENAMIENTOS EUROPEOS.............................................................117

A. Generalización del sistema de la Directiva a todas las ventas, a través de la
 reforma del Código ......................................................................................................................118

1. Alemania .....................................................................................................................................118
2. Austria .........................................................................................................................................119
3. Francia .........................................................................................................................................119
3. Holanda .......................................................................................................................................120

B. Creación de un régimen especial para las ventas a consumidores dentro
 del Código civil ........................................................................................................................... 120

1. Italia .............................................................................................................................................120
2. Bélgica .........................................................................................................................................120

C. Incorporación mediante una ley especial............................................................................ 121
1. Portugal .......................................................................................................................................121
2. España .........................................................................................................................................121

VI. PROBLEMAS QUE PLANTEA EL SISTEMA DE TRANSPOSICIÓN DE LA
 DIRECTIVA EN EL DERECHO ESPAÑOL: PROBLEMAS DE CONCURRENCIA
 DE REMEDIOS .............................................................................................................................. 122
VII. LA REFORMA DEL CC ........................................................................................................ 125

A. Aspectos generales.................................................................................................................. 126
1. La noción de compraventa .......................................................................................................126
2. Una nueva regulación del problema del riesgo ....................................................................127
3. Imposibilidad inicial (art. 1460 CC) ......................................................................................128
4. Supresión de la obligación de saneamiento ..........................................................................129
5. Mantenimiento de los preceptos que regulan las formas de entrega ...............................129
6. Gastos de transporte .................................................................................................................130
7. Estado en que debe ser entregada la cosa y atribución de sus frutos ................................130



11

8. Tratamiento de las diferencias de cabida o calidad en las ventas de inmuebles.............131
B. Falta de conformidad.............................................................................................................. 131

1. La exigencia de conformidad...................................................................................................132
2. Determinación del momento en el que la cosa debe ser conforme al contrato ..............132
3. Los criterios de conformidad ..................................................................................................133
4. Límites de la vinculación por declaraciones públicas.........................................................133
5. Entrega de cosa diferente o en cantidad inferior a la debida .............................................134
6. Conocimiento de la falta de conformidad por el comprador ............................................134
7. Incorrecta instalación del bien ................................................................................................135
8. La garantía convencional .........................................................................................................135
9. Los remedios de la  falta de conformidad..............................................................................136
10. La pretensión de cumplimiento ............................................................................................137
11. Derecho a resolver el contrato o a obtener una rebaja del precio....................................139
12. Carga de denunciar la falta de conformidad ......................................................................140
13. Prescripción..............................................................................................................................141

C. Derechos de tercero ................................................................................................................ 143
1. Delimitación del supuesto .......................................................................................................144
2. Remedios del comprador ........................................................................................................145
3. La llamada en garantía .............................................................................................................145
4. Obligación de denuncia............................................................................................................145
5. Prescripción................................................................................................................................146

VIII. LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL Y LA LEY DE INCORPORACIÓN DE LA
 DIRECTIVA.................................................................................................................................... 146
BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................. 146

HUGH BEALE
EUROPEANISATION OF PRIVATE LAW AND ENGLISH LAW....................... 151

COMPLIANCE WITH EU LEGISLATION ............................................................................... 151
THE INFLUENCE OF EUROPEAN IDEAS ON ENGLISH PRIVATE LAW ....................... 155
ENGLISH ATTITUDES TOWARDS GREATER HARMONISATION OR
 UNIFICATION OF PRIVATE LAW........................................................................................... 159
CONCLUSION ................................................................................................................................ 162

ULRICH MAGNUS
EUROPE AND THE LEGAL REFORM OF THE LAW OF OBLIGATIONS........ 163

I. INTRODUCTORY REMARKS................................................................................................. 163
II. SURVEY AND BACKGROUND OF THE RECENT GERMAN REFORMS................ 164

1. Reform of Contract Law and Limitation Law...................................................................... 164
2. Reform of the Law of Damages and Strict Liability ........................................................... 165

III. SOME DETAILS OF THE TWO REFORMS THROUGH THE EUROPEAN
 LOOKING GLASS ........................................................................................................................ 166

1. Limitation – General Rule with Few Exceptions ................................................................ 166
2. General Contract Law ............................................................................................................. 167

a) Breach of Contract ...................................................................................................................167
b) Presumed Fault-Principle Retained ......................................................................................168
c) Extinction of Obligation to Perform......................................................................................169
d) Damages for Breach of Contract ............................................................................................169
e) Right of Termination of Contract ..........................................................................................170

3. Sales Contracts ......................................................................................................................... 170
4. Integration of Consumer Protection Statutes into Civil Code ......................................... 172
5. Codifi cation of Judge-Made Law........................................................................................... 172
6. General Compensation of Immaterial Loss......................................................................... 173
7. Exclusion of Compensation of Ficticious Damage ............................................................. 173

Í N D E X



12 Í N D E X

8. Reduction of Children’s Liability in Traffi  c Accidents........................................................174
9. Extension of Strict Liability.................................................................................................... 175
10. Evaluation ............................................................................................................................... 175

IV. THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN EUROPEAN  AND NATIONAL
 PRIVATE LAW................................................................................................................................176

1. Development and Character of European Private Law.......................................................176
a) International Conventions ......................................................................................................177
b) Regulations and Directives .....................................................................................................177
c)  e Lando Principles ...............................................................................................................178
d) Preparatory Work of Diff erent Groups .................................................................................178
e) Characterisation of European Private Law...........................................................................179

2. Impact of European Law on National Private Law............................................................. 179
3. National Infl uences on European Private Law.................................................................... 180

V. CONCLUSIONS ..........................................................................................................................181

TERCERA PONÈNCIA
EL SENTIT D’UNA CODIFICACIÓ PER A CATALUNYA

PRIMER PANEL.  ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL FUTUR CODI CIVIL
 DE CATALUNYA ..................................................................................................185

SEGON PANEL.  IMPORTÀNCIA D’UN CODI CIVIL PER A CATALUNYA:
 REFLEXIONS DES DEL MÓN JURÍDIC.............................................................209

COMUNICACIONS

COMUNICACIONS A LA PRIMERA I A LA SEGONA PONÈNCIES

PATRICIO CARVAJAL R.
LAS ARRAS PENITENCIALES ............................................................................ 231

I. INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 231
II. Algunas útiles consideraciones histórico-dogmáticas...................................................... 232

III. LAS ARRAS PENITENCIALES Y EL SISTEMA GENERAL DE LA
 CONTRATACIÓN ........................................................................................................................ 243
IV. LAS ARRAS, PARTE DEL PRECIO, Y EL PRINCIPIO DE EJECUCIÓN
 DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL PRECIO........................................................................ 253
V. LAS ARRAS PENITENCIALES Y LA CLÁUSULA PENAL............................................... 256
VI. LAS ARRAS Y LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS ......................................................... 259
VII. CONCLUSIÓN........................................................................................................................ 262

BEATRIZ FERNÁNDEZ GREGORACI
REPRESENTACIÓN INDIRECTA Y UNDISCLOSED AGENCY: SU
 CONVERGENCIA. LA CONVENTION ON AGENCY IN THE
 INTERNATIONAL SALE OF GOODS Y LOS PRINCIPLES OF
 EUROPEAN CONTRACT LAW ...........................................................................265

I. INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 265
II. UNDISCLOSED AGENCY Y REPRESENTACIÓN INDIRECTA.................................... 266



13

III. CONVENTION ON AGENCY IN THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS
 GINEBRA, 17 FEBRERO DE 1983 ........................................................................................... 268

A. Clasifi cación de los supuestos .............................................................................................. 270
1. El conocimiento por tercero ....................................................................................................270
2. Momento del conocimiento o desconocimiento por el tercero.........................................271
3. Carga de la prueba .....................................................................................................................273

B. Efectos ...................................................................................................................................... 274
1. Supuesto I. Disclosed agency...................................................................................................274
2. Supuestos II y III: la aproximación entre el common law y el civil law ...........................275

a) La reticencia del Reino Unido a la aproximación ................................................... 275
b) Requisitos para el ejercicio de la acción directa: incumplimiento del agente.... 278

i) Incumplimiento frente al principal ....................................................................... 280
ii) Incumplimiento frente al tercero.......................................................................... 281

c) Dinámica de la acción directa.................................................................................... 282
i) Obligación de desvelar la identidad....................................................................... 282
ii) Obligación de notifi car .......................................................................................... 284
iii) Excepciones oponibles........................................................................................... 285

d) Excepciones a la acción directa ................................................................................. 286
i) Falta de voluntad del tercero de contratar con el principal................................ 286
ii) Acuerdo en contra de la aplicación....................................................................... 287

IV. LA REPRESENTACIÓN INDIRECTA EN LOS PRINCIPLES OF EUROPEAN
 CONTRACT LAW ........................................................................................................................ 290

A. Sistema de clasifi cación.......................................................................................................... 291
B. Efectos de la representación indirecta.................................................................................. 292

1. Supuestos de efectos directos ..................................................................................................293
2. Dinámica de la acción...............................................................................................................293
3. Excepciones oponibles............................................................................................................. 294
4. Excepciones a la acción directa.............................................................................................. 294

V. CONCLUSIONES....................................................................................................................... 295
BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................. 296

M. ROSA LLÁCER MATACÁS
LES QUALITATS DE L’OBJECTE EN LES FASES PRE I  POSTCONTRACTUALS:
 DEL SANEJAMENT A LA CONFORMITAT. EL COMPLIMENT DEFECTUÓS
 EN DRET DE CONSUM I DRET CIVIL EUROPEU I ESTATAL ......................299

1. EL CONCEPTE DE CONFORMITAT EN LA DIRECTIVA 44/1999/CE I LA SEVA
 EXTRAPOLACIÓ A MATÈRIES ALIENES AL CONSUM ................................................... 299

1.1. La Directiva 44/1999/CE com a norma de consum ......................................................... 299
1.2. La conformitat en altres àmbits del dret privat: compravenda de mercaderies
 i principis de dret contractual europeu ................................................................................... 301

2. LES QUALITATS DE L’OBJECTE DE LA PRESTACIÓ, ENTRE EL COMPLIMENT
 CONTRACTUAL  I EL CONTROL CAUSAL .......................................................................... 304
3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBJECTE I COMPLIMENT................................................. 306

3.1. Integració de l’oferta, fi xació del contingut contractual i integració de l’objecte:
 la celebració del contracte en dret de consum........................................................................ 306
3.2. La confi guració jurisprudencial de l’objecte: la insufi ciència del sanejament per
 vicis ocults i l’incompliment per inhabilitat funcional de l’objecte.................................... 308
3.3. La confi guració legal de l’objecte: la conformitat i les seves conseqüències.................310

3.3.1. La confi guració de l’objecte en la LCU ............................................................................310
3.3.2. La conformitat en la Directiva 44/1999/CE ...................................................................310

4. EL TRASLLAT DE LA CONFORMITAT AL DRET CIVIL GENERAL ........................... 313
4.1. Uniformitat i divergències en el context del dret privat estatal..................................... 313
4.2. L’especifi citat de les transaccions entre particulars i la perspectiva uniformadora
 dels projectes europeus ...............................................................................................................314

Í N D E X



14 Í N D E X

4.2.1. Pautes per a una anàlisi ......................................................................................................314
4.2.2. El contingut implícit en la fi nalitat econòmica del contracte: entorn de l’absorció de 
l’element causal per l’obligació de compliment conforme .....................................................315
4.2.3. La pretesa obligació d’informar .......................................................................................317
4.2.4. Compliment, risc i conformitat........................................................................................318
4.2.5. El règim de responsabilitat contractual..........................................................................318
4.2.6. L’ adaptació dels recursos contra el deutor.....................................................................320

FRANCESCA LLODRÀ GRIMALT
REFLEXIONS SOBRE ELS PECL I LA FASE NEGOCIADORA DEL
 CONTRACTE. LETTER OF INTENT: PACTE D’INTENCIONS O
 PRECONTRACTE ................................................................................................ 321

I. INTRODUCCIÓ.......................................................................................................................... 321
II. LA FASE NEGOCIADORA DEL CONTRACTE EN RELACIÓ AMB ELS PRINCIPIS
 EUROPEUS DE DRET CONTRACTUAL: L’ENCAIXAMENT DE LA FIGURA DE
 LES LETTERS OF INTENT......................................................................................................... 322

1. Introducció................................................................................................................................ 322
1.1. Idees generals sobre la fase preliminar en els PECL.........................................................322
1.2. Problemàtica ..........................................................................................................................323

2. Letter of intent: el seu contingut ........................................................................................... 324
2.1. Introducció ..............................................................................................................................324
2.2. Letter of intent: Pacte d’intencions.....................................................................................326

2.2.1. La determinació dels elements essencials. La proposta sufi cientment
 precisa .............................................................................................................................. 327
2.2.2. La intenció d’obligar-se ....................................................................................... 329

2.3. Letter of intent: precontracte, precontracte imperfecte ..................................................331
2.3.1. Pacte d’intencions i precontracte. Els acords amb termes oberts ..................331
2.3.2. Pacte d’intencions i precontracte imperfecte. Els acords per a negociar .... 332

3. Les letters of intent: la seva transcendència. L’ incompliment.......................................... 336
3.1. Introducció .............................................................................................................................336
3.2. La transcendència normal d’un pacte d’intencions: la responsabilitat
 precontractual ..............................................................................................................................337

3.2.1. Generalitats ............................................................................................................ 337
3.2.2. Breument sobre la responsabilitat precontractual per ruptura
 injustifi cada de negociacions ........................................................................................ 339

3.3. L’incompliment del deure de comportar-se de bona fe com fet generador
 de responsabilitat contractual .................................................................................................. 340
3.4. La responsabilitat precontractual en els PECL ............................................................... 343

III. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.......................................................................................... 345

JOAN MARSAL GUILLAMET
LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA 
CIVIL I EL DRET UNIFORME .............................................................................349

1. INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................... 349
2. LA PARTICIPACIÓ DELS ENS SUBESTATALS EN LA FASE ASCENDENT DE
 CREACIÓ DEL DRET COMUNITARI ..................................................................................... 352

2.1. Els diversos models de la Unió ........................................................................................... 355
2.1.1. Alemanya ..............................................................................................................................355
2.1.2. Bèlgica ...................................................................................................................................356
2.1.3. Itàlia .......................................................................................................................................358
2.1.4. Escòcia...................................................................................................................................361

2.2. El cas espanyol ...................................................................................................................... 364



15

3. LA PARTICIPACIÓ DELS ENS SUBESTATALS EN L’ELABORACIÓ DELS
 TRACTATS INTERNACIONALS .............................................................................................. 367

3.1. Els diversos models dins de la Unió................................................................................... 369
3.1.1. El cas alemany ......................................................................................................................369
3.1.2. El cas belga............................................................................................................................370
3.1.3. El cas italià ............................................................................................................................372
3.1.4. El cas escocès........................................................................................................................374

3.2. La regulació actual a l’Estat espanyol................................................................................ 375

CARMEN PARRA RODRÍGUEZ
LOS SISTEMAS DE UNIFORMIZACIÓN  DEL DERECHO EUROPEO EN 
MATERIA  DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS..............................................381

I. INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 381
II. CREACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO EN EL ÁMBITO
 COMUNITARIO ........................................................................................................................... 383

1. Análisis de los principios contenidos en los tratados fundacionales de la Comunidad
 Europea .............................................................................................................................................. 384

1.1 Principio de igualdad o de “no discriminación”................................................................385
 1.2. Principio de libertad .............................................................................................................389
1.3. Principio de solidaridad....................................................................................................... 390
1.4. Principio de unidad o de uniformidad.............................................................................. 390

2. El marco de uniformización del Convenio de Roma ......................................................... 392
2.1 Principio de la autonomía de la voluntad............................................................................394
2.2. Principio de proximidad ......................................................................................................401
2.3. Principio de solidaridad....................................................................................................... 405
2.4. Principio de protección de la parte débil .......................................................................... 406

3. La armonización a través de directivas ................................................................................ 407
3.1 . Principios contenidos en las directivas ............................................................................ 408
3.2. Principios generales contenidos en las directivas de ámbito contractual................... 408
3.3. Principios instrumentales contenidos en las directivas de ámbito contractual .........413

III. CONCLUSIONES..................................................................................................................... 419

CARLES VILLAGRASA I ALCAIDE
CRITERIS JURISPRUDENCIALS DEL CONSILIUM FRAUDIS EN LA 
PROTECCIÓ DEL DRET DE CRÈDIT .................................................................421

 I. INTRODUCCIÓ......................................................................................................................... 421
II. L’APLICACIÓ JURISPRUDENCIAL DE L’ACCIÓ PAULIANA........................................ 422
III. L’OBJECTIVACIÓ DEL FRAU............................................................................................... 424
IV. ANÀLISI DE SENTÈNCIES DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA ..... 426
V. CONCLUSIONS ......................................................................................................................... 432

COMUNICACIONS A LA TERCERA PONÈNCIA

 LÍDIA ARNAU I RAVENTÓS
UN APUNT HISTÒRIC: LA IDEA DE “CODIFICACIÓ” SEGONS
 ESTANISLAU REYNALS I RABASSA.................................................................437

1. INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................... 437
2. EL PROJECTE DE CODI CIVIL DE 1851: LES NOCIONS D’UNITAT I
 D’UNIFORMITAT ........................................................................................................................ 439

Í N D E X



16 Í N D E X

2.1. Referència a la llegítima,  l’emfi teusi  i la rabassa morta al Projecte de Codi civil
 de 1851 .......................................................................................................................................... 439
2.2.  La unitat i la uniformitat del Projecte de Codi civil de 1851 ........................................ 442

3. ESTANISLAU REYNALS I RABASSA: L’HOME I LA SEVA DOCTRINA
 JURÍDICA....................................................................................................................................... 443

3.1. Les fonts.................................................................................................................................. 443
3.2. Les idees ................................................................................................................................. 444

JOSÉRAMÓN GARCÍA VICENTE
MODIFICACIÓN CONVENCIONAL DE LOS PLAZOS DE
 PRESCRIPCIÓN ...................................................................................................447

ALBERT RUDA GONZÁLEZ 
PACTES SOBRE LA DURADA DEL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ EN LA 
MODERNITZACIÓ  DEL DRET D’OBLIGACIONS ALEMANY I EL CODI
 CIVIL DE CATALUNYA ......................................................................................457

I. INTRODUCCIÓ.......................................................................................................................... 457
II. LA NOVA REGULACIÓ ALEMANYA ................................................................................. 459

1. La introducció del criteri permissiu...................................................................................... 459
2. Abreujament del termini de prescripció .............................................................................. 463

a) Excepció en cas de dol ............................................................................................................. 463
b) Terminis legals mínims .......................................................................................................... 464

3. Allargament del termini de prescripció ............................................................................... 465
4. Disposicions especials............................................................................................................. 466

a) Venda de béns de consum....................................................................................................... 466
b) Contracte de viatge combinat ................................................................................................ 468

III. DRET D’ALTRES PAÏSOS ...................................................................................................... 470
1. Primer grup. Inadmissibilitat dels pactes ............................................................................ 470
2. Segon grup. Admissibilitat limitada dels pactes ................................................................. 473
3. Tercer grup. Admissibilitat àmplia dels pactes ................................................................... 479

IV. REGULACIÓ EN EL DRET CIVIL ESPANYOL................................................................. 481
V. NOU DRET CIVIL CATALÀ................................................................................................... 485

1. La primera llei del Codi civil de Catalunya. Gènesi de l’art. 121-3 CcC.......................... 485
2. Justifi cació de la norma........................................................................................................... 488
3. Comparació amb el Dret alemany......................................................................................... 490

a) Imperativitat versus llibertat de pacte .................................................................................. 490
b) Termini legal mínim.................................................................................................................491
c) La prohibició de la indefensió ................................................................................................ 492

VI. REFLEXIÓ FINAL................................................................................................................... 494



LES QUALITATS DE L’OBJECTE EN LES 
FASES PRE I  POSTCONTRACTUALS: DEL 

SANEJAMENT A LA CONFORMITAT.

 EL COMPLIMENT DEFECTUÓS EN DRET DE 
CONSUM I DRET CIVIL EUROPEU I ESTATAL

M . R L    M   
Professora titular de Dret Civil a la Universitat de Barcelona

S

1. EL CONCEPTE DE CONFORMITAT EN LA DIRECTIVA 44/1999/CE I LA SEVA 
EXTRAPOLACIÓ A MATÈRIES ALIENES AL CONSUM  1.1. La Directiva 
44/1999/CE com a norma de consum  1.2. La conformitat en altres àmbits del 
dret privat: compravenda de mercaderies i principis de dret contractual europeu  
2. LES QUALITATS DE L’OBJECTE DE LA PRESTACIÓ, ENTRE EL COMPLIMENT 
CONTRACTUAL  I EL CONTROL CAUSAL  3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBJECTE 
I COMPLIMENT  3.1. Integració de l’oferta, fi xació del contingut contractual i 
integració de l’objecte: la celebració del contracte en dret de consum  3.2. La confi guració 
jurisprudencial de l’objecte: la insufi ciència del sanejament per vicis ocults i l’incompliment 
per inhabilitat funcional de l’objecte  3.3. La confi guració legal de l’objecte: la conformitat 
i les seves conseqüències  3.3.1. La confi guració de l’objecte en la LCU  3.3.2. La 
conformitat en la Directiva 44/1999/CE  4. EL TRASLLAT DE LA CONFORMITAT 
AL DRET CIVIL GENERAL  4.1. Uniformitat i divergències en el context del dret 
privat estatal  4.2. L’especifi citat de les transaccions entre particulars i la perspectiva 
uniformadora dels projectes europeus  4.2.1. Pautes per a una anàlisi  4.2.2. 
El contingut implícit en la fi nalitat econòmica del contracte: entorn de l’absorció de 
l’element causal per l’obligació de compliment conforme  4.2.3. La pretesa obligació 
d’informar  4.2.4. Compliment, risc i conformitat  4.2.5. El règim de responsabilitat 
contractual  4.2.6. L’ adaptació dels recursos contra el deutor  

C O M U N I C A C I Ó  A  L E S  D O T Z E N E S  J O R N A D E S  D E  D R E T  C A T A L À  A  T O S S A ,  2 0 0 2

1. EL CONCEPTE DE CONFORMITAT EN LA 
DIRECTIVA 44/1999/CE I LA SEVA EXTRAPOLACIÓ 
A MATÈRIES ALIENES AL CONSUM

1.1. La Directiva 44/1999/CE com a norma de consum
A ningú no escapa que una bona part del dret privat europeu és dret 

de consum. Així es fa palès a la Comunicació de la Comissió Europea 
al Consell i al Parlament sobre dret contractual europeu [Brussel·les, 
11.07.2001, COM (2001) 398 fi nal]. El seu annex I refl ecteix la seva 
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1 S. C L es mostra partidari de no duplicar esforços i d’extraure principis 
comuns dels treballs sobre codifi cació del dret contractual europeu i de les disposicions 
comunitàries de consum. Vegeu Communication on European Contract Law, resposta a Communication on European Contract Law, resposta a Communication on European Contract Law
la Comunicació de la Comissió de les Comunitats Europees al Consell i al Parlament 
Europeu sobre dret contractual europeu, p. 9-10.

importància i la implicació de matèries més generals però amb un clar 
component protector, com la responsabilitat per danys causats per 
productes defectuosos, el comerç electrònic, els serveis fi nancers i l’ús de 
les dades personals en les comunicacions comercials. 

Les normes de protecció dels consumidors representen un substrat 
comú aprofi table per a la construcció del dret civil si les despullem de les 
seves connotacions tuïtives. Però aquesta convergència amb els conceptes 
civils no sempre es dóna i la Directiva 1999/44/CE ho demostra, en 
l’ordenament espanyol, pel que fa al concepte de conformitat. Aquesta 
norma articula els recursos de l’adquirent de béns de consum defectuosos 
sobre el concepte de conformitat i alhora repercuteix sobre la noció de 
compliment i les seves conseqüències.

Es tracta d’una directiva de consum, és a dir, preveu un segment 
concret de subjectes: aquelles transaccions que es fan entre un 
professional i un consumidor. Ara bé, el concepte de conformitat excedeix 
el dret de consum: l’ordenament espanyol ja el regulen les compravendes 
internacionals de mercaderies i també és apte per identifi car situacions 
on la cosa lliurada no reuneix les qualitats esperables, però que no 
representen lliurament de cosa diferent de la pactada. És sabut que el dret 
de consum s’ha construït sobre el dret general amb una connotació tuïtiva, 
és a dir, amb la fi nalitat de protegir la part contractual feble, destinatària 
fi nal del producte o servei, davant la part experta en coneixements sobre 
el producte i modalitats de contractació, que posa en circulació l’esmentat 
bé o servei.

La Directiva 1999/44/CE té, doncs, un potencial que ultrapassa el 
seu títol i amb la mateixa directiva seguim un camí invers a l’habitual: 
si el dret de consum representa una especialització o matisació del dret 
general protectora del consumidor, en aquest cas ens trobem davant una 
institució que pressuposa conceptes no consolidats en el dret general, 
però en expansió sota l’impuls dels projectes europeus de dret de la 
contractació. En efecte, sense parlar de conformitat, els Principis de dret 
contractual europeu i el Codi europeu de la contractació inclouen les 
qualitats en l’àmbit del compliment contractual, d’on deriven els mateixos 
remeis que la directiva proposa. En defi nitiva, en el context europeu no 
sembla que s’hagi de provocar cap divorci entre lleis de consum, dret 
mercantil i dret civil o general.1

Però la unitat dogmàtica i sistemàtica pot resultar difícil en els 
ordenaments dels Estats membres. En dret espanyol cal analitzar la futura 
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unitat del dret contractual i si és oportú importar la noció de conformitat 
al camp civil. Segons el meu punt de vista, és un pas necessari, sempre que 
no es perdi de vista que manipulem un concepte sense un encaix fàcil en 
estructures heretades del dret romà i se’n ponderi l’aplicació.2 Segurament 
és per això que el Projecte de llei 121/000117, sobre garanties en la venda 
de béns de consum,3 es planteja com una norma aïllada, modifi cativa 
només del dret de consum. En efecte, la seva disposició addicional única 
fa incompatibles les accions derivades de la futura llei amb les derivades 
del sanejament per vicis ocults en la compravenda. És cert que el projecte 
supera àmpliament la protecció del Codi civil. Però, a més, es tracta de 
sistemes incompatibles: els defectes o bé són incompliment o bé deriven 
cap al sanejament; però en tot cas ha arribat el moment d’aclarir-ne el 
règim.4 Si la supletorietat dels art. 1484 i s. del Codi civil (art. 4.3 CC) 
es veta, cal entendre que es manté pel que fa a l’incompliment (cfr. art. 
1101-1124 CC)? Però aleshores no és lògic mantenir un doble règim en la 
compravenda civil.

1.2. La conformitat en altres àmbits del dret privat: 
compravenda de mercaderies i  principis de dret 
contractual europeu

Si en l’àmbit del dret civil europeu existeixen propostes de 
codifi cació dels contractes, el dret de consum presenta el contrast 
d’un desenvolupament material considerable (per voluntat política 
de desenvolupar una base comunitària) que no es refl ecteix en textos 
unitaris.5 Continua progressant a ritme de directives i reglaments, tot i que 
es perfi la la intenció d’aglutinar els principis a l’entorn de directives marc, 

2 Idea que traspua en el pròleg de José Luis   M al Contract Code, proyecto 
redactado por encargo de la Law Comission inglesa, per Harvey MG, Barcelona, 
J.M. Bosch, 1997, amb traducció i nota preliminar de J.M.   C S i C. 
V F (p. 17). Vegeu també la Comunicación sobre derecho contractual 
europeo de C. M  A A a la Comunicació de la Comissió de les 
Comunitats Europees al Consell i al Parlament Europeu sobre dret contractual europeu.

3 BOPC, núm. 117-1, de 31 d’octubre de 2002.
4 En aquest sentit, J. G destaca que la Convenció de Viena realitza una síntesi de 

la garantia (o sanejament) per vicis ocults i les sancions de l’obligació de lliurament: 
Conformité et garantie dans la vente (produits mobiliers), Paris, Librairie Générale de 
Droit et de Jurisprudence, 1983, p. 220.

5 Vegeu Compilation annotée du Droit Européen de la Consommation, établie par l’UCL (F. 
M) à la commande de la Comission Européenne (31-3-1998), p. 1703, i la proposta 
impulsada per F. O en el col·loqui Vers un Code européen de la consommation. 
Codifi cation, unifi cation et harmonisation du droit des Etats-membres de l’Union 
Européenne, Lyon, les 12 et 13 décembre 1997, Bruxelles, 1998.
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desplegades per directives específi ques (Llibre verd sobre la protecció dels 
consumidors a la Unió Europea, presentat per la Comissió).6

Els projectes de dret europeu de la contractació situen la manca de 
conformitat en l’àmbit de l’incompliment. Es tracta d’una visió propera 
al common law, on el paràmetre de l’incompliment el proporciona el common law, on el paràmetre de l’incompliment el proporciona el common law
contracte com un tot.7 En els principis de dret europeu de la contractació, 
les qualitats de l’objecte o bé deriven d’una declaració explícita (entre les 
quals se situa la publicitat i la informació donada pels professionals, art. 
6:101 PECL) o bé són implícites (clàusules que deriven de la intenció de 
les parts, de la naturalesa i fi nalitat del contracte i de la bona fe, art. 6:102 
PECL). Allò que s’espera raonablement del contracte segons paràmetres 
de bona fe és, en defi nitiva, exigible (cfr. art. 1:302 PECL).8 Així, l’art. 
6:108 PECL parla de la “qualitat de l’execució” i precisa que, a manca 
d’estipulació sobre la qualitat, el deutor ha d’oferir una execució que 
almenys sigui de qualitat mitjana. Coherentment, la manca de qualitats 
constitueix una inexecució essencial, tant si s’incompleix una declaració 
explícita com si es priva substancialment el creditor d’allò que té dret a 
esperar del contracte (art. 8:101 i 8:103 PECL).9 L’incompliment dóna dret 
a exercir diversos mitjans previstos al capítol 9 PECL. L’art. 9:102 preveu 
el dret a reclamar el compliment in natura, incloent-hi la correcció del 
compliment defectuós, de suspendre el compliment (art. 9:201 PECL), de 

6 Vegeu les línies proposades pel Llibre verd sobre la protecció dels consumidors a la Unió 
Europea (Brussel·les, 2-10-2001, COM (2001) 531 fi nal) i la Comunicació de seguiment 
de la Comissió (Brussel·les, 11-6-2002, COM (2002) 289 fi nal).

7 Vegeu MG, Harvey: Contract Code. Proyecto redactado por encargo de la Law 
Comission inglesa, Barcelona, J.M. Bosch, 1997, amb traducció i nota preliminar de 
J.M.   C S i C. V F. Entén l’autor que l’incompliment 
substancial depèn de la naturalesa i els efectes del contracte i no de l’estipulació 
infringida. L’art. 301 preveu la manca de prestació: “La parte de un contrato que deja 
de cumplir por completo cualquier obligación que le incumbe o la cumple tardíamente 
o sólo en parte, o de cualquier otro modo que no se ajuste a sus obligaciones, incurre 
en incumplimiento del contrato”. Indica MG: “El más sencillo ejemplo 
de incumplimiento lo constituye el incumplimiento total. Sin embargo, tales 
incumplimientos no constituyen el tipo más común: mucho más a menudo provendrán 
de una prestación defectuosa, una prestación que no satisface lo prometido o lo requerido 
de acuerdo con alguna obligación contractual”, per acabar afi rmant: “No puede decirse 
que exista una radical diferencia entre el incumplimiento total y el incumplimiento 
defectuoso”.

8 Vegeu la defi nició de non performance que es dóna en l’art. 1:301 PECL, segons el qual: 
“Denotes any failure to perform an obligation under the contract, whether or not excused, 
and includes delayed performance, defective performance and failure to co-operate in 
order to give full eff ect to the contract”.

9 Vegeu L, Ole i B, Hugh (ed.), Principles of European Contract Law, Parts I and 
II combined and revised,  e Hague, London, Boston, Kluwer Law International, 2000, 
p. 359. 
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resoldre el contracte (art. 9:301 PECL), de reduir el preu de la prestació 
(art. 9:401) i de demanar la indemnització per danys i perjudicis, que, 
en cas de demanar la reducció del preu, no poden contenir els danys 
per disminució del valor de la cosa (art. 8:102, art. 9:401.3 i art. 9:501 i s. 
PECL).

La reacció contra la prestació defectuosa equival a la posada en 
conformitat i comprèn la correcció de la prestació (reparació, substitució 
per cosa de qualitat exigible), la resolució del contracte, la reducció del 
preu i la indemnització. És prou evident que s’emprèn el tractament de 
l’anomenada garantia (cfr. art. 1641 i s. Codi francès) o sanejament (art. 
1484 i s. Codi civil espanyol) des d’una perspectiva conjunta, integrada en 
l’incompliment.

L’Avantprojecte de Codi europeu dels contractes, redactat per 
l’Acadèmia de privatistes europeus amb seu a Pavia i coordinat per G. 
G, segueix una línia similar.10 El seu art. 32 preveu les clàusules 
implícites: forma part del contingut contractual i és exigible tot el que 
deriva de la bona fe o de la voluntat tàcita de les parts, sobre la base de les 
relacions negocials anteriors, de les negociacions, de les circumstàncies i 
dels costums generals i locals. Tenim incompliment contractual sempre 
que es verifi qui una situació diferent d’aquella que podem tenir per podem tenir per podem tenir
promesa (art. 89 CEC). I allò que es pot esperar lícitament del contracte 
comprèn lliurar-ne l’objecte en el temps i lloc previstos, comprèn l’aliud comprèn lliurar-ne l’objecte en el temps i lloc previstos, comprèn l’aliud comprèn lliurar-ne l’objecte en el temps i lloc previstos, comprèn l’
pro alio en sentit estricte (cosa diferent de la pactada), així com el 
lliurament de cosa defectuosa (art. 92 CEC). El CEC ofereix la possibilitat 
d’esmenar l’incompliment (sense perjudici d’haver de respondre pels 
danys i perjudicis, art. 116 i 162.4 CEC) si el creditor accepta o el jutge 
autoritza la reparació o el lliurament d’una cosa diferent o si el creditor 
exerceix la facultat de reduir el preu en consideració al menor valor. 
El deutor que lliura cosa defectuosa incompleix (per això l’obligació 
d’indemnitzar, art. 92.1 CEC), però pot actuar per recuperar l’interès del 
creditor, cosa que el mateix creditor pot exigir per mitjà d’una acció de 
compliment (en defi nitiva, posada en conformitat, art. 111 a 113 CEC). 
Només quan l’incompliment és d’importància notable (art. 107 CEC: 
comporta un perjudici que priva substancialment el creditor d’allò que 
podia esperar del contracte) es pot demanar la resolució del contracte 
(art. 114 CEC).

Naturalment aquests projectes no desconeixen una norma que també 
és dret espanyol: la Convenció de les Nacions Unides sobre els contractes 
de compravenda internacional de mercaderies (Viena, 11 d’abril de 

10 Vegeu Code Européen des contrats. Avant-projet. Livre premier. 1, coordinateur Giuseppe 
G, Milano, 2001.
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1980), ratifi cada per Espanya el 1991 (BOE núm. 26, de 30 de gener), 
d’ara endavant CV. Aquest text usa el concepte de conformitat i obliga 
el venedor a lliurar mercaderies amb les qualitats, quantitat i tipus que 
corresponguin als estipulats al contracte (art. 35.1). L’art. 35.2 CV conté 
unes presumpcions de manca de conformitat on destaquem que les 
mercaderies siguin aptes per als usos als quals normalment es destinin 
les mercaderies del mateix tipus. Aquesta conformitat no deriva del pacte, 
sinó de les qualitats normals de les coses. Les qualitats confi guren el 
contingut de la prestació exigible pel comprador i generen responsabilitat 
en el venedor (cfr. art. 45 CV). En defi nitiva, els defectes defrauden 
les expectatives posades en el compliment, generen un trencament 
contractual i la consegüent responsabilitat.11 Aquesta conformitat es 
predica de contractes entre professionals però la retrobem a la Directiva 
1999/44/CE (art. 1.2.c).

2. LES QUALITATS DE L’OBJECTE DE LA PRESTACIÓ, 
ENTRE EL COMPLIMENT CONTRACTUAL  I EL 
CONTROL CAUSAL

De forma prèvia a qualsevol consideració, hauríem de tenir present que 
el concepte de conformitat representa un canvi estructural important, ja 
que insereix defi nitivament el règim dels productes defectuosos en l’àmbit 
de l’execució contractual. L’obligació del venedor recau sobre un objecte 
útil: la manca de vicis se situa en la determinació de l’objecte contractual 
i, per consegüent, el defecte comporta l’incompliment. Tal com veurem, 
aquesta opció representa la cloenda d’una construcció jurisprudencial 
que ha corregit la interpretació estricta dels art. 1166 i 1124 CC. Aquesta 
interpretació estricta, que només predica l’incompliment de l’ aliud por 
alio (pensem en lliurament de cosa específi ca diferent de la pactada), casa 
perfectament amb la catalogació del sanejament com a norma causal, 
aplicable a qualsevol contracte onerós i que permet recuperar l’economia 
del contracte alterada per la presència del defecte, adequant el preu al seu 
valor o rescindint el contracte (art. 1486.1 CC).12

11 Vegeu M M, A. M.: Comentari a l’art. 35: La compraventa internacional de 
mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, dir. per L. D-P  P 
 L, Madrid, Civitas, 1998, p. 287; L M, M.R.: “La responsabilidad del 
vendedor de cosa defectuosa: la transposición de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta 
y las garantías de los bienes de consumo”, Carta Mercantil, núm. 26, juliol de 2001, p. 5; 
A G, J.: “Las garantías en la venta de bienes y el principio de conformidad del 
contrato: situación actual y perspectivas”, RCDI, 2000, núm. 661, p. 2793.

12 He sostingut aquesta visió en el meu treball El saneamiento por vicios ocultos en el 
Código civil: su naturaleza jurídica, Barcelona, J.M. Bosch, 1992, p. 157 i s. 
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El que interessa destacar en aquest moment és que el negoci canalitza 
una cosa i la fa objecte d’una obligació, però no és apte per modifi car 
la realitat: per tant, el pacte de lliurar una cosa específi ca es compleix 
lliurant-la efectivament, sense que el venedor que la desconeix pugui 
transformar-la i convertir-la en una cosa sana.13 En aquest sentit, obligar-
se a lliurar una cosa sense defectes és obligar-se a l’impossible i equival a 
assumir posteriorment les conseqüències econòmiques d’un fet inevitable. 
Així doncs, l’objecte es determina amb criteris objectius (la seva ubicació 
en el lloc i l’espai) i, un cop complerta l’obligació, entra en joc el 
sanejament. Aquest remei posterior es planteja en termes econòmics i de 
tipicitat, en defi nitiva causals (art. 1484, 1541 i 1553 CC, en contrast amb 
l’art. 638 CC). Una altra forma d’introduir les qualitats en el contracte 
podria ser la representació comuna d’un objecte sense vicis (pressuposició 
comuna o base del contracte).14 Però el sanejament del Codi civil tampoc 
no reposa en la pressuposició.

Tot i així, el tecnicisme dogmàtic no sempre afavoreix els interessos 
dels perjudicats. En primer lloc, el sanejament presenta una defi ciència en 
el termini d’exercici que li resta operativitat. Per altra banda, existeixen 
professionals a qui es pot exigir més que al simple particular i que estan 
en condicions d’informar el client, d’examinar el producte i d’assumir 
responsabilitats si no té les característiques que el client pot esperar 
raonablement. En defi nitiva, el compliment del contracte inclou tot allò 
que esdevé exigible: el lliurament de la cosa en les condicions pactades 
o esperables. Torna a aparèixer la importància de la confi guració de 
l’objecte contractual, que ja no és una incidència apareguda després del 
compliment, sinó que l’integra. Les conseqüències es comencen a perfi lar: 
l’acció de compliment haurà de comprendre quelcom més que la pretensió 
d’entrega íntegra i s’estendrà a la substitució i a la reparació i fi ns i tot a 
la reducció del preu si el comprador accepta un compliment defectuós. I 
inclourà la reparació dels perjudicis.15

Queda en evidència el tracte diferent de la venda entre particulars, on 
la posició del comprador continua sent defi cient. Naturalment, no es pot 
exigir el mateix al venedor particular. Però, dit això, cal plantejar-se si la 
llei civil ha de quedar al marge de l’evolució del dret de consum i del dret 

13 El règim de les coses genèriques s’assimila al de les específi ques un cop són especifi cades. 
Nogensmenys, es pot jugar amb un terme més o menys fl exible de comprovació.

14 Vegeu L, K.: Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos, traducció i 
estudi preliminar de C. Fernández Rodríguez, Madrid, 1956.

15 Cfr. disposició addicional única de l’esmentat Projecte de Llei sobre garanties en la venda 
de béns de consum, paràgraf 2: “En todo caso, el comprador tendrá derecho, de acuerdo 
con la legislación civil y mercantil, a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados 
de la falta de conformidad”.
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mercantil internacional en un aspecte tan rellevant com la determinació 
de l’objecte contractual i el compliment. Si l’ordenament és una unitat, la 
importació del concepte de conformitat provoca una alteració estructural: 
tant en el mateix camp de consum i mercantil (perquè el sanejament deixa 
de tenir sentit i es prescindeix del control causal) com en el camp civil 
(que és l’ordenament general aplicable supletòriament).16

3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBJECTE I 
COMPLIMENT

Existeixen diversos punts de partida per determinar les qualitats de 
l’objecte i considerar complert el contracte. La confi guració de la prestació 
prové del pacte o de la llei. Fora de les estipulacions establertes lliurement 
per les parts, la llei pot intervenir de forma protectora en la fase de 
celebració, bé integrant l’oferta (fi xant, entre altres, les característiques 
del bé o servei), bé confi gurant obligatòriament el contingut contractual. 
La llei també pot intervenir directament sobre les propietats de l’objecte 
i predeterminar les que normalment ha de reunir i que l’adquirent pot 
esperar.17 La intervenció legal sobre la celebració del contracte s’ha 
desenvolupat sota l’impuls del dret de consum i forma part dels seus trets 
defi nitoris. La integració de l’objecte també abasta el dret general, tal com 
ho demostra la jurisprudència civil. La perspectiva s’unifi ca en l’art. 8.1 
LCU, que fa exigibles: el contingut de l’oferta, promoció o publicitat, les 
prestacions pròpies de cada producte i les condicions ofertes. Aquests trets 
defi nitoris es completen amb una diligència qualifi cada en la formació del 
contracte de consum, que es tradueix en l’obligació d’informar.

3.1. Integració de l ’oferta, f ixació del contingut 
contractual i  integració de l ’objecte : la celebració del 
contracte en dret de consum

No només existeix un principi general d’integració publicitària i 
exigibilitat de tot allò que constitueixi un contingut informatiu (cfr. art. 
8.1 princ. LCU o art. 3.2 RD 515/1989, de 21 de abril, sobre protecció 

16 P. R apunta, en la seva Comunicazione sul Diritto contrattuale europeo, la 
Comunicació de la Comissió de les Comunitats Europees al Consell i al Parlament 
Europeu sobre dret contractual europeu: “La promozione di un complesso di principi 
comuni, che favorisca una crescente convergenza degli ordenamenti nazionali si rivela, 
a ben guardare, strumento non suffi  ciente. Più utile appare, ed è del resto risultato già 
attinto nelle proposte di revisione, il superamento di concetti (e di pregiudizi) tipici di 
specifi che aree culturali, come è a dire della nozione di causa dell’ambiente romanistico 
e della consideration propria del pensiero di common law”.

17 Sobre la integració en sentit ambivalent, vegeu B-R-C, R.: “La 
defensa contractual del consumidor en la LCU”, Estudios jurídicos sobre protección de los 
consumidores, Madrid, Tecnos, 1987, p. 182-183.
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dels consumidors quant a la informació que s’ha de subministrar en la 
compravenda i l’arrendament d’habitatges). El nivell d’exigibilitat queda 
reforçat per la confi guració legal de la informació que ha de proporcionar 
el professional i que, entre altres aspectes de la prestació, comprèn les 
qualitats i circumstàncies de la cosa deguda. S’aprecien diversos nivells: el 
deure d’informar se satisfà bé posant les dades a disposició del públic (cfr. 
art. 4 i 5 RD 515/1989, de 21 de abril, sobre protecció dels consumidors 
quant a la informació que s’ha de subministrar en la compravenda i 
l’arrendament d’habitatges), bé editant fullets informatius que cal lliurar 
a qualsevol interessat que sol·liciti informació (art. 8.1 i 2 i 9.4 Llei 42/
1998, de 15 de setembre, sobre drets d’aprofi tament per torns de béns 
immobles d’ús turístic i normes tributàries). No obstant això, la intensitat 
amb què les directives −i la seva transposició− preveuen la informació i 
els efectes de l’incompliment són bastant divergents i, de cara al futur, la 
Unió Europea considera convenient aplicar la tècnica de la directiva marc 
i unifi car la matèria.18

La informació és inseparable del deure general de veracitat i 
objectivitat, de manera que la fase precontractual s’impregna del deure 
d’informar i de fer-ho amb un nivell de diligència alt, propi del pèrit (cfr. 
art. 1104.1 CC; art. 8.1 princ i art. 13 LCU, art. 16 Llei catalana 24/1991, de 
29 de novembre, de l’habitatge).19 La diferència és gran amb la regulació 
estrictament civil, que només dóna rellevància al dol in contrahendo o 
al fet de silenciar aspectes de l’objecte contractual que es coneixen, que 
genera la indemnització de danys i perjudicis (art. 1270.3, 1486.2 i 1752 
CC). En canvi, quan la negligència o el dol incideixen directament en 
l’incompliment contractual, la indemnització es fonamenta en l’art. 1101 
CC (pensem en qui no informa i es posa ell mateix en situació d’incomplir 
o qui no esmerça la diligència exigible a promoure el compliment, art. 
1104 CC).

18 Vegeu la Comunicació de seguiment de la Comissió (Brussel·les, 11-6-2002. COM 
(2002) 289 fi nal), pàg. 19: “Una directiva marco deberá garantizar la transparencia 
de los hechos principales como las sanciones ocultas o las cargas o restricciones sobre 
los bienes o servicios que puedan tener un efecto importante sobre la decisión del 
consumidor (...). La directiva marco podrá imponer a los comerciantes la obligación de 
facilitar a los consumidores toda información que pueda tener una infl uencia sobre su 
actitud o su decisión en lo que respecta a sus servicios”. Vegeu també la fórmula oberta 
amb què preveu les sancions l’art. 10 de la Directiva 2002/65/CE, sobre comercialització 
a distància de serveis fi nancers.

19 Art. 3.1 RD 515/1989, de 21 d’abril, sobre protecció dels consumidors quant a la 
informació que s’ha de subministrar en la compravenda i arrendament d’habitatge: “La 
oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de viviendas se hará de 
manera que no induzca ni pueda inducir a error a sus destinatarios, de modo tal que afecte 
a su comportamiento económico, y no silenciará datos fundamentales de los objetos de la 
misma”misma”.misma”
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Així mateix, el contingut contractual pot quedar directament 
confi gurat a través de continguts mínims fi xats per la llei (art. 40 LOCM, 
art. 6.2 Llei 7/1995, de 23 de març, de crèdit al consum, art. 9.1 i 2 Llei 
42/1998, de 15 de setembre, sobre drets d’aprofi tament per torns de béns 
immobles d’ús turístic i normes tributàries, art. 7 Llei 28/1998, de 13 de 
juliol, de venda a terminis de béns mobles). Aquesta predeterminació 
també comprèn disposicions subsidiàries o interpretatives (art. 18 Llei 
catalana 24/1991, de 29 de novembre, de l’habitatge). 

Tema a part són les conseqüències directament vinculades amb la 
inobservança d’aquestes obligacions legals, que inclouen la indemnització 
per dèfi cit informatiu o manca de veracitat o la resolució del contracte.20

3.2. La conf iguració jurisprudencial de l ’objecte : 
la insuf iciència del sanejament per vicis ocults i  
l ’ incompliment per inhabilitat funcional de l ’objecte

El sanejament per vicis ocults en el Codi civil és una norma causal, 
pròpia dels contractes onerosos. La seva fi nalitat és la recuperació de 
l’economia del contracte a través de la rebaixa del preu o la rescissió. 
La causa onerosa designa l’estructura típica contractual per la qual una 
part s’obliga a donar, a fer o a deixar de fer (o realitza una d’aquestes 
conductes de present) en consideració al compromís correlatiu de l’altra 
part. Aquesta funció d’intercanvi té un resultat econòmic propi que 
és l’equilibri tendencial de les prestacions, menys marcat al Codi civil 
que a l’ordenament català.21 En efecte, en el Codi civil castellà, un text 
de fi losofi a liberal, és irrellevant la rescissió per lesió basada en termes 
estrictament econòmics: l’art. 1291.1 i 2 CC només la reconeix amb un 
component tuïtiu, per controlar els negocis perjudicials celebrats per un 
representant legal. En canvi, els art. 321 i s. CDCC recullen la rescissió per 
lesió i legitimen el venedor que ha sofert lesió en més de la meitat del preu 
just per demanar la rescissió del contracte (art. 321.1 CDCC), i atorguen 
al comprador la facultat de completar el preu en els termes de l’art. 325 
CDCC. 

El sanejament per vicis ocults és, doncs, el recurs del comprador 
d’objectes defectuosos que no reuneixen les prestacions esperables i en 

20 Pel que fa a la responsabilitat derivada de la publicitat, M M (“Información 
publicitaria y protección del consumidor (refl exiones sobre el art. 8º de la LGCU”, 
Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, vol. VIII, Madrid, 1992, p. 685) destaca 
el seu caràcter objectiu (el referent és la manca d’informació o la inexactitud). Pel que fa 
a la resolució contractual per dèfi cit informatiu o del contingut taxat, vegeu els art. 9.4 i 
10.2 de la Llei 42/1998, de 15 de setembre, sobre drets d’aprofi tament per torns de béns 
immobles d’ús turístic i normes tributàries. 

21 Vegeu G-A C, M.C.: Estructura y función del tipo contractual, 
Barcelona, 1979, p. 538.
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defrauden l’ús normal. L’art. 1484 CC remarca la rellevància del defecte: 
infl ueix en el resultat econòmic del contracte de manera que el comprador 
no hauria adquirit la cosa o hauria pagat menys per la mateixa cosa. Això 
concorda amb el contingut del remei edilici: la redhibició comporta una 
veritable facultat d’impugnar el contracte per motius econòmics, mentre 
que l’estimació o rebaixa proporcional del preu (acció quanti minoris) 
restableix la concordança entre la relació d’intercanvi (onerositat) i el 
resultat econòmic que li és propi. La indemnització dels danys i perjudicis 
és totalment aliena a aquest remei i només es justifi ca quan té una font 
pròpia, el dol in contrahendo en què es troba el venedor que coneix els 
vicis i no els manifesta (art. 1486.2 CC). Naturalment, si és una norma 
causal, és aplicable a qualsevol contracte onerós (art. 1541 i 1553 CC) i no, 
en canvi, als gratuïts (cfr art. 638 CC).

L’aplicació del sanejament per vicis ocults no és, actualment, gaire 
signifi cativa a causa de l’inconvenient pràctic que comporta el seu termini 
de caducitat de sis mesos des del lliurament de la cosa (art. 1490 CC).22 Ha 
esdevingut una institució inoperant, que els perjudicats sortegen trobant 
altres remeis. Un d’aquests podria ser l’anul·lació per error en les qualitats 
de l’objecte (art. 1266.1 i 1301 CC), però la difi cultat de provar aspectes 
subjectius explica que la sortida més buscada sigui l’incompliment (art. 
1124 i 1101 CC). Per fonamentar l’incompliment ha calgut superar el 
principi d’identitat en el compliment (art. 1166 CC) i entendre que la cosa 
pactada defectuosa és un aliud que permet reclamar per incompliment. 

L’elaboració d’aquesta particular i consolidada versió de 
l’incompliment es basa en el concepte d’inhabilitat funcional de la cosa 
per complir la fi nalitat que li és pròpia. Aquesta inhabilitat de l’objecte 
lliurat, encara que sigui aquell expressament pactat, determina la plena 
insatisfacció del comprador, que no pot obtenir-ne les prestacions o 
l’ús habitual.23 La tutela de l’art. 1124 CC permet que el comprador 

22 Art. 12.2 LOCM. No aclareix el signifi cat dels sis mesos de “garantia”. S’ha arribat a 
interpretar que són sis mesos perquè aparegui el vici i que després comencen a computar 
els quinze anys generals per reclamar.

23 Vegeu O V, A. “Los vicios en la compraventa y su diferencia con el aliud pro 
alio: jurisprudencia más reciente”, Actualidad Civil, 1996-I, p. 41 i s.; del mateix autor, 
i destacant la insatisfactòria diferenciació amb els vicis: Los defectos de la cosa en la 
compraventa civil y mercantil, Granada, Comares, 2002, p. 38; també el meu treball: El 
saneamiento por vicios ocultos... cit., p. 157. Il·lustren aquesta tendència, entre moltes 
altres, les STS de 15-7-1987, 3r FD (RJ 1987\5793); STS de 26-10-1987, 2º FD (RJ 1997\
747); STS de 28-1-1992, 2º FD (RJ 1992\273); STS de 10-5-1995, 3r FD (RJ 1995\4226) i 
STS 22-1-2000, 2º FD (RJ 2000\59). La jurisprudència acull la inidoneïtat i la qualifi ca 
d’aliudd’aliudd’  a l’empara de la LCU: la STS de 22-1-2000 (RJ 2000\59) aprecia la inidoneïtat aliud a l’empara de la LCU: la STS de 22-1-2000 (RJ 2000\59) aprecia la inidoneïtat aliud
d’unes plantes per al cultiu perquè no tenien les condicions necessàries per al seu 
desenvolupament normal. Vegeu també les STS de 21-7-1993 (RJ 1993\6176), STS de 8-11-
1996 (RJ 1996\8260), STS de 30-6-1997 (RJ 1997\5406).

L E S  Q U A L I T A T S  D E  L ’ O B J E C T E  E N  L E S  F A S E S  P R E  I  P O S T  C O N T R A C T U A L S :
D E L  S A N E J A M E N T  A  L A  C O N F O R M I T A T



310 M .  R O S A  L L À C E R  M A T A C À S

es benefi ciï del termini de prescripció de quinze anys (art. 1964 CC). 
Tampoc no és menyspreable la possibilitat de reclamar la indemnització 
dels danys i perjudicis (art. 1101 CC). Realment, poques vegades es pot 
dir que el venedor que lliura cosa defectuosa ho fa negligentment: té o no 
té el vici. Tot i així, la jurisprudència sol imposar el rescabalament dels 
danys. S’observa una tendència a l’objectivització de la indemnització 
contractual, almenys sobre el professional.

3.3. La conf iguració legal de l ’objecte : la conformitat i  
les seves conseqüències

Amb l’expressió “integració de l’objecte” ens referim a la confi guració 
legal de l’objecte. 

3.3.1. La confi guració de l’objecte en la LCU

L’art. 2.1 de la Directiva 1999/44/CE vincula el concepte de 
conformitat amb l’obligació de lliurament: el venedor està obligat a 
lliurar al consumidor un bé conforme al contracte de compravenda. 
Quan es transposi el concepte de conformitat en la compravenda entre 
professionals i consumidors s’estendrà signifi cativament el seu camp 
d’aplicació, restringit fi ns ara a la Convenció de les Nacions Unides sobre 
els contractes de compravenda internacional de mercaderies, d’11 d’abril 
de 1980. 

En realitat la integració legal de les qualitats de l’objecte s’infi ltra en 
les transaccions internes amb l’art. 8 LCU, que fa exigibles les prestacions 
pròpies de cada producte. Aquesta delimitació de les propietats de 
les coses facilita el trànsit dels vicis ocults envers l’incompliment. Es 
compleix quan es lliura en el temps i el lloc convinguts una cosa amb les 
qualitats o condicions ordinàries i que l’adquirent espera legítimament. 
La LCU representa un pas endavant perquè consolida legislativament el 
corrent jurisprudencial abans esmentat i atorga recursos al lesionat (art. 
11 LCU).24 Tot i així, encara no s’empra l’expressió “conformitat” i els 
articles generals del Codi civil conserven utilitat supletòria. 

3.3.2. La conformitat en la Directiva 44/1999/CE
La Directiva 44/1999/CE reprèn el concepte de conformitat i el centra 

en les característiques del bé de consum. L’exigibilitat de determinades 
qualitats en la cosa deriva del pacte exprés, de la integració contractual 
o de les qualitats usuals. El comprador pot esperar del contracte aquesta 

24 Vegeu R G, T.: “La ‘garantía’ del art. 11 LCU”, ADC, 1990, p. 888-889.
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totalitat, que dóna la mesura del compliment.25 És així com la presumpció 
de conformitat (art. 2.2) comprèn les qualitats ordinàries de les coses i 
les atribuïdes (descripció, ús especial requerit) i també les esperables en 
funció del context, integrat per la promoció, publicitat i l’etiquetatge. 

La falta de conformitat es desvincula del règim de l’obligació de lliurar 
cosa genèrica. Els béns de consum pertanyen generalment a un gènere, 
però aquest fet és un dels que es pren en consideració per calibrar les 
qualitats que han de reunir (les que permeten el seu ús normal).26

La conformitat consisteix en l’adequació del bé al contracte,27 que, 
com hem dit, permet esperar una sèrie de qualitats que es desprenen 
del pacte (en funció de d’una mostra o model o de l’afi rmació d’un ús 
determinat, cfr. art. 2.2 a i b) o de les qualitats de les coses, ja siguin les 
ordinàries (art. 2.2.c), ja siguin les fonamentadament esperables per la 
seva naturalesa i les declaracions del professional (venedor, productor o el 
seu representant), en particular la publicitat i l’etiquetatge. La Directiva no 
es refereix a les condicions d’envasament o embalatge (cfr. art. 35.2.d CV), 
que poden constituir incompliment però no una manca de conformitat 
o aptitud intrínseca. Tampoc no diferencia entre incompliment essencial 
i no essencial per ordenar les vies de reclamació (cfr. art. 25, 46 i 49 
CV). L’incompliment del contracte de serveis pel quals s’instal·la el bé 
de consum s’integra en la falta de conformitat, ja que la satisfacció del 
comprador pressuposa l’execució correcta d’aquest servei connex (art. 2.5 
Directiva).

El contingut del contracte es delimita recorrent al mecanisme de 
la presumpció (art. 2.2 princ.). Això representa un avantatge per al 
consumidor, que només ha d’aportar la mostra o model o els fullets 
publicitaris o bé al·legar l’ús ordinari de la cosa. Menys senzill pot ser 
demostrar que es van manifestar aptituds per a usos especials.

Observem que la manca de conformitat ha de ser coetània al 
lliurament (art. 3.1 Directiva) i que el vèrtex se situa en moment del 
compliment i no en la perfecció. El moment en què sorgeix el defecte 
és indiferent perquè el que importa és la insatisfacció de l’interès del 
comprador. Tant és que el venedor s’hagi obligat a entregar una cosa que 
mai no va reunir les característiques usuals o que les perd posteriorment: 

25 F P destaca l’evolució general de la cosa defectuosa envers el règim de 
l’incompliment, vegeu: Falta de conformidad e incumplimiento en la compraventa 
(Evolución del ordenamiento español), Madrid, 1996, p. 141 i p. 378.

26 La doctrina de l’aliud pro alioLa doctrina de l’aliud pro alioLa doctrina de l’  derivada de la inhabilitat de l’objecte també s’ha aplicat 
sense problema a la compravenda de cosa específi ca, de la qual són esperables certes 
qualitats (així, una plaça de garatge, STS de 26-10-1990, 3r FD, RJ 8052).

27 M M, A.M., comentari de l’art. 35 a La compraventa internacional de 
mercaderías..., cit., p. 287.
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el que interessa és que el consumidor no la percep i que, per això, podrà 
reclamar la posada en conformitat.

No hi ha conformitat en alguns casos que l’art. 2.3 i 4 Directiva 
1999/44/CE posa fora del contingut contractual exigible. La causa del 
compliment defectuós pot estar en el mateix comprador quan coneix o 
havia de conèixer el defecte en el moment de la celebració o quan en va 
subministrar els materials. Queden fora del tema de la conformitat altres 
casos com ara el mal ús del bé pel consumidor sobre una cosa conforme. 
En les operacions de prova, la Directiva afavoreix el consumidor 
presumint que la manca de conformitat que es manifesti dins dels sis 
mesos després del lliurament ja existia en aquesta data (art. 5.3). Tampoc 
no integren el contingut contractual algunes prestacions que el venedor 
no està en condicions d’assumir (art. 2.4), en concret, les derivades de 
declaracions fetes en un context aliè al venedor (que desconeix i no es 
pot esperar raonablement que les conegui), les que han estat corregides 
en la celebració del contracte i les que no han pogut infl uir en la decisió 
de comprar. S’imposa al venedor la càrrega de destruir la presumpció de 
manca de conformitat.

Tots els recursos de la posada en conformitat (art. 3.2 Directiva 
1999/44/CE) són coneguts en dret espanyol (art. 11.3 LCU i art. 1124 i 
1486.1 CC), però s’ordenen de manera diferent. Val a dir que la Directiva 
és un text de mínims i que la seva transposició estricta comportaria una 
reducció dels drets dels consumidors, ja que no preveu la indemnització 
per danys i perjudicis (art. 11.3 LCU), ni implica tots els protagonistes 
de la cadena de distribució, si no és en via de recurs (art. 4 Directiva 
1999/44/CE). El responsable de la manca de conformitat és el venedor 
fi nal, que ha d’emprendre el camí de la reclamació contra el responsable 
en la cadena contractual (art. 3.1 i 4). Això és gravós tant per al venedor, 
que ha de poder dilucidar el tema en un mateix procediment cridant 
el responsable, com per al consumidor si tenim en compte que la 
jurisprudència espanyola admet la solidaritat entre els agents de la 
producció i comercialització del bé de consum (cfr. art. 27.1.a LCU).

L’art. 3.2 Directiva 44/1999/CE diferencia dues grans formes de posada 
en conformitat: d’una banda, el sanejament (equivalent a reparació i sanejament (equivalent a reparació i sanejament
substitució sense càrrec); de l’altra, la reducció del preu i la resolució del 
contracte. Ordena els drets del consumidor amb criteris de defectivitat 
entre els dos graus (procedeix la reducció o la resolució si és inviable el 
sanejament, art. 3.5) i faculta a optar entre els remeis que confi guren 
un mateix grau. Caldrà modifi car, doncs, la seqüència de l’art. 11 LCU i 
incloure la reducció del preu, que actualment no forma part de la garantia 
legal i manté l’interès de l’art. 1486.1 CC.
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4. EL TRASLLAT DE LA CONFORMITAT AL DRET 
CIVIL GENERAL

4.1. Uniformitat i  divergències en el context del dret 
privat estatal

La transformació del dret europeu dels contractes opta per integrar 
les qualitats de la cosa i confi gura el compliment sobre el lliurament de 
les qualitats esperables. La unifi cació jurídica, que benefi cia la cohesió 
del mercat intern i les transaccions transfrontereres, troba difi cultats 
dogmàtiques en els ordenaments d’arrel llatina, que, paradoxalment, 
contrasten amb la senzillesa i l’agilitat d’un sistema com el de la 
conformitat.

 La qüestió ha esdevingut la intensitat de la transposició de la 
Directiva, que es compliria amb una simple modifi cació de les 
normes de consum. En aquest cas es multiplicarien els recursos de 
l’adquirent de cosa defectuosa: 

− En les compravendes mercantils internacionals, el conveni de 
Viena imposa el concepte de conformitat des de l’any 1991. 

− En les compravendes mercantils internes, a més de les normes 
de sanejament del C. de c., s’apliquen les normes relatives a 
l’incompliment interpretades per la jurisprudència (art. 1124 i 
1101 CC).

− En el context civil, la inoperància del sanejament per vicis ocults fa 
que imperi la doctrina jurisprudencial de la inhabilitat funcional 
com a incompliment (interpretació de l’aliud pro aliocom a incompliment (interpretació de l’aliud pro aliocom a incompliment (interpretació de l’ ). 

− En les compres de consum retrobaríem la manca de conformitat 
(fi ns ara: manca de qualitats que permet reclamar la garantia o 
mínim legal que preveu l’art. 11 LCU).

Amb caràcter general podríem fer les observacions següents. En 
primer lloc, no es justifi ca un sistema dual en les transaccions mercantils. 
En dret de consum la transposició no hauria de rebaixar continguts 
actualment concedits per la jurisprudència. La Directiva 1999/44/CE es 
queda curta com a directiva de consum (a Espanya s’ha anat més lluny 
en tema d’indemnització i legitimació passiva). De tota manera, cal 
notar que les indemnitzacions derivades de l’aplicació dels art. 1124 i 
1101 CC als vicis es dóna bàsicament en sentències que resolen confl ictes 
interprofessionals.28

Queda la regulació civil, substrat de les normes que introdueixen 
especialitats adaptades a sectors socials o a situacions de desequilibri. 
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28 O V: Los defectos de la cosa…, cit., p. 54.
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Caldria que fos coherent amb aquestes, a les quals s’ha d’aplicar 
supletòriament. D’una altra manera, l’especialitat ha de ser un 
compartiment estanc. Però la modifi cació comporta canvis estructurals 
en la confi guració de la prestació, en el compliment del contracte i en 
la classifi cació dels contractes. És per això que una transposició civil 
genera dubtes i s’imposa adaptar el concepte i els efectes de la manca de 
conformitat.29

4.2. L’especif icitat de les transaccions entre particulars i  
la perspectiva uniformadora dels projectes europeus

4.2.1. Pautes per a una anàlisi
Tot i sent partidària de la unifi cació del règim de la manca de qualitats, 

la meva opinió és que el seu trasllat civil exigeix pautes de prudència i 
adaptació. Cal ser conscients que el tracte del venedor particular no és 
equiparable al professional i que la integració legal de l’objecte només 
s’explica en els contractes onerosos. Si tot allò que s’espera obtenir del 
contracte es recondueix al contingut contractual, la fase del compliment 
aglutinarà el tractament de tota frustració del creditor. Tot allò que no 
deriva del pacte exprés constitueix el nucli de la qüestió.

Un examen de les sentències sobre les quals el Tribunal Suprem ha 
construït la doctrina de l’incompliment funcional, que accepten el termini 
quinzenal i condemnen al venedor a indemnitzar, resolen confl ictes 
interprofessionals o de consum. Els efectes de la manca de conformitat 
no haurien de ser els mateixos per al venedor particular. Però el cert és 
que els projectes europeus de dret de la contractació no fan distincions. 
Parlen de compliment defectuós que és corregible o que, si és essencial o 
substancial, permet resoldre el contracte. En defi nitiva, l’incompliment 
deixa de ser un acte positiu o negatiu (manca de lliurament del pactat, 
cfr. mora o contravenció, art. 1101 CC) que cal indemnitzar si és 
subjectivament imputable (dol, negligència, art. 1101 CC) i que permet 
resoldre el contracte (art. 1124 CC).30 La fase d’execució és complexa i 
obre una etapa en què, partint tècnicament de l’incompliment, és possible 
satisfer posteriorment l’interès del comprador.

29 Per aquest motiu no podem compartir la l’entusiasme de M. P. G R i J. L 
A en la seva contribució a la Comunicació de la Comissió de les Comunitats 
Europees al Consell i al Parlament Europeu sobre dret contractual europeu (p. 6-7). 
Compartim, en canvi, l’opinió de fons: la necessitat d’importar la conformitat a tota la 
normativa civil, ja que l’estructura i la dinàmica contractual no poden ser radicalment 
diferents en funció dels subjectes.

30 G F, M. D.: La mora del deudor en el Código civil, Barcelona, 1993, p. 
133 i s.
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Per exemple, en el context del Codi europeu dels contractes podem 
distingir entre l’acceptació d’una cosa diferent pel creditor (que inclou el 
lliurament de cosa defectuosa amb el pacte de reparar, art. 92.1.b CEC) i 
l’incompliment que genera el dret a reclamar: el compliment específi c (art. 
111.2. a i b CEC), la substitució (art. 112.1.a CEC), la reparació (art. 112.1.b 
CEC), la reducció del preu (art. 113 CE). Si l’incompliment té importància 
notable (cfr art. 107 CEC), l’incompliment permet reclamar la resolució 
(art. 114 CEC). En tot cas, el creditor pot demanar la indemnització dels 
danys i perjudicis (art. 116 CEC), que seran menors si satisfà fi nalment 
l’interès del creditor en el contracte. L’interès del comprador es predica 
del contingut contractual i és més important que se satisfaci que no pas el 
fet objectiu de l’incompliment. 

El CEC té en compte tangencialment el professional. Cal que informi 
els consumidors del seu dret de desistir del contracte (art. 9 i 159 CEC) i 
el subjecta a un grau de diligència adaptat a la naturalesa de la prestació o 
del resultat (art. 75.2 i 3 CEC).

4.2.2. El contingut implícit en la fi nalitat econòmica del contracte: 
entorn de l’absorció de l’element causal per l’obligació de compliment 
conforme

Integrar l’objecte contractual signifi ca atribuir-li qualitats no pactades 
però que se li pressuposen; en defi nitiva, allò que l’adquirent espera 
obtenir encara que no s’esmenti. No es tracta de la incorporació de motius 
determinants al contracte o de la subjectivització de la causa reconduïble 
a la falsedat de l’art. 1301.1.2 CC,31 sinó d’una integració legal o objectiva 
sobre la base de criteris de normalitat, atenent les qualitats usuals de les 
coses i la fi nalitat del contracte.

Causa perplexitat que tota conseqüència contractual es vinculi al 
compliment i es prescindeixi dels remeis causals com l’evicció (art. 1475 i 
s. CC), el sanejament per càrregues (art. 1483 CC) o vicis ocults (art. 1484 
i s. CC), la impossibilitat parcial (art. 1460.2 CC) o la manca de qualitat 
d’una part de cabuda (art. 1469.2 CC).32 Arribats a aquest punt, cal 
considerar que la unifi cació del dret contractual, per exigència del mercat 
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31 Sobre el tema em remeto al que he defensat en el capítol “La causa del negocio jurídico” 
de l’obra Codifi cación. Persona. Negocio jurídico, coord. per C.J. M  M, 
Barcelona, Bosch Casa Editorial, 2002.

32 Probablement no es parla de rescissió per lesió (art. 321 CDCC) perquè es considera 
un remei que ha d’operar amb una càrrega tuïtiva i, doncs, on l’element econòmic és 
insufi cient. Per exemple, els art. 30 i 159 CEC preveuen la rescissió per lesió en sentit 
restitutiu contra l’administrador que no vetlla pels interessos del seu representat.
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intern, té en vista els contractes onerosos i les relacions comercials, 
empresarials o de consum.33

Tal com es planteja la conformitat, i reprenent allò que dèiem en 
iniciar aquest treball, el dret especial pot convulsionar el dret general. 
Per exemple, crida l’atenció que l’art. 5.3 del Codi europeu dels contractes 
només indiqui dos elements essencials del contracte: l’acord de les parts 
i el contingut. Dels tres elements essencials del contracte que assenyala 
l’art. 1261 CC, manca la causa. És prou revelador del camí que s’ha 
emprès i de què el control sobre el contracte es va situant en l’execució de 
la prestació.

Però les categories són tossudes i reapareixen amb aquesta pregunta: 
les característiques derivades de la integració legal de l’objecte es deuen 
sempre o només en els contractes onerosos? És simptomàtic que un dels 
remeis de la conformitat sigui la reducció del preu. L’art. 113.1 CEC la 
preveu, entre altres casos, quan el creditor entén que accepta el lliurament 
de cosa diferent amb un valor inferior o amb imperfeccions. És evident valor inferior o amb imperfeccions. És evident valor inferior
que la conformitat, tal com la concep la Directiva, pot expandir-se a 
tot contracte onerós, però no creiem que les qualitats suposades de les 
coses siguin exigibles a qui promet lliurar gratuïtament. La conformitat 
aplicada a la teoria general del contracte conté una contradicció interna. 
Fins ara comportava una superposició de remeis (l’incompliment per 
inhabilitat funcional arraconava el sanejament per vicis) o un aïllament 
de la qüestió (des de l’any 1990 en el context específi c de la compravenda 
internacional de mercaderies). La transposició de la Directiva 1999/44/CE 
evidencia la contradicció. Cal optar per continuar restringint la institució 
de la conformitat a l’àmbit extraordinàriament ampli de les vendes de 
consum (cfr. Disposició addicional única del Projecte de Llei 121/000117, 
sobre garanties en la venda de béns de consum)34 o bé harmonitzar el dret 
privat, cosa que només es pot produir quan hagin madurat els principis 
de dret contractual europeu. En aquest darrer cas, la conformitat es 
converteix en un concepte versàtil que no pot ser idèntic en els contractes 
onerosos i gratuïts. Retrobem el vell element causal, que pot perdre la seva 
operativitat de mitjà de control autònom, però justifi ca les pretensions 
superiors de l’adquirent a títol onerós.35

33 Vegeu C-A, J.: “Un Code européen de la consommation?”, Vers un Code 
européen de la consommation. Codifi cation, unifi cation et harmonistion du droit des 
Etats-membres de l’Union Européenne, coord. per F. O, Bruxelles, 1998, p. 407. 

34 Disp. addicional única.1: “El ejercicio de las acciones que contempla esta Ley derivadas 
de la falta de conformidad será incompatible con el ejercicio de las acciones derivadas del 
saneamiento por vicios ocultos en la compraventa”.

35 Res no impedeix el funcionament de les normes causals vinculades al negoci gratuït 
(inofi ciositat i revocació de donacions).
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4.2.3. La pretesa obligació d’informar
Tal com ja hem fet palès, creiem que la contractació civil no conté 

normes especials per preservar la bona fe en els tractes precontractuals, 
fora de la sanció del dol in contrahendo (art. 1270.3, 1486.2 i 1752 CC) i 
de la seva repercussió en l’incompliment de l’obligació pel fet d’obligar-se 
al que no es pot complir, absorbit en l’art. 1101 CC. En canvi, el dret del 
consum sí que imposa deures precontractuals, la vulneració dels quals 
provoca indemnització i afecta la vigència del contracte.36

Sembla, però, que la unifi cació del dret contractual europeu 
contemplarà els tractes precontractuals més enllà dels tractes entre 
professionals o amb els consumidors. El Codi europeu dels contractes 
preveu el deure de correcció, que obliga a iniciar tractes amb intenció 
seriosa de contractar (art. 6 CEC) i l’obligació de fer ús reservat de les 
obligacions obtingudes confi dencialment en el curs de les transaccions 
(art. 8 CEC). Però, a més, obliga cada una de les parts a informar de les 
circumstàncies de fet i de dret que coneguin o que haurien de conèixer 
i que permeten adonar-se de la validesa del contracte i de l’interès per 
concloure’l (art. 7.1 CEC). Conclòs el contracte, el perjudicat pot reclamar 
la restitució o exigir la indemnització que el jutge estimi en equitat, llevat 
que vulgui impugnar-lo per error. Si la transacció és de consum, només 
s’afegeix l’obligació d’informar sobre el dret de desistiment (art. 9 i 159 
CEC).

Fixant uns deures precontractuals d’informació, es produeix una 
reiteració de remeis sempre que es conclogui el contracte, ja sigui per 
l’incompliment d’aquest deure (impugnació, restitució, art. 7.2 CEC), 
ja sigui per l’incompliment del contracte o la manca de conformitat 
(art. 92 princ., art. 116 i 162 CEC). Hem de suposar que la diligència del 
venedor no és estàndard, sinó mitjana en el particular i la pròpia del pèrit 
en el professional. Per aquest motiu, caldria matisar l’abast de l’art. 162 
CEC quan preveu l’exoneració de responsabilitat i la inimputabilitat de 
l’incompliment derivat de causes alienes, imprevisibles i irresistibles. 
De nou, és excessiu responsabilitzar el particular, aliè a tota activitat 
econòmica i la reparació de la situació torna a ser purament econòmica 
(cfr. art. 113 CEC).

36 Vegeu B C, F.: La diligencia y la culpa del deudor en la obligación civil, 
Bolonia, 1987, p. 228: “Por tanto, los arts. 1486.2, 1487 y 1488.2 de una parte, y el 
artículo 1752 de otra, coinciden en que la responsabilidad por causas contemporáneas al 
nacimiento (ya exista como en los onerosos, caso en que se acumula a él, o bien no exista 
como en los gratuitos, caso en que actúa en solitario) y además sólo se produce en caso 
de dolo: conocimiento y ocultación por el deudor. De ahí podemos concluir que en el Cc. 
es irrelevante la culpa en la asunción de la obligación y que en este período la diligencia 
carece igualmente de efi cacia eximente”. 
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4.2.4. Compliment, risc i conformitat
La naturalesa causal del sanejament, com a remei destinat a preservar 

el resultat econòmic normal dels contractes onerosos, es fa palesa a l’art. 
1488 CC. Si la cosa defectuosa es perd per cas fortuït o fi ns i tot per culpa 
del comprador, aquest pot reclamar el preu pagat amb la rebaixa del valor 
de l’objecte en el moment de la pèrdua (i si el venedor és dolós, haurà 
d’indemnitzar, a més, els danys i perjudicis, art. 1488.2 i 1486.2 CC). En 
defi nitiva, res perit emptori i el sanejament es redueix, aleshores, a la seva 
essència: la recuperació de l’economia del contracte, amb la devolució 
d’allò que per al venedor representa un enriquiment en consideració al 
defecte. 

Per això, creiem que no és coherent amb el conjunt l’art. 1489.2 de 
la Propuesta de modifi cación del Código civil, de la LCU, del Código de 
comercio y de la Ley de ordenación del comercio minorista, formulada per 
A. C, E. C i P. M:37 “Si la cosa no era conforme 
al contrato y se pierde después por caso fortuito o por culpa del comprador, 
podrá éste reclamar el precio que pagó, con la rebaja del valor que tenía 
la cosa al tiempo de perderse, o reclamar la entrega de otra cosa conforme 
al contrato, siempre que ofrezca pagar el valor que la cosa tenía al tiempo 
de perderse”. Si el lliurament de cosa no defectuosa s’insereix en el 
compliment, la seva desaparició per cas fortuït és un risc que ha d’assumir 
el comprador i que no té res a veure amb el desequilibri contractual que 
repara la norma causal. Amb més motiu si la desaparició és per culpa del 
comprador i es té en compte que se li ofereix la possibilitat de reclamar 
(al venedor professional art. 1489.3 prop.) el lliurament de cosa conforme 
al contracte, sempre que ofereixi pagar el valor que tenia la cosa en el 
moment de la pèrdua.

4.2.5. El règim de responsabilitat contractual
La Directiva 1999/44/CE margina el tema de la indemnització dels 

danys i perjudicis. Són els Estats membres els que hauran de determinar 
el règim de responsabilitat del venedor. A l’Estat espanyol la garantia legal 
dels béns i serveis de consum comprèn la indemnització (art. 11.3 LCU) i 
no és esperable que la transposició la retalli. Però la qüestió es complica 
en una hipotètica transposició civil o en el context de la uniformització 
del dret contractual europeu. En els art. 116 CEC i 8:102 i 9:501 PECL 
la indemnització és un dret que correspon a tot creditor que reclama 
per incompliment. El Codi europeu dels contractes aporta matisacions 
subjectives, difícilment traslladables a l’existència d’un defecte ocult en 

37 “Transposición de la Directiva comunitaria sobre venta y garantías de los bienes de 
consumo. Propuesta de regulación, textos articulados y bibliografía”, Estudios sobre 
Consumo, núm. 52, 2000, p. 140.
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l’objecte. Segons l’art. 162.1 CEC, el deutor s’allibera si demostra que 
l’incompliment, el compliment inexacte (inclou el defectuós) o el retard 
no són atribuïbles a la seva conducta, sinó a una causa aliena imprevisible 
i irresistible. És clar que els defectes existents en l’objecte de la venda hi 
són sempre. 

Fins ara la garantia legal feia assumir els danys al venedor, mentre 
que el sanejament només el fa responsable si els coneix (art. 1486.2 CC). 
Fer respondre dels defectes que el particular no té mitjà de conèixer és 
excessiu, així com fer-li assumir una diligència superior a la normal 
(art. 1104.2 CC). Només el dol in contrahendo té una cabuda raonable 
(cfr art. 1270.2 i 1752 CC). És cert que podem parlar d’objectivització 
de la responsabilitat o d’una distribució del risc en l’àmbit contractual, 
que raons d’ordre social justifi quen quan el venedor és un professional.38

De fet, fa temps que la jurisprudència i la doctrina franceses han 
ampliat l’àmbit d’aplicació de l’art. 1645 Code assimilant el venedor 
dolós al professional que negligeix l’examen o, directament, assumeix 
les imperfeccions de l’objecte.39 Però fer responsable el particular no 
només signifi ca deixar fora del seu control el compliment, també fer-n’hi 
assumir àmpliament les conseqüències patrimonials sense una conducta 
vertaderament negligent.

Per aquest motiu, el règim del venedor no professional no és del tot 
coherent en l’esmentada Propuesta de modifi cación del Código civil, de 
la LCU, del Código de comercio y de la Ley de ordenación del comercio 
minorista. La proposta d’art. 1485 diu: “El vendedor responde al comprador . La proposta d’art. 1485 diu: “El vendedor responde al comprador . La proposta d’art. 1485 diu: “
del saneamiento por las faltas de conformidad de la cosa vendida, aunque 
las ignorase. No obstante, cuando el venedor no actúe en el marco de su 
actividad profesional podrá pactarse que el vendedor que ignore la falta 
de conformidad no esté obligado a sanear”. S’admet, doncs, que aquest 
eviti el sanejament (cfr. actual art. 1485 CC). En canvi: “En todo caso el eviti el sanejament (cfr. actual art. 1485 CC). En canvi: “En todo caso el eviti el sanejament (cfr. actual art. 1485 CC). En canvi: “
comprador deberá ser indemnizado de los daños y perjuicios causados por 
la falta de conformidad ”. Podem pensar que és una conseqüència normal 
de l’incompliment (art. 1124 i 1101 CC), però, tot i la possibilitat de pacte 
en contrari, creiem excessiva una responsabilitat que no casa amb l’art. 
1104 CC. 
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38 Vegeu P P, F.: “El sistema de responsabilidad contractual (Materiales 
para un debate), A.D.C., 1991, p. 1053 i s.

39 Vegeu G, op. cit., p. 245. Indica M M en el seu comentari a l’art. 35 
de la Convenció de Viena: “Junto con este enfoque del reparto del riesgo de insatisfacción 
contractual es también posible otro distinto, en el que al deudor le exigimos algo más: le 
exigimos que garantice al acreedor el logro del resultado previsto en la obligación, aun 
cuando la falta de consecución de ese resultado no sea imputable al propio deudor” (La 
compraventa internacional de mercaderías. cit.,  p. 290).



320 M .  R O S A  L L À C E R  M A T A C À S

El Projecte de llei sobre garanties en la venda de béns de consum 
(BOPC núm. 117-1, de 31-10-2002) no va tan lluny perquè es limita a 
transposar la Directiva 1999/44/CE a l’àmbit del consum i deixa pendent 
la recepció general de la conformitat. Preserva la indemnització dels 
danys i perjudicis en el paràgraf segon de la seva disposició addicional 
única. Curiosament, quan afi rma que la indemnització es farà d’acord 
amb la legislació civil, es remet a un sistema culpabilista que té poc a 
veure amb la responsabilitat quasi objectiva de qui ven béns amb uns 
defectes que ignora i fi ns i tot no té mitjà de conèixer.

4.2.6. L’ adaptació dels recursos contra el deutor
Naturalment, no és possible exigir al venedor no professional unes 

prestacions que queden fora del seu abast real. És el cas de la reparació o la 
substitució de la cosa defectuosa per una altra que no ho sigui. D’aquesta 
manera, els recursos del comprador es redueixen als tradicionals: la 
resolució i la rebaixa del preu (art. 1486.1 CC). L’esmentada Propuesta de 
modifi cación del Código civil, de la LCU, del Código de comercio y de la Ley 
de ordenación del comercio minorista pren constància d’aquesta realitat. El 
seu art. 1488.3 especifi ca que el comprador només pot exigir la reparació 
i la substitució quan el venedor sigui una persona física o jurídica que ven 
béns en el marc de la seva activitat professional. De fet, doncs, preveu el 
règim de reparació i substitució per a les vendes de consum. La reparació 
dels danys i perjudicis queda fora d’aquest i es predica, tal com hem 
destacat, de tot supòsit de posada en conformitat.
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