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Acotacions del món pràctic: 
l’experiència judicial

Josep Maria Bachs Estany

1. Introducció

Realment m’ha tocat un tema difícil, perquè l’Audiència de Barcelona 
encara no ha conegut de cap cas derivat de l’aplicació del Tít. II del Llibre 
VI, els conf lictes de Dret interregional vistos es poden comptar amb 
les mans i realment no han implicat com a resultat l’aplicació de dret 
obligacional català perquè no existia, la realitat processal nostra és que els 
mecanismes de mediació —especialment en temes de consum bancari— 
no han tingut cap mena de relleu en la resolució dels conf lictes —o 
estadísticament se’ns escapen si ho comparem amb el veritable allau de 
casos sobre obligacions subordinades i participacions preferents que ens 
ha caigut al damunt—, no he vist encara un cas amb element estranger 
real que impliqui l’aplicació del Reglament Roma I, probablement perquè 
els contractes amb elecció de llei aplicable només són freqüents en el tràfec 
jurídic mercantil internacional, matèria en tot cas de coneixement de la 
secció 15a. No estic en condicions, per tant, de fer acotacions pràctiques 
a res del que s’ha tractat fins ara avui. Però potser sí d’assentar les bases 
lògico‑jurídiques per tractar de que no sorgeixin conflictes d’aplicació 
en el futur immediat o d’avisar de que es poden produir.

SUMARI

1. Introducció. 2. La problemàtica de partida per a legislar en matèria 
d’obligacions i contractes. 2.1. La distinció doctrinal i conceptual normativa 
entre Dret Civil i Dret Mercantil. 2.2. Les “bases de les obligacions contractuals” com 
a reserva de Llei estatal. 3. Principals innovacions del Llibre VI 3.1. Les seves 
connexions amb el Reglament europeu Roma I i amb la Llei 22/2010 de 20 de juliol del 
Codi de Consum (DOGC 5677 de 23‑7‑2010, BOE 196 de 2010) 3.2. Especial referència 
a matèries de caducitat i prescripció. 4. Conclusions. Apèndix I: Evolució de la 
jurisprudència entorn de l’aplicació de la prescripció catalana o no en 
matèria de contractes. Apèndix II: Evolució de la jurisprudència entorn de 
l’aplicació de la prescripció catalana o no en matèria de responsabilitat 
extracontractual.
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Altrament, de bon principi, i abans de que el programa estigués 
del tot enllestit, se’m va encarregar posar un toc d’atenció quant als 
problemes que ha generat i podria generar, en seu de prescripció, la 
disparitat de terminis de prescripció existent als diferents sistemes 
legislatius concurrents a la Península. Bona part de la meva intervenció 
està orientada a examinar aquesta qüestió, tot advertint d’entrada que en 
matèria contractual ben pocs problemes hem viscut; i sí molts en matèria 
extracontractual fins que s’ha consolidat la doctrina jurisprudencial. 

2. La problemàtica de partida per a legislar 
en matèria d’obligacions i contractes

2.1. La distinció doctrinal i conceptual normativa entre 
Dret Civil i Dret Mercantil

No és una qüestió bizantina. L’art. 149 Const. proclama com a matèria de 
competència legislativa estatal exclusiva tot el Dret mercantil. De manera 
que resta fora de les competències del Parlament de Catalunya legislar 
sobre aquesta matèria.

Cal, per tant, en allò que ara i aquí ens pertoca, afinar el llindar entre 
quines obligacions i contractes són mercantils i quines i quins civils. 

A nivell comparat s’han fet poderoses temptatives per eliminar el 
problema. El cas potser més clar el dona el Codice civile italià de 1942. 
També la resolució del Parlament europeu de 15‑11‑2001 per intentar 
acostar el civil i el mercantil, el body of rules i el soft law o “llenguatge 
comú”, per tal de poder així salvar diferències interpretatives entre 
legislacions de diversos Estats.

El llibre I del CCCat. Sobre el que tornarem després, en matèria de 
prescripció, s’ajusta a aquesta concepció o direcció, participa dels principis 
europeus de contractació, té una regulació completa i moderna i dona 
més participació a l’autonomia de la voluntat en tant que permet ampliar 
o reduir terminis, amb el límit de la meitat i el doble (art. 122‑3 CCCat.) 

Termenar què és Civil i què Mercantil sempre ha estat una qüestió 
espinosa. Recordo la dificultat amb la que els meus professors universitaris, 
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entre els qui compto i destaco el meu co‑conferenciant avui, el Dr. Sastre 
i Papiol, allà per 1981, enfocaven la qüestió. 

Aleshores semblava força clar per als mercantilistes que un préstec 
bancari era sempre mercantil perquè hi intervenia un banc o una caixa 
(teoria subjectiva), però aquesta opinió xocava constantment amb la 
construcció objectivista de la que partia el propi Ccom. que ho focalitzava 
en els actes de comerç i la seva intrínseca o inherent natura mercantil 
(teoria objectivista). 

I es complicava la qüestió perquè, alhora, el Ccom semblava permetre 
als particulars fer actes de comerç i fins i tot el CC mantenia que les 
societats civils per l’objecte a que es consagressin podien assolir totes les 
formes permeses al Ccom.

El caràcter defectiu del Dret mercantil codificat era un altre obstacle, 
car, tot i la seva pretensió general, encara (art. 2) cridava a complementar‑se 
amb un Dret supletori anomenat “Comú” que no podia ser altre que el Dret 
civil. Però quin?. Davant la molt aposentada doctrina de que es tractaria 
del Dret Civil codificat l’any 1889, el TS va donar la sorpresa, en la seva 
sentència de 28‑6‑1968, de considerar que el Dret Comú era efectivament 
el Civil, però no pas el comú o de Castella, sinó tot ell, inclosos els Drets 
forals (com deuen saber tots vostès, aquella sentència va considerar de 
preferent aplicació al cas, en matèria de capacitat d’una de les parts, el 
Dret civil català del moment, que impedia la muller casada de fiançar 
—si qua mulier i sc vel·leià— per declarar nul un aval).

No hi ha pràcticament cap més precedent. L’art. 149 de la Const. 
ens mena com a supletori al Dret estatal, i no prohibeix el reenviament 
que aquest Dret pugui fer a un altre.

Hi ha qui qualifica, però, d’ardid aquella sortida i que el Dret català, 
p. ex. no podria suplir una llacuna mercantil pròpiament dita (ex. Álvarez 
González); altres hi estan a favor (Badosa, Abril, Nasarre). Ho deixarem aquí. 

Aniré al gra. En el moment present, no tinc cap dubte que el Dret 
mercantil en matèria contractual es limita a les relacions entre empresaris; 
entre comerciants, ja siguin societats, comerciants unipersonals o 
treballadors autònoms; de forma i manera que tota la matèria contractual 
i obligacional en general on intervé un particular fora de la seva àrea 
d’activitat econòmica —un consumidor— és sempre civil. 

Dit d’una altra manera, els contractes dissenyats d’acord als principis 
mercantilistes esdevenen civils quan intervé un consumidor. Per obra 
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del Dret civil de factura més moderna, entre el que es troba el nostre 
Llibre VI; i per l’impacte de l’anomenat Dret de Consum. 

Un altre problema és la natura del Dret de consum. És un Dret 
públic autònom en la mesura que conforma gran part de l’actuació dels 
poders públics per regular el mercat? Forma part del Dret administratiu, 
considerat en termes generals? 

És una branca autònoma del Dret, al meu mode de veure, mixta, 
a cavall entre el Dret Públic i el Privat, que plana sobre el Drets 
tradicionalment qualificats com civil i mercantil i obeeix en bona part a 
principis de Dret públic, per bé que també conté regulacions basades en 
principis del Dret civil privat més genuí, especialment els de transparència, 
bona fe, equilibri de prestacions i prohibició del frau, el dol i l’enriquiment 
injust. 

Podríem dir que tot allò que fa referència a la regulació de l’activitat 
de les Administracions Públiques d’ordenació del sector de mercat amb 
finalitats de consum és Dret Públic, però la resta és Privat.

 Si els contractes entre particulars i entre comerciants i particulars 
consumidors finals són matèria civil, poden ser un dels objectes del 
desenvolupament dels Drets Civils privatius de les CCAA amb Dret civil 
foral històric. 

Sovint s’oblida que la sentència del TS de 31‑1‑2001 es va carregar 
l’art. 177 RH en no respectar els terminis de prescripció de les accions 
personals dels Drets civils navarrès i català.

Ja ho va deixar clar el TC a la sentència de 12‑3‑1993 (sobre Dret 
aragonès) que no solament podien ser objecte de desenvolupament les 
institucions tradicionalment presents al Dret Foral. Amb els únics límits 
(art. 149.1.8è —altrament bàsics, molts d’ells, en un sistema pro‑federal— 
del dret conflictual, les formes del matrimoni, les bases de les obligacions 
contractuals, l’ordenació dels registres i dels instruments públics i la 
determinació de les fonts del Dret (per bé que no del seu ordre de prelació, 
car el costum segueix encara essent preferent a Llei civil a Navarra).

Aquesta decisió sembla que rectifica la de 30‑11‑1982 (TC sent. 
71/1982), pràcticament oblidada de tothom, que li va negar al País 
Basc la competència per legislar en matèria de consum per “excedir les 
competències civils de la C.A.” i considerar “matèria reservada a l’Estat 
de l’art. 149.1.8a matèries com les clàusules abusives de la contractació, 
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llibertat de competència, regulació de serveis postvenda i responsabilitat 
per danys al consumidor”.

Ergo tenim plena competència, per raó de la matèria, en general, 
per a regular obligacions i contractes civils. De tota mena.

I, a sensu contrario, cap competència per regular res que sigui 
estrictament mercantil. Ni la prescripció, que no pot afectar contractes 
com l’assegurança. Legalment exigida o voluntària.

No té cap sentit que tinguem una llei de contractes de conreu i no 
tinguem una llei d’arrendaments d’immobles, urbans i no urbans, per 
a ser habitats. I el mateix cal dir —al meu parer hauria d’excepcionar‑
se sempre del seu caire mercantil, fins i tot a efectes d’IVA— de la llei 
d’aprofitament per torns d’immobles turístics quan l’arrendador és un 
particular jubilat o no que lloga una habitació de casa seva o un habitatge 
heretat que no usa.

Com crec que la tenim també per a regular (i ve essent urgent) les 
obligacions extracontractuals enteses com les derivades d’un accident, 
ja sigui per ús de màquines, vehicles o per simples actes imprudents 
o negligents. On, precisament, s’han donat tots els problemes que els 
Tribunals col·legiats hem vist fins ara en matèria de conflictes de terminis 
prescriptius. De fet, el Títol III del Llibre VI sembla el lloc adequat on 
regular‑ho.

2.2. Les “bases de les obligacions contractuals” com a 
reserva de Llei estatal

L’art. 149.1 8è reserva a l’Estat les “bases de les obligacions contractuals”. 
Sigui perquè prové d’un precedent de la Constitució republicana que 
es va plasmar (art. 15, .1.1a de la Const. 9‑12‑1931), com un sector 
opina, perquè els polítics del moment es volien referir a les obligacions 
personals que avui en diríem laborals; sigui per l’afany d’uniformar el 
sistema obligacional de l’espai plurilegislatiu espanyol, tret molt lloable 
(el propi Reglament Roma I actual, que considera cada territori amb 
lleis pròpies d’un Estat membre com un país independent a efectes del 
Reglament , també indica que un Estat plurilegislatiu no està obligat a 
assumir el Reglament quan el conf licte de lleis sigui intern entre els 
territoris de l’Estat amb dret d’obligacions propis; en quin cas —el propi 
d’Espanya— s’aplica el seu propi D.I.Pr. a l’efecte), en el moment present, 
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la interpretació única possible no va en el sentit de vetar totalment la 
legislació contractual a les CCAA amb Dret civil propi. No podria ser 
la base per declarar inconstitucional —com es va fer el 1934 amb la Llei 
de Contractes de Conreu— el Llibre VI quan ja han superat aquesta 
barrera altres lleis catalanes com la de contractes de conreu actual i la 
de contractes d’integració, que no eren presents a la Compilació.

La reserva de Llei estatal, crec fermament, actualment, s’ha de 
limitar a la delimitació del sistema obligacional: a si es té un sistema 
romà o germànic, continental o anglosaxó, p. ex. segons es regulin temes 
essencials com capacitat, causes invalidants, remeis, títol/mode, formes 
essencials i probatòries, caràcter obligacional o real dels contractes, 
executivitat o no dels contractes per si sols, responsabilitat general o 
limitada (o limitable en certes condicions), abstractivitat o causalitat dels 
negocis transmissius, principis generals per a la defensa del consumidor; 
i poca cosa més.

I no hi hauria d’haver obstacle per a que una legislació autonòmica 
fora més avançada en garantia de drets i obligacions que l’Estat mateix 
(això no sempre es veu així: quan el TC declara inconstitucional la 
mediació prèvia a demanda en matèria de consum no s’està adonant que 
simplement introdueix un mecanisme més de defensa per als particulars 
i que alhora pot ser una notable contribució a descomprimir el sistema 
judicial).

Tret d’aquestes qüestions, les CCAA amb Dret Civil propi no han de 
témer legislar els tipus contractuals civils que tinguin per convenient, 
ajustant‑se al concepte de matèria civil del que partim, com a més objectiu. 
Entre particulars; o entre comerciants prestadors i particulars adquirents, 
entesos no tant com a tals sinó com a consumidors finals.

Un comerciant que es compra un pis, no a un particular sinó a una 
promotora, però per a viure‑hi, no deixa de ser un consumidor final a 
aquests efectes.

I un particular que encara no és comerciant però que compra un 
terreny per a aportar‑lo a una societat que encara s’està constituint, 
no deixa de realitzar una operació de comerç (si superem la vella i 
no fonamentada doctrina —encara que podríem trobar nombroses 
sentències del TS defensant‑la— de que atès que el CCom només regula 
la compravenda de mercaderies, les vendes d’immobles són civils sempre. 
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Defensaríem, a la inversa, el mateix tractant‑se d’intangibles netament 
in‑puts empresarials com el software informàtic?).

El principal problema és la incapacitat de l’Estat per legislar, 40 anys 
després de la Constitució, aquestes bases.

Com se’l pot obligar?

Pot invocar l’Estat una reserva competencial no exercida com a pròpia 
i recórrer amb èxit per inconstitucional una eventual regulació catalana 
que tracti de respectar les bases raonables (tal com les hem presentat 
com a possibles més amunt, p. ex.)? O hauria de regir aquí un principi de 
subsidiarietat? Està en algun principi constitucional aquesta possibilitat? 

Sincerament és més difícil del que sembla, atesa la situació de tensió 
actual Catalunya/Estat. Però, si no es poden posar d’acord en això o en 
unificar terminis prescriptius, què en cap esperar quant a la resta?

3. Principals innovacions del Llibre VI

3.1. Les seves connexions amb el Reglament europeu 
Roma I i amb la Llei 22/2010 de 20 de juliol del Codi de 
Consum (DOGC 5677 de 23‑7‑2010, BOE 196 de 2010)

Del que s’ha dit avui sobre el Reglament europeu sobre llei aplicable 
(Roma I) i de la seva lectura em quedo amb aquests trets fonamentals:

 — No afecta a transmissió ni lloguer de béns immobles (ni a 
drets reals sobre els mateixos) llevat de l’ús compartit per torns 
d’immobles amb finalitat turística.

 — Afecta la prescripció, en la mesura que el dret escollit com aplicable 
determina o regeix tant la prescripció com la caducitat.

 — El Regne Unit no n’és part; Irlanda sí (països que desconeixen el 
punt de connexió nacionalitat).

 — Només s’aplica a situacions que comporten veritable conflicte 
de lleis (internacionals stricto sensu —com hem avançat més 
amunt, en cas d’Estats plurilegislatius, no és obligatori implantar 
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el Reglament si el conflicte és purament intern entre els territoris 
de l’Estat amb lleis contractuals diferents—).

 — s’exclou la seva aplicació a obligacions derivades dels Drets 
de Família (incloses les derivades dels règims econòmics 
matrimonials) i Successions.

 — no afecta els convenis arbitrals ni pactes d’elecció de tribunals 
competents (clàusules de submissió expressa).

 — consagra la llibertat d’elecció del Dret aplicable (fins i tot sense 
connexió, i fins i tot la crida al d’un Estat no membre) llevat de 
l’aplicació del Dret imperatiu de l’Estat on es localitzen tots els 
elements de la contractació (molt important a efectes de prevalença 
del nostre Dret propi, civil i de consum quant a protecció dels 
consumidors finals).

 — tot i que és un Reglament cridat a aplicar‑se per lliure voluntat 
de les parts, en defecte d’aquest acord estableix (art. 4) un 
seguit de punts de connexió bàsicament tendents a reforçar el 
paper del lloc que en diríem d’eficàcia general del contracte. 
En aquests punts podem dir que deroguen el Dret estatal del 
títol preliminar del CC. Però hem d’insistir que els arts. 10.5 
CC (segons el qual la llei aplicable, en defecte de pacte, sempre 
que tingui, a diferència del que diu el reglament, connexió 
amb el cas, la de la residència comuna entre les parts o, en 
el seu defecte la del lloc de celebració), 10.10 (la llei aplicable 
regeix l’eficàcia i l’extinció —també en tema de prescripció—) 
i 12 (la qualificació es fa lege fori, segons llei espanyola —
civil, ja sigui estatal o autonòmica— sense tenir en compte 
el reenviament que la llei cridada faci a una altra estrangera 
—no espanyola—) regiran sempre que no estem davant una 
veritable contractació amb element estranger sinó davant d’un 
conf licte entre drets autonòmics civils d’obligacions o entre 
un d’aquests i el dret estatal).

 — els punts de connexió en matèria de contractes de consum (art. 
6) criden a la llei de la residència habitual del consumidor, tot 
limitant la possibilitat d’elecció i excloent la seva aplicació als drets 
reals immobiliaris i lloguers (de manera que mai s’aplicaria per 
damunt del Llibre VI).

 — l’elecció de llei feta segons el reglament afecta a l’existència, 
validesa —però es pot invocar una causa de nul·litat en base a 
la Llei del país de residència del subjecte afectat si no resulta 



127

raonable invocar la del lloc de celebració del contracte—, 
formalitats de celebració (lex loci contractus) menys en cas 
de consum que prefereix la llei del país de residència del 
consumidor. I quant a contractes sobre domini o lloguer 
d’immobles, les formalitats del lloc on aquests romanen (lex 
rei sitae) si aquests béns són independents de la llei aplicable 
escollida o del lloc de contractació i si no poden ser excloses 
aquestes per conveni.

Els trets fonamentals del Codi de consum són, al meu entendre:

 — una marcada natura administrativa i és des d’aquest vessant com 
es determina i s’assumeix com una competència exclusiva de la 
Generalitat (art. 123 Estatut) poder legislar sobre disciplina de 
consum a través del Parlament.

 — en matèria civil destaca la introducció de cauteles transcendentals 
com exigir el lliurament d’un model de contracte amb un temps 
raonable previ (art. 123‑3 CCons.), el que afecta a la transparència 
de tot el contingut realment (art. 123‑4 CCons. ; i, amb més 
detall, l’exigència d’una informació específica en matèria de 
venda d’immobles —art. 241‑1 Ccons.— i en matèria de lloguer 
d’immobles —art. 241‑2 Ccs.—), així com el reconeixement del 
dret del consumidor a exigir l’oferta publicitada tal com s’hagi 
publicitat (art. 123‑7 Ccons.) i la introducció del concepte de la 
conformitat de la prestació (arts. 123‑5 i 123‑6 en general, arts. 
23‑8 i 123‑9 en relació als habitatges).

No tracta de més prescripcions que de les pròpies de les sancions 
imposables per l’Administració per infraccions dels preceptes de 
la Llei (art. 335‑1 i 335‑2 Ccons.) i, per tant, podem assegurar que 
no incidirà en les accions civils.

Les principals novetats del Llibre VI són (en part seguim com a font 
Amat Immo 10‑4‑2018):

 — manté la compravenda com a contracte obligatori, no real.

 — regula tota la matèria de compravenda, basant‑se en els treballs 
del Dret europeu més avançat, recull directrius comunitàries 
sobre compravenda internacional, garanties de béns de consum 
i drets dels consumidors.
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 — contempla que una persona jurídica pugui ser consumidora 
(art. 621‑2 CCCat: una entitat sense ànim de lucre que compra 
paper o contracte un subministrament energètic de la seva seu, 
una empresa que compra loteria de Nadal per regalar‑la als seus 
treballadors, p. ex.).

 — reforça la informació rellevant prèvia a contractar sobre les 
característiques del bé a subministrar. El deure d’informació 
és cabdal.

 — manté la rescissió per lesió i l’amplia en base al concepte d’ 
“avantatge injust” i l’estén als mobles.

 — la “conformitat” de la prestació substitueix els vicis ocults (i entenc 
que reformula i clarifica la doctrina de l’ aliud pro alio —i precisa 
situacions, com considerar no conformitat la minva d’un 10% 
de la superfície en metres quadrats d’un pis—) i fixa en 2 anys 
el termini d’acció llevat de pacte en contra (amb el límit de l’art. 
122‑3 CCCat.; al respecte, entenc que preval sobre els terminis 
de garantia de producte de la legislació estatal —quan l’acció és 
dirigible contra el concessionari o franquiciat del fabricant venedor 
del producte—) i presumeix que el vici o defecte de conformitat 
s’ha de manifestar en sis mesos en cas de vendes de consum (això 
imposarà la càrrega de provar no haver pogut adonar‑se del vici al 
comprador si el defecte realment sorgeix dintre d’aquest termini, 
el que pot tenir conseqüències per a la prescripció).

 — imposa que el venedor ha de transmetre la propietat o un altre 
dret patrimonial sobre la cosa venuda (és a dir, que el venedor 
s’obliga a dita transmissió).

 — estableix un sistema de remeis que inclouen la no conformitat i 
l’incompliment i n’estableix un termini de prescripció de 2 anys 
(realment molt breu si ho comparem amb els terminis estatals 
i general català); per a cobrament del preu és de 3. No hi ha 
conflicte amb els terminis generals de prescripció del Llibre I 
—que per a obligacions contractuals sense termini especial serà 
de 10 anys— ja que aquest és un termini especial de llei especial 
catalana; però sobta que no s’hagi escollit un termini curt també 
general de 3 o un de més llarg, entre tres i deu anys.

 — el pacte d’obtenció de finançament en les arres permet desistir 
del contracte sense cap sanció si no s’obté per causa distinta de 
culpa o negligència del comprador (posa negre sobre blanc la 
jurisprudència menor pràcticament unànime al respecte).
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 — Especifica el Llibre VI que pot pactar‑se una condició resolutòria 
de la venda que permetrà resoldre en cas d’impagament superior 
al 15% (del preu fixat i degut encara o del total ajornat acumulat 
com degut, s’entén), permet retenir fins un 50% del pagat com a 
indemnització (més que a mode de pena convencional implícita, 
com a topall d ela indemnització per incompliment total, que ara 
encara pot arribar al 100%) i permet meritar interessos sobre el 
deute de fins al tipus equivalent a l’interès legal més el 50% (ara 
mateix s’enfilaria al 6%).

Aquesta manera de formular la norma pot generar problemes en 
el sentit de que si el màxim d’un interès moratori aplicable a un 
préstec es reconeix pel nostre TS ‑i ja des de la recent sentència del 
TJUE (cinquena) de 7‑8‑2018 (afers acumulats C‑96/16 i C‑94/17) 
també pel màxim Tribunal europeu‑ com de màxim al tipus legal 
més dos punts, ara per ara interès legal més dos punts i interès 
legal més el 50% són el mateix, però només que pugi la taxa del 
legal —cosa també improbable— resultaria que en cas de condició 
resolutòria es podria pactar i meritar una penalitat més alta (p. 
ex. 4,5+ 50% de 4,5 = 6,75% mentre que 4,5 + 2 punts = 6,5%) que 
podria ser impugnada de nul·litat per clàusula abusiva.

El Llibre VI aprofita l’avinentesa per alterar terminis de caducitat 
d’altres Llibres del CCCat. que no són aquí d’interès apuntar.

Si entenem important la obligació que introdueix de notificar al 
deutor hipotecari i al titular registral del bé hipotecat la cessió a tercers 
del crèdit per part del banc (art. 569‑28 CCCat.) tot indicant preu de 
la cessió i valor del dret cedit, i que això sigui imprescindible per a 
legitimar el cessionari. Ara mateix la jurisprudència és totalment a 
l’inrevés. Això aixecarà polseguera. Però sense introduir un retracte 
obligatori o legal a favor del deutor original (una mena de torneria 
aranesa creditícia, si se’ns permet) per a que pugui alliberar‑se pel 
preu pagat, no farem res de bo (les possibilitats d’aplicar el 1535 CC 
per a casos com aquests són minses ja que requereix que el crèdit 
sigui litigiós, no en litigi només per al seu pagament).

 — Segons la DT 7a el Llibre VI només regeix per a contractes celebrats 
amb posterioritat a 1‑1‑2018. 

Des del nostre punt de vista no es contradiu amb les fonts 
esmentades més amunt, sinó que en fa una aplicació civil concreta 
i en molts aspectes millorada.
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3.2. Especial referència a matèries de caducitat i 
prescripció

La no conformitat es pot denunciar en 2 anys per bé que es presumeix 
que s’ha de manifestar en sis mesos. L’acció prescriu als 2 anys. 

El primer termini entenem que és de caducitat. Reduïble i ampliable 
per pacte (cosa que no seria possible si fora un termini de prescripció, 
purament legal. Tal modificació té el límit general de l’art. 122‑3 CCCat. —
doble/meitat— de manera que podria ser de fins 4 anys o reduir‑se a 1 any). 

El segon, és clarament de prescripció. Sigui quin sigui finalment 
aquest termini de “garantia”, acreditat el coneixement, el moment en que 
es subjecte s’ha pogut adonar perfectament del problema, començaria 
(dies a quo) a córrer el termini.

La prescripció per a cobrar el preu degut es fixa en 3 anys.

En teoria, aquest quadre no ha de plantejar conflictes.

El Llibre VI només ha estat publicat quant al Títol II. Li manca 
el I, la part general relativa a normes d’obligacions i contractes que el 
Legislador català no s’atreveix a regular per no incidir en el tema de la 
reserva estatal de les “bases de les obligacions contractuals”. I el III que 
es reserva per a la responsabilitat no contractual.

És clar que mentre no entri el Parlament a regular capacitat, vicis 
de la voluntat i demés causes de nul·litat i anul·lació, seguirà regint el 
CC comú sobre part de la matèria substantiva. 

En tema de caducitat regirà el CC quant a les accions d’anul·lació i en 
tema de prescripció de l’acció personal, en principi, el Llibre I del CCC.

3.2.1. La regulació de la prescripció al nostre Dret propi

A) Repàs de l’evolució història al respecte: Usatge Omnes causae, art. 
344 Comp. 

En matèria de prescripció, el dret històric (usatge Omnes Causae, vigent 
plenament fins 1960) planà sobre tot tipus de contractes. 

No es podia referir al Dret mercantil que no va començar a dir‑se 
així fins entrat el segle XVIII, però no deixava d’aplicar‑se sobre allò que 
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avui serien contractes mercantils. És obvi que s’aplicava a tota relació 
civil pura.

La Compilació va cridar al CC només en allò no previst, menys per a 
les accions personals o reals, sense termini assenyalat, que s’extingirien 
als trenta anys. Amb una redacció poc afortunada que ha donat força 
problemes.

La jurisprudència del TS en general va preterir l’art. 344 Comp. (p. 
ex. la sent. 20‑2‑1987) per recollir remissions concretes de la Compilació 
a l’art. 1964 CC (en aquest cas, l’art. 75 Comp.).

I, en general, tant el TS com les AAPP catalanes van esquivar l’escull 
quan la conseqüència de la seva aplicació els semblà injusta.

Cal deixar ben clar que el Dret català ha regulat des de Ramon 
Berenguer el Vell aquesta qüestió com una excepció al Dret substantiu 
en general aplicable al cas, ja propi, ja fora supletori (canònic i romà).

 Recordaran vostès que el capítol de Corts del Rei Martí I l’Humà, 
de 1409, va establir la prelació de fonts a Catalunya de la següent forma: 
Constitucions i altres Drets de Catalunya, Dret canònic de les Decretals 
i Dret Romà justinianeu.

I com a font complementària la doctrina dels doctors sobre l’aplicació 
d’aquestes fonts es va anar forjant com a font també en els segles posteriors.

Els contractes es regien bàsicament pel Dret romà. Però s’hi aplicava 
la prescripció trentenària catalana.

De 1960 a 1978 hi ha més arguments a favor que en contra de mantenir 
aquest predomini absolut de la prescripció obligacional trentenària.

Tant si la prescripció es considera institut processal com civil 
substantiu. I amb posterioritat a 1978, també. Perquè l’art. 149 crida 
el Dret estatal no com a supletori del Dret substantiu català en sentit 
estricte, sinó del Dret català en conjunt.

I el caire expansiu del dret català, com ja hem avançat més amunt, 
ha de fer desaparèixer la polèmica en voltant de la consideració d’alguns, 
entre ells el TC, de que no cap una prescripció catalana planant sobre una 
llei estatal (sobre una matèria que encara no hem legislat, podent‑ho fer).

Aquella tesi solament seria exacta i vàlida en relació a matèries 
reservades a l’Estat, sobre les que mai podrem legislar. No és el cas.
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Quan el TC —Acte de 29‑10‑2003— va aixecar la suspensió que 
planava sobre el Llibre I CCCat. va deixar‑ho condicionat a que només 
regiria si regulava Dret civil català. S’ha d’entendre vigent o futur.

Intentava consagrar el TC la seva visió del CCCat. com a Dret 
supletori no de TOTA llei, sinó sobre els terminis especials d’altres lleis 
CATALANES.

En la mesura que regulem tota la matèria civil que podem regular, 
aquesta tesi decau.

Aquest Acte a més no crea jurisprudència constitucional, es limitava al 
tràmit processal de suspensió dintre del curs del recurs d’inconstitucionalitat.

Reitero la consideració feta més amunt sobre la prescripció catalana 
com a supletòria del defectiu Ccom. ex art. 2 i 50 Ccom. i sent. TS 28‑6‑1968.

Cal remarcar que durant anys, però, fou molt comú aplicar la 
prescripció catalana un cop s’havia determinat, amb caràcter previ (ex art. 
16 CC), l’aplicabilitat del dret civil català a la institució o relació en qüestió.

Us annexo un apèndix on podeu trobar la copiosa jurisprudència 
contradictòria a favor i en contra d’aplicar aquest tan llarg termini a les 
accions de compliment dels contractes civils.

Si apliquéssim la doctrina de la sent. TS 28‑6‑1968 totes les 
prescripcions d’obligacions contractuals no previstes al Ccom a Catalunya 
serien de trenta anys i no pas de 15 anys (CC) Alguna sentència hi ha a 
favor d’aquesta consideració, fins i tot del TSJCat en matèria de préstecs 
bancaris a particulars.

Actualment en aquesta matèria (prescripció d’obligacions contractuals) 
regeixen el Llibre VI (lex spoecialis) i el Llibre I del CCCat (lex generalis).

En matèria extracontractual, el Llibre I. L’actio directa (ex art. 76 LCS) 
contra les asseguradores —que no deixa de tenir una base contractual— 
en tant que matèria mercantil, s’escapa a la nostra regulació. També les 
accions legals contra asseguradors i CCS emanades de la LRCSCVM (Llei 
de l’automòbil) estatal. Per això és d’1 any encara, tot i els conflictes pràctics 
que ha generat. I la diferència de tracte, en contra del consumidor, que 
genera. No tinc constància de cap recurs d’empara en aquest sentit per 
violació de l’art. 14 Const., però crec que podria tenir recorregut.
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B) El Marc del Llibre I del CCCat.

Cal considerar, atès el que ja s’ha dit, que el Dret català és la lex fori de 
Catalunya i que el límit inherent al Dret estatal, en una recta interpretació 
de la Constitució, s’ha de trobar en el necessari respecte als drets forals 
que la mateixa Disposició addicional Primera de la constitució proclama 
com objectes a protegir.

Insistim en que el Llibre I és la llei general en seu de prescripció civil.

I que en la mesura que Catalunya legisli tot el pot legislar en matèria 
substantiva civil, el Llibre I serà l’únic dret supletori possible.

La llei substantiva catalana civil prevaldrà sobre l’estatal general. 

Si algun dia regulem els arrendaments urbans, la LAU de 1995 no 
serà aplicable. Tampoc la seva Disp. Addicional desena que mena a la 
prescripció del CC. 

Si regulem una prescripció específica, serà aquesta la que imperi. 
Si no, s’haurà d’anar al termini general del Llibre I CCcat, 10 anys.

En el cas que no hi hagi llei substantiva general sobre la matèria 
contractual específica, cal entendre, com ja succeeix ara amb els contractes 
d’obra i de serveis (art. 121‑21.c) CCCat., que en principi s’aplicarà el 
Llibre I si aquest regula el supòsit.

Si no hi ha regulació pròpia, i només si no n’hi ha, tant de la institució 
com de la prescripció referida a ella, s’ha d’anar al termini especial o 
general aplicable del Dret estatal.

Hi ha terminis especials de lleis estatals que continuaran aplicant‑se 
i altres que no.

Així, l’art. 143 RD‑Leg. 1/2007 sobre acció de rescabalament (art. 142) 
per producte defectuós estableix una prescripció de tres anys. El Llibre I no 
ho regula. Per raó de temporalitat de vigència, si el contracte s’ha fet sota el 
CC i sota la vigència d’aquella, regirà aquest termini. Però si la venda s’ha 
fet conforme al Llibre VI, el nou termini vigent serà el de 2 anys. 

I és clar que s’han regulat terminis especials per lleis catalanes per 
a institucions catalanes i que hi ha terminis especials de lleis estatals 
per a institucions estatals. 

Partint, però de que la Llei civil catalana en matèria d’obligacions 
i contractes sempre serà d’aplicació preferent al CC espanyol, i més 
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si el conf licte de lleis és amb el dret obligacional estatal o d’altres 
CCAA, atès que el Reglament Roma I no s’aplica en aquests casos, 
atès que el Llibre VI manté un termini de prescripció de 2 anys per 
prestació no conforme, aquest termini serà preferent al de 3 anys de 
la Llei estatal de productes defectuosos si la compravenda s’ha fet 
d’acord al Llibre VI.

I crec sincerament que si algú ens argumenta una acció d’aliud pro 
alio i la venda s’ha fet vigent el llibre VI, també.

Si, per contra, s’ha fet sota vigència del CC, per temporalitat de 
vigència, no pas per raó de la suposada connexitat necessària de la 
prescripció amb la regulació de la institució que defensava el TC, s’aplicaria 
la jurisprudència del TS sobre la matèria i l’art. 1101 i 1124 CC.

I mentre no regulem les causes d’anul·lació, seguirà aplicant‑se els 
terminis de caducitat de l’art. 1302 CC.

Les lleis sectorials estatals amb termini propi de prescripció no 
desplacen l’aplicabilitat del Llibre I CCCat sempre i quan estiguem 
parlant de matèria civil. Reiterem que no és el cas de l’acció directa de 
la LRCSCVM, ni els diferents terminis de les accions que reconeixen 
als perjudicats la Llei de Marques ni la de la Propietat Intel·lectual, 
ni les de la Llei de Propietat Industrial, que pertanyen a l’àmbit 
mercantil; ni les derivades de la Llei de responsabilitat patrimonial 
de les Adms. Públiques (art. 142.5 LRJ‑PAC), que pertanyen al Dret 
Administratiu estatal.

Cas de que la responsabilitat sigui de les Administracions catalanes, 
l’art. 81.1 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya disposa un dret de rescabalament 
(idènticament a com ho fa l’art. 139.1 de la Llei estatal) però no conté cap 
termini de prescripció. Ara bé, això no pot fer que s’apliqui el Llibre I 
CCCat. (art. 121‑21) ja que la llei catalana es refereix als “termes de la 
legislació bàsica (estatal)”, a l’art. 81.1, de manera que també s’acabarà 
aplicant l’any de prescripció estatal (així ho decidí la sent. TSJCat —Sala 
Contenciosa‑Administrativa— de 5‑2‑2010 (Pérez Borrat).

Actualment, més o menys tothom està d’acord en que un deute per 
préstec amb un banc posterior a 2004 prescriu als 10 anys (art. 121‑20 
CCCat.) i que els deutes per subministraments per empresa (serveis) als 
3 anys, per aplicació també de la normativa general catalana.
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Els deutes de renda de lloguer en tant que prestacions periòdiques 
(art. 121‑21 a) CCCat.) tenen una prescripció de 3 anys. Per a d’altres 
accions de la LAU, regeix el CC.

C) Molt breu referència als conf lictes que s’han plantejat entorn del 
121‑21 CCat.

Actualment tenim com a doctrina consolidada que l’acció aquil·liana a 
Catalunya té un termini de prescripció de tres anys contra el causant del 
dany (art. 121‑21 d) CCCat.).

Una altra cosa és que per raó de ser matèria legal i mercantil regulada, 
d’una banda per una llei estatal de policia general (LRCSCVM), i d’altra per 
llei clarament mercantil (art. 76 LCS), l’acció directa contra l’assegurador 
del causant del dany duri solament un any.

Fins que dita doctrina jurisprudencial no es va consolidar això sí 
que ens donà problemes pràctics.

Les AAPP catalanes, en general, des de l’aparició del Llibre I CCC, 
van aplicar gairebé de forma unànime el termini triennal del CCCat. 
Fins que la secció 16a (Ferrer Barriendos) i la 13a (Gomis Masqué) van 
començar a distingir.

Segons Espiau i Espiau hi ha casos de responsabilitat extracontractual 
(per bé que s’aplicaria l’art. 1902 Cc en la seva configuració) en els arts. 
231‑9.3 CCCat. (responsabilitat del cònjuge que disposa sense comptar amb 
l’altre de la llar conjugal), art. 542‑8 CCCat. (danys i perjudicis derivats 
d’accessió immobiliària), art. 546‑9.2 CCCat. (danys conseqüència del 
pas de l’aigua), art. 546‑13 (responsabilitat per immissions), art. 553‑40.3 
(responsabilitat front de la Comunitat de Propietaris per un ús indegut o 
excessiu d’elements privatius contravenint limitacions que el mateix precepte 
estableix. No tenim dubte que s’aplica la prescripció triennal també en 
aquests casos. Contra el causant del dany. Però no es podria contra el seu 
assegurador voluntari, perquè la LCS ens mena a l’anualitat.

Actualment la consolidació doctrinal de que parlem és un tant falsa, 
o dispersa, perquè hi ha un sector que creu aferrissadament en la idea de 
que com que la LRCSCVM és estatal, ha de regir la prescripció estatal en 
tot cas; o bé en els concrets terminis que regula. Mentre que hi ha un altre 
sector (entre els que m’hi sumo) que només justifica la diferència de tracte 
entre causant del dany i assegurador en la natura mercantil de l’assegurança, 
invulnerable a la regulació catalana de l’institut de la prescripció. I com 
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una anomalia des del punt de vista de coordinació entre Parlaments i com 
a supòsit generador d’un possible cas de tracte discriminatori.

Ara seria llarg d’incidir en la qüestió. Us adjunto un apèndix també amb 
un relat parcial de les sentències que han marcat l’evolució fins on estem.

3.2.2. Possibilitat de conf lictes en matèria de prescripció en seu d’obligacions 
contractuals?

Entenem que no es pot produir cap conf licte en tema de prescripció 
d’obligacions contractuals sobre la base de que el llibre VI té una vigència 
a partir de la qual s’aplica i substitueix altres possibles terminis, com 
ja hem avançat més amunt, alhora que els contractes de compravenda 
generats en base al CC es regulen pel CC i en el seu cas tindran un 
termini de prescripció general del Llibre I.

Tret de que pot semblar, i aquí ho deixo, que el Llibre VI opta per 
un criteri subjectiu en matèria d’idoneïtat i un criteri objectiu per a la 
resta de temes quant al còmput del termini. Superat, entenem, en base 
al 121‑23 CCCat. I la jurisprudència que l’aplica.

4. Conclusions

El Tít. II del Llibre VI respecta i s’ajusta als criteris del Dret civil comparat 
més modern i regula una matèria perfectament regulable des de la 
funció expansiva i renovadora del Dret català i del marc constitucional 
competencial vigent.

Caldria abordar el Tít. I del Llibre VI respectant els únics trets 
reivindicables (al meu modest entendre) com “bases de les obligacions 
contractuals” mantenint la línia romanista actual, títol i mode, causalitat, 
limitant les causes de nul·litat relativa als vicis de consentiment i reservant 
els remeis per als incompliments, delimitant clarament els efectes de 
cada situació.

La prescripció establerta al Títol II del Llibre VI no entra en conflicte 
amb el Llibre I.

Cal regular la resta de contractes i negocis obligacionals possibles 
per evitar l’aplicació supletòria del CC més enllà de les matèries del Títol 
Preliminar. 



137

Apèndix I:  
Evolució de la jurisprudència entorn de 
l’aplicació de la prescripció catalana o no 
en matèria de contractes.

 — Sent. TSJCat 13‑7‑2015 (EDJ 2015/178869) En seu de contracte 
d’obra es va determinar que la prescripció de l’obligació de 
pagament del preu (inclosos materials) era de 3 anys (Llibre I 
CCCat.)

 — Sent. TSJCat. 14‑11‑2016 (EDJ 2016/242718): en seu de contracte 
d’obra amb subministrament de materials li aplica l’art. 121‑21 
b) CCCat. 

 — Sent. TSJCat 25‑6‑2015 (EDJ 2015/140452) En seu de compravenda 
de béns de consum no aplica el termini general de 10 anys de 
l’art. 121‑20 CCCat. sinó els 3 de l’art. 121‑21 CCCat. (mobles); 
quant al dies a quo explica molt bé el criteri subjectiu de còmput 
de l’art. 121‑3 CCCat.

 — Sent. TSJC 10‑4‑2014 (EDJ 2014/92789) aplica a unes pòlisses de 
crèdit i de préstec dels anys 1988 i 1989 respectivament, el termini 
prescriptiu de trenta anys a les respectives accions de cobrament.

 — en íd. sentit, la sent. TSJCat. 12‑9‑2011 (EDJ 2011/261551) aplica 
a un préstec de 1982 el termini trentenari .

 — Sent. 19‑5‑2016 (ROJ STSJ CAT 3770/2016) en seu de reclamació 
d’honoraris d’intermediació aplica el tribunal la prescripció de 
tres anys del 121‑21 CCcat. Recorda el sistema subjectiu de còmput 
de la sent. TSJCat de 25‑6‑2015.

 — Sent. TSJCat. 26‑5‑2011 (EDJ 2011/173675): en seu d’arrendament 
de serveis a una Scp aplica el termini prescriptiu del CCCat. Però 
recull la tesi del TC (Acte de 29‑10‑20039 d’aplicar‑se només a 
sectors o institucions regulades pel Dret Civil català.

 — Acte del TSJCat. de 20‑9‑2007 (EDJ 2007/233258) en seu d’obres 
i serveis s’inadmet a tràmit la cassació perquè per mor de les 
disposicions transitòries no hauria de ser aplicable el CCCat., 
art. 121‑21 per considerar que el termini de prescripció era més 
llarg. Però no aplica el de l’art. 344 Comp. Sinó el CC. (Foncillas)
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 — Sent. TSJCat. 30‑1‑1992 (EDJ 1992/13571): l’acció de rescissió de 
donació per frau de creditors no conté termini de prescripció sinó 
de caducitat. No aplica el 344 Comp. sinó el 1299 CC. (Somalo)

 — Sent. 17‑10‑2002 AP Barcelona ‑16a‑ (EDJ 2002/88643): en seu de 
préstec mercantil bancari estima l’AP que en no tenir termini 
previst de prescripció ad hoc el CCom (art. 943) es té d’aplicar 
l’art. 10.5 CC que remet a la llei del contracte del lloc de comuna 
residència d’ambdues parts i essent Catalunya li aplica l’art. 344 
Comp. (Ferrer Barriendos)

 — En idèntic sentit sent. AP Barcelona ‑11a‑ de 13‑12‑1995 en que 
es basa l’anterior.

 — la sent. 30‑9‑1998 ‑13a‑ (EDJ 1998/32002) en seu de reclamació 
de deute professional, atès que el document no s’ajustava a les 
necessitats de l’art. 95 de la Llei canviària i del xec per a ser executiu 
i en no constar la causa concreta, li aplica el termini de 15 anys de 
l’art. 1964 CC. No existia encara el CCCat. No consta es discutís 
l’aplicabilitat de la prescripció catalana. (Cremades Morant) 

 — en idèntic sentit les sents. de l’AP Barcelona ‑16a‑ de 24‑3‑2004 
(EDJ 2004/13697) (Zapata) que en tema de reclamació de consum 
d’aigua va aplicar el termini de 3 anys de l’art. 1967.4 CC enlloc 
de l’invocat de 5 anys del 1966.3 CC, i de 28‑7‑1999 ‑16a‑ (EDJ 
1999/51201), per bé que aquesta assimila subministrament a 
compravenda i parteix del reconegut en un document de 1994, 
li aplica el termini general de 15 anys de l’art. 1964 CC (Alegret 
Burgués) en ambdós casos perquè no es discutia l’aplicabilitat o 
no de la prescripció catalana.

 — Sent. AP Barcelona ‑11a‑ de 15‑7‑2011 (EDJ 2011/189666): en seu 
de reclamació d’honoraris d’arquitecte s’entén que no concorre 
la prescripció triennal del CCCat però per interrupció en base a 
diverses reclamacions. (Bachs Estany)

 — Sent. 20‑11‑2012 ‑16a‑ (EDJ 2012/292326): en seu de crèdit al consum, 
tractant‑se d’un contracte de 1982 i en base a les sents. del TSJCat. de 
26‑5‑2011 i 12‑9‑2011 s’aplica al cas la prescripció trentenària.

 — Sent. 20‑4‑2015 ‑17a‑ (EDJ 2015/129082): en seu d’impugnació 
d’acord comunitari es declara que des de la modificació del títol 
constitutiu hi ha un termini de preclusió de 30 anys. Es remet al 
CCcat. I aquest al termini anterior. A comptar des de l’endemà de 
l’escriptura en qüestió (de 1982), no de la seva inscripció. (Ninot)



139

 — Sent. AP Barcelona ‑15a‑ de 6‑5‑2013 (EDJ 2013/207083): En 
un litigi sobre perjudicis per cancel·lació de vol, és a dir, per 
incompliment de contracte de transport, malgrat ser una relació 
típicament considerada mercantil, com que el TJUE va dir que la 
prescripció dels arts. 5 i 6 del Reglament europeu 261/2004 es regia 
pel Dret de cada Estat li aplica el termini desenal del CCat (art. 
10‑20) i entén no prescrita l’acció. En aquesta sentència batega el 
concepte de que una relació amb consumidor final és en realitat 
civil i no pas mercantil. I aplica la llei catalana en funció del Tít. 
Preliminar del CC. (Garnica)

 — Sent. de l’AP Barcelona ‑16a‑ de 18‑12‑2014 (EDJ 2014/273510): quant 
a responsabilitat solidària, essent el crèdit anterior a 1‑1‑2004 es 
regeix la prescripció pel termini de 30 anys. (Seguí Puntas)

 — Sent. AP Barcelona ‑11a‑ de 5‑5‑2009 (EDJ 2009/201428) en un cas 
regit per la LPH es va aplicar el termini de prescripció anual a 
l’acció d’impugnació d’acord, enlloc de la desenal de l’art. 121‑20 
CCCat. (Alonso Martínez)

 — Sent. AP Barcelona ‑14a‑ de 23‑5‑2013 (EDJ 2013/116449): en un 
cas de subministrament i arrendament de serveis s’acull la teoria 
del contracte mixt de subministrament i arrendament de serveis 
i s’acaba aplicant no el termini de l’art. 121‑21 b) CCcat. Sinó el 
general desenal de l’art. 121‑20 CCcat. I no s’aprecia finalment 
la prescripció. (Pereda Gámez)

 — Sent. AP Barcelona ‑11a‑ (EDJ 2012/62492): en un cas de compravenda 
una d les parts invoca la prescripció general del CC de 15 anys però 
es resol quant al fons a instància perquè no es va invocar l’excepció 
en contestació sinó en reconvenció. En apel·lació no es va entrar en 
la qüestió perquè no es va demanar que es donés resposta a aquesta 
reconvenció impròpia. (Alonso Martínez)

 — Acte de l’AP Barcelona ‑14a‑ de 28‑7‑2009 (EDJ 2009/219737): 
fiança d’una pòlissa de crèdit i descompte on s’invoca prescripció 
i s’aplica la del Dret Comú en base al joc del dret transitori però 
també invocant sentències anteriors que entenien que era l’únic 
aplicable (de 17‑3‑2005 i 18‑11‑2008). (Font Marquina) 

 — Sent. de l’AP Barcelona de 14‑9‑2012 ‑15a‑ (EDJ 2012/275484): 
contracte de manteniment d’ascensors on s’acaba entenent 
aplicable l’art. 121‑21 a) CCCat. I es declara prescrita la prestació 
(entesa com a periòdica). (Forgas)
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 — Sent. de l’AP Barcelona ‑11a‑ de 24‑2‑2011 (EDJ 2011/39865): en 
seu de contracte d’agència s’aplica la prescripció de l’art. 1967.1 CC 
en no suscitar‑se per part de ningú la qüestió de si era aplicable 
la prescripció catalana. (Alonso Martínez)

 — Sent. de l’AP Barcelona ‑14a‑ de 6‑5‑2016 (EDJ 2016/1291006): en 
un cas d’acció de nul·litat i compensació de crèdits es va entendre 
que el préstec era mercantil i es va acabar aplicant el CCom i per 
remissió la prescripció de l’art. 1964 CC (15 anys). La sentència 
d’instància havia aplicat el termini de la Compilació (30 anys) 
però l’Audiència va entendre que els contractes bancaris són 
sempre mercantils.
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Apèndix II:  
Evolució de la jurisprudència entorn 
de l’aplicació de la prescripció catalana 
o no en matèria de responsabilitat 
extracontractual.

 — La Sent. secc. 13a (Gomis Masqué) de 16‑2‑2011 i la de 5‑5‑2011 
(Cremades Morant) va aplicar la prescripció anual de la LRCSCVM 
per entendre que la legislació sobre assegurances és mercantil i 
competència exclusiva de l’Estat. I formula el següent raonament: 
si l’art. 7.1 RD‑Leg. 8/2004 no coincidís amb el termini de la LCS 
art. 76, no aniríem al Dret comú supletori —CC— a cercar la 
solució? I no ho afríem al Dret Civil català perquè no és un tema 
de capacitat de les dues parts com el que es donava en la sent. de 
28‑6‑1968 del TS o en la de 16‑2‑1987 del TS; no hi ha cap llacuna 
del CCom. que cobrir.

 — les Sents. núms. 533 i 534/2013 ambdues de 6‑9‑2013 del TS (Salas 
carceller) apliquen el termini de prescripció del Cc en matèria 
d’accidents de trànsit sobre la base de distingir que una cosa 
és el dret extracontractual de crèdit i una altra la pretensió de 
cobrament, que és allò que prescriu a Catalunya, considerant que 
es tracta de qüestions separables. Arrenca de consideracions que 
venen de Duran i Bas com la diferenciació dels sistema o règim 
de castellà (ara el CC) i el de Catalunya, separabilitat que vindria 
ratificada per les sentències del TSJCat. De 26‑5‑2011 (Bassols 
Muntada) i 12‑9‑2011 (Alegret Burgués). Critica Espiau i Espiau que 
la sentència del TS de 6‑9‑2013 parteix de la premissa errònia de 
que la llei substantiva regula tots els drets i obligacions, estenent‑se 
als requisits de compliment i conseqüències de l’incompliment 
i també a la seva extinció. El cas de Catalunya és, però, entén, 
clar —també ho afirma Ferrer i Riba—; i és que la prescripció 
NO extingeix l’obligació sinó la PRETENSIÓ, l’ACCIÓ. I entén 
que la separabilitat és inherent al CCCat., que restaura plenament 
l’Usatge Omnes Causae.

 — El TSJC s’ha oposat a que el CCCat. sigui supletori a Catalunya de 
llacunes específiques de les lleis estatals especials (sets. 26‑5‑2011 
(Bassols Muntada) i 7‑10‑2013 (Alegret Burgués). Seguides pel TS 
en sent. de 6‑9‑2013. (Salas Carceller)
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 — Sentències que apliquen la prescripció anual cas d’acció directa 
de la LCS: sent. TSJCat. 4‑12‑2017 (EDJ 2017/319128), 4‑12‑2017 
(EDJ 2017/319129), precisant que el dies a quo és des de que 
raonablement hom coneix que hom pot exercitar l’acció (sent. 
TSJCat. 28‑9‑2015 (EDJ 2015/181288)

 — Sent. TSJCat. de 16‑6‑2016 (EDJ 2016/124694) en seu de propietat 
horitzontal, determina la prescripció desenal (llibre I CCCat.) de 
les obligacions dels copropietaris en no haver‑hi a la Llei catalana 
substantiva (Llibre V CCCat.) termini específic. 

 — l’Acte del TSJCat. de 17‑10‑2013 (ROJ ATSJ CAT 367/2013) (EDJ 
2013/263958) Inadmet el recurs perquè ja hi ha jurisprudència. 
Aplica la prescripció anual sobre la base de lque la LRSCVM és 
lex spoecialis. I perquè és mercantil 

 — en íd. sentit, Sent. ple del TSJCat de 7‑10‑2013 (ROJ STSJ CAT 
11585/2013) (EDJ 2013/266272) però sobre la base de que l’acció 
directa s’incardina en lex spoecialis).

 — en íd. sentit, Sent. TSJCat 18‑2‑2010 (EDJ 2010/45201). (Alegret 
Burgués)

 — la Sent. TSJC 17‑10‑2013 (EDJ 2013/263958) inadmet el recurs de 
cassació interposat sobre la base de que l’art. 121‑21 CCCat.no seria 
aplicable sense una llei catalana de responsabilitat extracontractual 
de base; es basa en sents. anteriors de 25‑5‑2011 (EDJ 2011/173675) 
i 12‑9‑2011 (EDJ 2011/261551) i la sent. 7‑10‑2013 que entén que el 
CCCat. És llei comuna en matèria de prescripció, salvant l’acció 
directa de l’art. 7.2 LRCSCVM per ser lex spoecialis (i no pas norma 
mercantil). (Valls Gombau)

 — l’Acte del TSJCat. de 26‑1‑2012 (EDJ 2012/17876): en matèria 
de contagi d’VIH en que es va reconèixer responsabilitat 
extracontractual a primera i segona instància, no aplica el CCCat. 
Per raó de vigència temporal entenent aplicable el CC i no pas la 
Compilació. Entén a més que la competència cassacional hauria 
estat en tot cas del TS.

 — Sent. 17‑7‑2006 (EDJ 2006/370570): en seu de danys i perjudicis 
per sinistre d’aigua provinent d’un pis superior el Tribunal aplica 
la prescripció anual que va aplicar l’AP. El recurrent es basava en 
la Llei d’immissions invocant un termini de 5 anys. El TSJCat 
entén que no és aplicable la Llei d’immissions entre comuners 
de la LPH, tot i que el recurs es basava en decisions anteriors del 
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propi TSJCat. de 21.12‑1994 19‑3‑2001 i 3‑10‑2002. En el fons està 
latent aquí la idea de Llei estatal, prescripció estatal.

 — Sent. TSJCat. de 25‑3‑1999 (EDJ 1999/57125). L’acció de 
responsabilitat civil ex delicto prescriu als 15 anys (art. 1029 CC i 
1964 CC) en ser una regulació estatal en llei estatal (es basa en 
una sentència del TS de 9‑2‑1988). No existia encara el CCCat. 
Ni es planteja aplicar el 344 Comp. (Pons Feliu)

 — Sent. AP Barcelona ‑15a‑ de 31‑3‑1999 ‑15a‑ (EDJ 1999/14159): 
en un cas de desperfectes derivats d’un transport li aplica l’art. 
252.22 CCom. i en suma l’art. 1902 CC per entendre que s’havia 
trencat el contracte. No existia el CCCat. No consta es discutís si 
s’aplicava la prescripció catalana.

 — Sent. AP Barcelona ‑17a‑ de 14‑10‑2015 (EDJ 2015/273698): en un cas 
d’accident de circulació (lucre cessant) l’acció contra l’asseguradora 
té un termini de prescripció d’un any. (Ballester Llopis)

 — Sent. AP Barcelona ‑11a‑ de 13‑11‑2007 (EDJ 2007/301821): en 
un cas d’accident de trànsit i de repetició de l’asseguradora en 
base a l’art. 10 LRCSCVM hauríem aplicat el termini anual de 
dit article i del 76 LCS però va acabar no considerant prescrita 
l’acció. (Bachs Estany)

 — Sent. AP Barcelona 12‑11‑2014 ‑17a‑ (EDJ 2014/255327): en un 
cas de reclamació entre companyies de despeses d’assistència 
sanitària es va aplicar el termini d’un any perquè no es va discutir 
l’aplicabilitat de cap altre. 
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