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1. Les Dir. 2019/770 i 2019/771 com a directives 
en matèria de conformitat  
amb el contracte

La Dir. (UE) 2019/770, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de 
maig de 2019, «relativa a determinados aspectos de los contratos de 
suministro de contenidos y servicios digitales» i la Dir. (UE) 2019/771, 
també del Parlament Europeu i del Consell i de la mateixa data, «relativa 
a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes»,2 
són directives, essencialment, en matèria de conformitat. No esgoten 
la regulació d’un i altre contracte. Fins i tot prescindint de la manera de 
contractar (que, essent a distància o fora d’establiment mercantil, pot 
determinar l’aplicació de regles addicionals específiques),3 aquell règim 
cal confegir‑lo atenent a altres textos; destacament, si el contracte és de 
compravenda, regeix també l’art. 18 Dir. 2011/83, relatiu a l’exigibilitat 
de l’obligació de lliurar el bé comprat i a les circumstàncies en què, a 

2 En endavant, citades com a Dir. 2019/770 i 2019/771.

3 En matèria de deures d’informació precontractual, forma i facultat de desistiment, vegeu els 
art. 6 a 16 de la Dir. (UE) 2011/83, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 
2011, «sobre los derechos de los consumidores» (d’acord amb la modificació introduïda per 
la Dir. [UE], del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, «por la que se 
modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/
UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la 
modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión»).
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manca de lliurament, el comprador pot resoldre el contracte.4 5 De fet, 
aquest caràcter incomplet o fraccionat de la regulació ja el denota el 
títol d’un i altre text relatius, només, «a determinados aspectos» d’un 
i altre contracte.

Des de la perspectiva del règim de la conformitat (o de les disposicions 
relatives a allò que l’element digital6 o el bé han de presentar a fi de 
resultar conformes al contracte i a allò que pot fer el consumidor en 
cas d’element digital o bé no conformes), les Dir. 2019/770 i 2019/771 no 
representen, en el context del Dret privat europeu, una novetat. Precedeix 
a la Dir. 2019/771, la Dir. 1999/44/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 25 de maig de 1999, «sobre determinados aspectos de la venta y las 
garantías de los bienes de consumo», que l’art. 23 Dir. 2019/771 deroga 
amb efectes a partir de l’1 de gener de 2022. Quant a la contractació de 
serveis, la conformitat ja és present a la Dir. (UE) 2015/2302, del Parlament 
Europeu i del Consell, «relativa a los viajes combinados y a los servicios 
de viaje combinados (…)»; en concret, aquest text estableix el règim pel 
cas que algun servei de viatge no sigui conforme al contracte i, fins i 
tot, proporciona una definició de manca de conformitat entesa com a 

4 El precepte, literalment rubricat «Entrega», podria fer pensar en un àmbit d’aplicació que 
abastés els contractes de serveis que comportin, també, el lliurament d’un bé. En canvi, 
que s’està pensant només en el contracte de compravenda ho avala l’art. 18.2, 2º par. («El 
primer párrafo no será aplicable a los contratos de venta…» [la cursiva és nostra]). Esdevé 
també significatiu el canvi de plantejament que materialitza l’art. 18.1 Dir. 2011/83 («[…] 
el comerciante entregará los bienes […]») en relació amb el precedent art. 7.1 («Ejecución») 
de la de la Dir. 97/7/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 1997, 
«relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia» («[…] 
el proveedor deberá ejecutar el pedido […])». Res, però, exclou l’aplicació per analogia de 
l’art. 18 Dir. 2011/83 a altres supòsits; de fet, esdevindrà el precepte aplicable en cas de 
contracte de subministrament d’elements digitals per mitjà de «soportes materiales que 
sirvan exclusivamente como portadores de contenidos digitales» (art. 3.4,a Dir. 2019/771). 
La integració del contracte, en aquest punt, la facilita l’art. 18 Dir. 2011/83.

5 Pel que fa a l’art. 5 Dir. 2011/83 (relatiu al deure d’informació precontractual en cas de 
contractes no atorgats a distància ni fora d’establiment mercantil) es tracta d’una norma 
explícitament més transversal que l’art. 18 Dir. 2011/83. S’aplica a tot contracte, sigui quin 
sigui, mentre no s’hagi atorgat a distància o fora d’establiment mercantil.

6 Es parla, d’ara en endavant i per simplificar, d’«element digital» com a expressió que 
abasta tant els continguts com els serveis digitals.
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manca d’execució o execució incorrecta d’algun dels serveis de viatge 
(art. 13.2 i 3.13 Dir. 2015/2302). Tot i així, tot i aquesta darrera projecció 
de la conformitat també cap als serveis, explícitament present a un text 
aprovat el 2015, el mimetisme (principalment formal però, també i en 
bona mesura, material)7 que mostren les Dirs. 2019/770 i 2019/771 és 
tal que aquesta referència a la Dir. 2015/2302 és poc més que simbòlica.

2. La incorporació (o no?) al Dret català de les 
Dir. 2019/770 i 2019/771

Les raons que aconsellen incorporar les Dir. 2019/770 i 2019/771 cal que 
s’acompanyin d’una reflexió relativa al què pot passar si no es transposen. 
És en aquest context que el sistema, com a mínim, grinyola.

2.1. Els arguments

Un mateix argument avala la incorporació al Dret català d’ambdós textos. 
Hi ha altres raons que demanen distingir entre una i altra directiva. 
En cap cas, com es veurà, són determinants; l’espai de decisió política 
és ineludible.

 — L’argument comú parteix del principi d’autonomia institucional 
reconegut per la UE al Estats membres (vegeu, avui encara 
referent en la qüestió, la STJCE, de 15 de novembre, de 1971, 
assumptes C‑51/71, 52/71, 53/71 i 54/71, International Fruit 
Company);8 correspon només als Estats (d’acord amb el seu marc 
constitucional) determinar a qui correspon la transposició d’una 

7 Com a mostra, serveix el contrast, per exemple, entre els art. 6 i 7.1 Dir. 2019/771 i els art. 
7. i 8.1 Dir. 2019/770.

8 ECLI:EU:C:1971:128. Vegeu també, entre altres, STC 54/2018, de 24 de maig (ECLI: 
ES:TC:2018:54) i art. 189.1, al final, EAC.
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directiva i com s’ha de fer. S’hi suma la competència legislativa 
en matèria civil de la Generalitat de Catalunya (art. 129 EAC) 
que, pel que fa a la matèria, abasta les normes en matèria de 
contractació amb consumidors9 i, pel que fa estrictament a l’acte 
legislatiu, pot obeir a la incorporació de directives (art. 113 i 189.1 
EAC). A partir d’aquí, tot i que la idea de competència (en aquest 
cas, legislativa) remet només a la de legitimació (per a legislar); 
tot i que, d’entrada, sempre hi ha el coixí de la subsidiarietat 
del Dret estatal (art. 149.3 CE) i tot i que, en darrer terme, el 
responsable davant la UE pel cas de manca d’incorporació és 
sempre l’Estat, el legislador català s’hauria de sentir interpel·lat 
i assumir com a deguda, com a obligada també és per l’Estat, la 
transposició de qualsevol directiva en matèria de contractació 
amb consumidors.10 11

 — L’argument específic quant a la transposició de la Dir. 2019/771 
ve donat per la incorporació al Dret català de la Dir. 99/44 per 
mitjà de la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya (tal i com es reconeix al seu Preàmbul [par. 7è]). 
Aquesta incorporació implicar situar el Dret català en una posició 
que permet, i fins i tot exigeix, parlar de la seva conformitat al 

9 Vegeu, d’entre les resolucions més recents, la STC 132/2019, de 13 de novembre 
(ECLI:ES:TC:2019:132).

10 Més agosarat és afirmar que la realitat plurilegislativa d’alguns Estats membres, plenament 
assumida per la UE (vegeu, molt significativament, art. 25.1 Reglament [CE], nº 864/2007, 
del Parlament europeu i del Consell, d’11 de juliol de 2007, «relativo a la ley aplicable a las 
obligaciones extracontractuales» i art. 22.1 Reglament [CE], nº 593/2008, del Parlament 
europeu i del Consell, de 17 de juliol de 2018, «sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales»), avalaria estendre a les entitats territorials a les que el Dret intern reconeix 
competència per a transposar, l’exigibilitat d’aquesta actuació i, també, la responsabilitat 
en cas de no fer‑ho. Avui per avui, això no és així i la coherència del sistema se’n ressenteix 
(vegeu, amb plena vigència encara avui del plantejament que s’hi fa, STJCE, de 14 de gener 
de 1988 [C‑227/85 a 230/85, Comisión v. Reino de Bélgica [ECLI:EU:C:1988:6]).

11 Sempre, cal entendre, amb el límit de les bases de les obligacions contractuals (art. 149.1.8 
CE) o altres «bases» identificades per raó del sector de mercat en el que es desenvolupa 
la contractació amb consumidors (per exemple, art. 149.1.25 CE).
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Dret UE.12 Es tracta, però, d’una posició i d’una conformitat 
mutants i, això, no tant per raó d’una possible causa interna (així, 
perquè el legislador català decideix avui modificar la regulació 
catalana en matèria de compravenda de consum contrariant allò 
que preveu la Dir. 99/44), sinó perquè un canvi de regulació a 
Europa pot comportar, si no s’hi adapta degudament el Dret 
intern, una manca de conformitat sobrevinguda. La conformitat 
permanent implica estar permanentment a l’aguait dels canvis 
que experimenti la regulació europea i adaptar‑s’hi; altrament, un 
(teòric) Dret català conforme pot tornar‑se, de cop, no conforme 
al Dret europeu.

 — També es pot expressar en termes de coherència (material, 
però també sistemàtica) i d’utilitat l’argument avalador de la 
incorporació al Dret català de la Dir. 2019/770. Quina raó hi 
hauria per què el Dret català es fixés només en el consumidor 
català que compra però no en el que contracta elements digitals? 
A més, sistemàticament: primer, el mimetisme entre les Dir. 
2019/770 i 2019/771 pot arribar a facilitar la tasca legislativa si es 

12 Al text es parla de conformitat (en concret, del Dret català a l’europeu) en el sentit de «no 
oposició». En abstracte, a l’àmbit de les directives, aquesta relació entre ordenaments 
es pot desvincular, teòricament, de la idea d’«incorporació», entesa com a actuació 
material consistent en l’adopció de mesures adreçades a assolir els resultats previstos al 
text europeu. Teòricament, el dret intern pot ser conforme tot i no haver‑se incorporat 
cap directiva (per exemple, perquè les mesures nacionals ja s’hi adiuen —pensem, més 
concretament, en el cas insòlit però real d’una regulació nacional que s’aprova mentre 
encara s’està tramitant la proposta europea, que ha inspirat molt vistentment al legislador 
intern o, a l’inrevés, en una regulació europea que s’inspira directament en una legislació 
nacional que, per això mateix, ja no caldrà tocar); el dret intern també pot ser conforme a 
l’europeu per bé que la directiva de què es tracti no s’hagi incorporat formalment del tot 
bé (és a dir, sense respectar, per exemple, els deures formals de comunicar a la Comissió 
les mesures adoptades o d’incloure una referència a la directiva al títol o rúbrica de la 
disposició interna [vegeu, art. 24 Dir. 2019/770 i 2019/771]). Per descomptat que també 
pot succeir que el Dret intern, malgrat haver‑se efectuat una incorporació formalment 
correcta, acabi resultant no conforme perquè les mesures nacionals aprovades no respecten 
el llindar de protecció que imposa la directiva (protegint menys, si es tracta d’una directiva 
de protecció mínima; protegint d’una manera diferent, si és de protecció plena).
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rendibilitza l’àmbit objectiu d’aplicació de les normes;13 segon, 
un cop incorporada la Dir. 2019/770, el Dret català disposarà d’un 
model de contracte de serveis informat per l’obligació de garantir 
la conformitat de la prestació, facilitant d’aquesta manera, si 
escaigués, la seva aplicació per analogia a altres tipus contractuals.

A propòsit encara de la idea d’utilitat de la incorporació, no es creu que 
siguin raons de pes per a desaconsellar‑la als legisladors autonòmics 
competents, la naturalesa d’ambdós textos com a directives de protecció 
màxima o plena i l’argument segons el qual no té sentit reproduir, a 
l’ordenament estatal i als autonòmics, normes que acabaran dient el 
mateix. Les objeccions a aquest plantejament són dues. La primera és 
que l’estratègia d’harmonització que imposen ambdues directives és, 
formalment, del tipus plena o màxima però, en el cas de la Dir. 2019/771, 
és tal l’abast qualitatiu de l’excepció [«salvo que se disponga de otro modo 
en la presente Directiva»], que quasi es podria parlar d’una harmonització 
plena però a mitges o rebaixada. La segona objecció és que cal posar en 
valor la llibertat formal que encara tenen els Estats al transposar una 
directiva de màxims; així, incorporar‑la d’una manera o altra pot afavorir 
o entorpir interpretacions sistemàtiques entre regles que provenen de la 
directiva i altres disposicions internes.

13 L’ampliació de l’àmbit objectiu d’aplicació de les normes en matèria de compravenda de 
consum (ja siguin les específiques, ja siguin les generals que, a manca de norma específica, 
s’apliquen també a la compravenda de consum) es podria dur a terme: o bé per mitjà 
de crides (remissions) des de la regulació del contracte de subministrament d’elements 
digitals (situat, per tant, sistemàticament al marge del contracte de compravenda), o bé per 
mitjà de la incorporació, als preceptes relatius a la compravenda de consum, d’afegitons en 
virtut dels quals allò que s’hi preveu (si escau, matisadament) regeixi també pel contracte 
de subministrament d’elements digitals.
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2.2. Les conseqüències en cas de manca 
d’incorporació

És poc més que una obvietat concloure que la manca d’incorporació de les 
Dir. 2019/770 i 2019/771 determinaria la manca de conformitat del Dret 
català a l’europeu: pel que fa al contracte de subministrament d’elements 
digitals, perquè ni tan sols hi estaria contemplat; quant a la regulació 
catalana en matèria de compravenda de consum, perquè la regulació 
continguda al CCCat no s’avindria plenament amb les mesures que 
promou la Dir. 2019/771. El rellevant és, però, el que faci aleshores el jutge 
si, essent el Dret català l’aplicable, aprecia aquesta oposició.14 L’escenari que 
es suggereix permet plantejar, en concret, si a l’empara de la necessària 
interpretació del Dret nacional conforme a l’europeu,15 l’òrgan judicial 
pot acabar, en darrer terme, desplaçant la norma catalana no conforme i 
aplicant, en lloc seu, la norma estatal (que, imaginem, sí que incorporés 
degudament la directiva) per raó de supletorietat (art. 149.3 CE i 111‑5 
CCCat).16 En aquest punt, s’imposen dues consideracions.

 — La primera incideix en l’abast i els límits que el mateix TJUE 
reconeix que té aquest deure d’interpretació conforme. Pel que fa 

14 Es deixen de banda al text els eventuals mecanismes de repercussió a les CCAA de les 
responsabilitats financeres de l’Estat per l’incompliment del Dret europeu (vegeu‑ne 
propostes, per exemple, a l’«Informe del Consejo de Estado sobre las garantías del 
cumplimiento del Derecho comunitario, de desembre de 2010» [http://www.consejo‑estado.
es/pdf/derecho%20comunitario.pdf, —pp. 266 i seg.—]).

15 Principi que es reitera, ben bé quasi a mode de clàusula d’estil, a la jurisprudència del 
TJUE ( «…al aplicar las normas de Derecho interno, deben tomarse en consideración 
todas las normas del Derecho nacional y a interpretarlas, en la medida de lo posible, a la 
luz de la letra y la finalidad de dicha Directiva para llegar a una solución conforme con el 
objetivo perseguida por ésta..» [ap. 41è i 42è de la STJUE, de 5 de març de 2020, assumpte 
C‑679/18, OPR‑Finance, s.r.o. —ECLI:EU:C:2020: 167—]).

16 La tendència inamovible del TJUE a negar, en les relacions horitzontals, l’eficàcia directa 
de les directives (que permetria, a manca de regulació interna, fer valer pretensions 
emparant‑se directament en el text europeu [eficàcia directa en sentit positiu]) s’ha 
reiterat, recentment, a les STJUE, de 24 de juny de 2019 (assumpte C‑573/17, Poplawski 
[ECLI:EU:C:2019:530]) i de 4 de març de 2020 (assumpte C‑183/18, Centraal Justitieel 
Incassobureau [ECLI:EU:C:2020:153]).



— 93 —

La implementació al Dret civil català de les Dir. (UE) 2019/770 i 2019/771 [...]

als límits, i entre altres, no pot justificar una interpretació contra 
legem del Dret nacional, de tal manera que ni tan sols l’apel·lació al 
Dret europeu pot legitimar desconèixer (i, cal entendre, no aplicar) 
el que estableix, tot i que en sentit contrari, el Dret intern.17 Pel 
que fa a l’abast, no es limita només a la interpretació, en sentit 
estricte, de la norma i de l’ordenament que l’enclou, sinó a fer tot 
el possible per tal que la solució final s’avingui al Dret europeu: 
interpretar el Dret nacional conforme al Dret europeu implica 
aplicar‑lo a fi d’assolir la conformitat entre ordenaments.18 Hi té 
cabuda, doncs, la regla de l’aplicació subsidiària del dret estatal?

 — L’aplicació subsidiària del dret estatal en cas de manca 
d’incorporació voluntària d’una directiva per part del legislador 
català no planteja problema si la matèria objecte del text europeu 
no està prevista a l’ordenament català (seria el cas, per exemple, 
del contracte de subministrament d’elements digitals).19 En canvi, 
si es tracta d’una matèria ja regulada al Dret català, però succeeix 
que aquesta regulació esdevé sobrevingudament no conforme 
(perquè no s’avé a la directiva que s’aprova posteriorment o a 
les seves modificacions), aleshores la subsidiarietat del Dret 
estatal s’hauria de veure frenada. Dues raons ho avalarien. La 
primera és perquè l’àmbit natural d’actuació de la regla de la 
subsidiarietat és la manca de norma autonòmica, però no pas el 
de norma autonòmica no conforme al Dret europeu. El trànsit 
d’un escenari a l’altre no està justificat. La segona és perquè, si 
s’admetés, el sistema revelaria una asimetria funcional entre 
ordenaments (autonòmic i estatal), tampoc justificada. Aquella 
asimetria s’explicaria perquè s’estaria admetent el pas de la 
manca de conformitat de la norma autonòmica a la seva manca 

17 En aquest sentit, per exemple, la STJUE Centraal Justitieel Incassobureau (cit), ap. 75.

18 Vegeu STJUE, de 5 d’octubre de 2004 (assumptes C‑397/01 a C‑403/01, Pfeif fer 
[ECLI:EU:C:2004:564]), ap. 118.

19 En el marc d’incorporació de directives per part del legislador català, no es creu que 
sigui possible configurar la manca de transposició a mode d’exercici (negatiu) de la seva 
competència legislativa en matèria civil, tot impedint, de passada, la supletorietat del 
dret estatal per raó del caràcter conscient i voluntari de l’opció consistent a mantenir no 
regulada una determinada matèria al Dret català.
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d’aplicació regint, supletòriament, el dret estatal; seria talment 
com admetre una mena d’eficàcia directa de la directiva en la 
seva vessant excloent de la norma no conforme (eficàcia directa 
en sentit negatiu).20 I succeeix, no només que el TJUE tampoc 
reconeix aquesta modalitat d’eficàcia a les directives, sinó que, 
per això mateix, es tractaria d’un efecte que mai es projectaria 
sobre una norma estatal tot i que no fos possible, de cap manera, 
interpretar‑la o aplicar‑la conforme al Dret europeu. D’aquí 
l’asimetria: el que no pot passar a la norma estatal tampoc hauria 
de passar a la norma catalana. Addicionalment, es pot afegir un 
altre argument. Certament, que la manca de conformitat d’una 
norma autonòmica no pugui determinar‑ne la seva no aplicació es 
pot entendre com una incoherència (realment xocant) del sistema 
però, en qualsevol cas, es tracta de la mateixa incoherència que 
s’apreciaria si, regint la supletorietat per existència de llacuna 
al Dret català, fos la norma estatal la no conforme. De fet, es 
tracta d’una incoherència que pateix l’estructura jurídica que 
fonamenta les relacions entre el Dret europeu i els Drets interns.

3. La incorporació: alguns paràmetres

L’opció favorable a incorporar ambdues directives al Dret català permet 
plantejar les qüestions relatives al temps del què es disposa per a fer‑ho 
i, sobretot, al com fer‑ho. Se’n presenten només algunes idees.

20 Vegeu, per a un major desenvolupament de la qüestió, Arnau Raventós, L. «La conformitat 
del dret català al dret europeu en matèria de contractació amb consumidors: els efectes 
en cas de dret no conforme», Revista Catalana de Dret Privat, núm. 22 (2020), p. 107‑146.
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3.1. El termini per a incorporar

No és el de l’entrada en vigor de les directives (efecte que es va produir 
vint dies després de la seva publicació al DOUE21 [art. 26 Dir. 2019/770 
i Dir. 2019/771]), sinó el de l’aplicabilitat de les mesures incorporadores, 
previst pel 1 de gener de 2022 (art. 24 Dir. 2019/770 i Dir. 2019/770). 
Abans d’aquesta data (i per molt que el mateix art. 24 estableixi, a un i 
altre text que, com a molt tard, en data d’1 de juliol de 2021, cal informar 
a la Comissió de les mesures adoptades i publicades) no seria possible 
titllar un ordenament com a no conforme al dret europeu per oposar‑se 
o no avenir‑se del tot a les directives. El matís, novament, l’introdueix 
el principi d’interpretació del dret intern conforme a l’europeu, que el 
TJUE manté, fins i tot, durant el termini per a transposar.22

3.2. Com fer‑ho?

D’entrada, cal fer esment d’un límit extern al propi Dret català i de les 
opcions sistemàtiques més immediates.

3.2.1.  El nivell d’harmonització

Una incorporació materialment ben feta (és a dir, de la que en resulta 
un Dret intern conforme a l’europeu) exigeix respectar el llindar de 

21 En data de 22 de maig de 2019.

22 El TJUE, emparant‑se en l’efecte vinculant de les directives pels Estats d’ençà de la seva 
entrada en vigor, defensa una mena d’efecte bloqueig de tal manera que «deben abstenerse 
de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado previsto» 
(vegeu STJUE, de 18 de desembre de 1997, assumpte C‑129/96, Inter‑Environnement Walloie 
[ECLI:EU:C:1997:628], ap. 45). En el cas dels òrgans judicials, aquell efecte implica que 
«no pueden interpretar el derecho interno de un modo que comprometa gravemente, 
tras la expiración del plazo de adaptación del derecho interno, la realización del objetivo 
perseguido por ésta» (vegeu STJUE, de 4 de juliol de 2006, assumpte C‑212/04, Adeneler 
[ECLI:EU:C:2006:443]). Fet i fet, tot plegat implica avantposar l’exigència d’interpretar 
conforme al Dret europeu a la incorporació de la directiva. Però, aleshores, si aquesta 
interpretació ja és possible, no caldrà concloure que aquest Dret ja era (i, per tant, és) 
conforme al Dret europeu prescindint de la incorporació?
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protecció establert a la directiva. Les Dir. 2019/770 i 2019/771, que 
imposen l’harmonització plena (art. 4), veten el manteniment o la 
introducció de normes nacionals «que se aparten de las establecidas 
en la presente Directiva». Delimitar l’abast de l’estratègia demana 
considerar algunes dades.

A. L’àmbit uniformitzat

La primera d’aquelles dades és el propi abast dels aspectes no 
uniformitzats que, malgrat aquella regla general, presenten una i altra 
directiva i que són els que donen sentit a l’excepció amb què clou tant 
l’art. 4 Dir. 2019/771 com l’art. 4 Dir. 2019/770 («salvo que se disponga 
de otro modo en la presente Directiva»). Es tracta de qüestions que 
escapen de l’harmonització plena i, per tant, el legislador intern, a 
l’hora de regular‑les, o bé no ha de respectar cap llindar de protecció 
(és a dir, es pot regular tant i com vulgui) o bé pot maniobrar dins el 
marge, més o menys ample, que anticipa el text europeu. El principi de 
proporcionalitat (Atès 70è Dir. 2019/771) donaria explicació d’aquesta 
estratègia d’intensitat moderada: el Dret europeu es limita a interferir 
(de fet, només pot interferir) en el Dret intern en la mesura que sigui 
necessari per assolir els seus objectius. D’aquí que s’opti, d’entrada, per 
l’estratègia, contundent, de l’harmonització plena per bé que suavitzada 
per la via d’un reguitzell d’excepcions; aquests aspectes es corresponen, 
a parer del legislador europeu, amb qüestions que no cal sotmetre a 
regles úniques i uniformes. En aquest sentit, i entre altres, escapen de 
l’harmonització plena que imposa la Dir. 2019/71: la qualificació com a 
contracte de compravenda del que té per objecte, alhora, les prestacions 
típiques d’aquest negoci i les pròpies d’un contracte de serveis (Atès 
17); els aspectes no regulats relatius a la reparació i a la substitució 
del producte ([Atès 18]; abastaria la incidència d’aquests remeis en els 
terminis de responsabilitat i/o prescripció [Atès 43], la possibilitat de 
preveure la reparació per un tercer [Atès 54], la determinació del lloc 
en el que s’ha de realitzar la reparació o la substitució [Atès 56] i la 
interpretació del paràmetre «plazo razonable» al que resten subjectes els 
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remeis obligacionals [Atès 55]); condicions i modalitats de la suspensió 
del pagament del preu (Atès 18 i art. 13.6); mesures correctores de 
naturalesa extracontractual, que pot interposar pel consumidor davant 
de tercers (Atès 18 i 63); mesures no jerarquitzades pel cas de manca 
de conformitat manifestada dins dels 30 dies següents al lliurament 
(art. 3.7); regulació dels drets d’informació (Atès 20); determinació dels 
supòsits en què l’adquisició per ús mixte determina o no la subjecció del 
contracte a les mesures a implementar (Atès 22); definició del concepte 
de lliurament i determinació de les circumstàncies (especialment, del 
lloc) en què s’ha de realitzar (Atesos 38 i 56); establiment només de 
terminis de garantia o només de terminis de prescripció o combinació 
d’uns i altres (Atès 42 i art. 10.4 i 10.5); fixació d’un termini màxim 
de garantia superior al legal (Atès 41 i art. 10.3); fixació d’un termini 
inferior al màxim legal pel cas de béns de segona mà (Atès 43 i art. 10.6) 
i ampliació del termini durant el que regeix la presumpció de presència 
de la manca de conformitat al temps del lliurament (Atès 45 i art. 11.2); 
implementació del deure de notificar la manca de conformitat com a 
requisit previ a l’exercici dels remeis (Atès 46 i art. 12); condicions en què 
la contribució del consumidor a la manca de conformitat determina la 
manca de responsabilitat del venedor (art. 13.7); modalitats de devolució 
i reemborsament en cas de resolució del contracte (art. 16.3)...

 — Permeten també delimitar la intensitat de l’estratègia 
d’harmonització els art. 3.6 Dir. 2019/771 i 3.10 Dir. 2019/770, 
que exclouen de l’àmbit harmonitzat «los aspectos del Derecho 
contractual general, como las normas sobre la celebración, 
la validez, la nulidad o los efectos de los contratos, incluidas 
las consecuencias de la terminación de un contrato en tanto en 
cuanto no estén reguladas en la presente Directiva o el derecho a 
la indemnización por daños y perjuicios».

 — En tercer lloc, essent els Estats els destinataris de les directives, 
també queden al marge del nivell d’harmonització els pactes en 
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virtut dels quals el professional afavoreix al consumidor amb 
mesures més avantatjoses que les legals (art. 3.6 Dir. 2011/83).23

B. Àmbit d’aplicació general i contractes exclosos

L’harmonització plena no condiciona la regulació interna dels contractes 
que, per raons objectives i/o subjectives, queden al marge de l’àmbit 
d’aplicació d’una i altra directiva (així, per exemple, perquè cap contractant 
és consumidor; perquè l’objecte contractual no és ni un bé o un element 
digital; perquè, tot i contractar amb un consumidor, el negoci ni és 
una compravenda ni és un contracte de subministrament d’elements 
digitals...). Els Estats, si volen, poden regular‑los de la mateixa manera 
que es regulin els contractes sotmesos a les directives, sense que això 
comporti vulnerar la seva estratègia de protecció (Atès 21 Dir. 2019/771; 
Atès 16 Dir. 2019/770).24 Una qüestió matisadament diferent és la relativa 
a la regulació interna dels contractes expressament exclosos (art. 3.4 i 
3.5 Dir. 2019/770; art. 3.3 i 3.4 Dir. 2019/771). La diferència entre els 
contractes exclosos i els contractes situats al marge de l’àmbit d’aplicació 
de la norma europea és que els primers, si no fos per l’exclusió, restarien 
sotmesos a la directiva perquè encaixen dins del seu àmbit objectiu i 
subjectiu d’aplicació; en canvi, els contractes que es situen al marge no cal 
excloure’ls per tal que la regulació no els abasti i si, tot i així, s’exclouen, 
aleshores: o bé l’exclusió és sobrera, o bé només pretén aclarir si supòsits 

23 Vegeu, amb caràcter general, sobre els àmbits no uniformitzats per la Dir. 2019/771, 
Lilleholt, K. «A Half‑built house? The new consumer sales directive assessed as contract 
law», Jurídica Internacional, 28/2019 (https://ojs.utlib.ee/index.php/juridica/article/
view/16121)

24 D’aquí que no qüestionaria la conformitat del Dret català a l’europeu el fet que el legislador 
optés, novament, per generalitzar la regulació derivada de les directives i que ho fes tant 
subjectivament (prescindint de la condició de consumidor d’un dels contractants) com 
objectivament (sigui moble o immoble el bé comprat, siguin elements digitals o altres 
serveis els contractats…).
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dubtosos cal mantenir‑los dins o fora d’aquells àmbits.25 L’exclusió de 
determinats contractes suggereix, d’entrada, dos comentaris: un de 
general, relatiu a com s’ha d’encarar internament aquesta exclusió a fi 
que el Dret nacional sigui conforme a l’europeu; un d’específic, referent 
a la manera d’interactuar, entre sí, les Dir. 2019/770 i 2019/771 justificant, 
de passada, algunes exclusions.

 — La qüestió general és, bàsicament, com cal interpretar 
i implementar l’expressió «no se aplicará» dels art. 3.4 Dir. 
2019/771 i 3.5 Dir. 2019/770. Els dits preceptes relacionen supòsits 
contractuals als què, segons aquests textos, hom no pot aplicar 
les directives. Des d’un punt de vista teòric, es plantegen dues 
possibilitats. La primera implica tractar aquests supòsits com un 
altre cas de contractes situats al marge de l’àmbit d’aplicació de la 
directiva; ho serien, no naturalment, sinó per raó de l’exclusió. 
Aleshores, atesa la llibertat del Estats de regular com vulguin allò 
que no forma part d’aquell àmbit, res exclouria que, efectivament, 
la regulació interna de transposició abastés també els dits negocis. 
Aquesta opció comporta equiparar els negocis que tipològicament 
no encaixen en l’àmbit d’aplicació de les directives amb aquells 
que, tot i encaixar‑hi, en queden exclosos per una disposició que 
així ho estableix. Sigui com sigui, donat que, segons la pròpia 
directiva, aquests contractes no resten sotmesos a la regulació 
europea, no tindria sentit valorar si la disciplina interna dels 
dits contractes és o no conforme al dret europeu; hi hauria total 
llibertat a l’hora d’encarar‑los. La segona opció manté la diferència 
entre els contractes que resten al marge de l’àmbit d’aplicació 
de les directives (lliurament regulables pels legisladors interns) 
i els contractes expressament exclosos; quant a aquests, un 

25 Obeiria a aquest sentit només aclaridor, per exemple, l’art. 3.5.a Dir. 2019/770, relatiu a 
serveis distints dels serveis digitals o l’art. 3.5.f Dir. 2019/770, relatiu al software ofert sense 
comprometre’s cap preu però sí dades personals, que es facilitarien per a finalitats distintes 
a la de fer possible l’accés al contingut digital. De l’art. 3.1 Dir. 2019/770, ja resulta que la 
regulació només s’aplica al contracte de subministrament de continguts o serveis digitals, 
en virtut del qual el consumidor paga o s’obliga a pagar un preu (art. 2.7 Dir. 2019/770) o 
a facilitar dades personals tret que només calguin per a subministrar el contingut o per a 
que l’empresari compleixi amb «los requisitos legales a que esté sujeto».
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dret intern conforme a l’europeu implicaria sotmetre´ls a una 
disciplina forçosament distinta de la resultant de la incorporació. 
Des d’aquesta perspectiva, els art. 3.4 Dir. 2019/771 i 3.5 Dir. 
2019/770 no estarien, de fet, donant als Estats un marge absolut 
per a regular lliurement aquests negocis sinó que, contràriament, 
se’ls imposaria subjectar‑los a una regulació per força diferent 
a la contemplada en aquests textos. Entre una i l’altra opció, la 
literalitat dels Atesos 21 Dir. 2019/771 i 16 Dir. 2019/770 afavoreix 
la primera de les interpretacions; s’hi reconeix, a favor dels Estats, 
«la libertad de ampliar la aplicación de las normas de la presente 
Directiva a los contratos que han sido excluidos de su ámbito 
de aplicación (...)». Implícitament, aquesta llibertat comporta 
permetre que els Estats, quan incorporin les directives, optin per 
no incorporar els preceptes que enclouen aquelles exclusions i, 
d’aquí, que els contractes afectats es mantinguin dins de l’àmbit 
d’aplicació de la regulació interna de transposició. Aleshores, la 
conclusió és que es desdibuixen les diferències entre els contractes 
exclosos i els contractes que els Estats, si volen, poden excloure 
de l’àmbit d’aplicació de les normes incorporadores (art. 3.4 v. 
3.5 Dir. 2019/771).

 — A la Dir. 2019/770 en concret, determinades exclusions s’expliquen 
perquè es tracta d’elements digitals (siguin continguts, siguin 
serveis) subjectes a l’àmbit d’aplicació d’altres directives26 (vegeu, 

26 Vegeu Atesos 28, 29 i 30 Dir. 2019/770 a propòsit, respectivament, dels serveis de 
comunicacions electròniques, de serveis o continguts digitals que esdevinguin producte 
sanitari i de serveis financers (art. 3,5,b, c i e Dir. 2019/770). Aquestes exclusions tindrien 
sentit, realment, si la regulació específica d’aquests serveis abastés mecanismes que 
permetessin al consumidor exigir responsabilitat al prestador en cas de manca de 
conformitat del servei o producte. Això no és així (vegeu Dir. 2002/65/CE, del Parlament 
europeu i del Consell, de 23 de setembre, «relativa a la comercialización a distancia 
de servicios financieros destinados a consumidores»; Dir. 2011/24/UE, del Parlament 
europeu i del Consell, de 9 de març, «relativa a la aplicación de los derechos de los 
pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza»; Dir. 2018/1972, del Parlament 
europeu i del Consell, de 11 de desembre, «por el que se establece el Código Europeo de 
Comunicaciones electrónicas»). La conseqüència és, a tall d’exemple, que, contractat el 
«servicio de acceso a internet» (art. 2.4 Dir. 2018/1972), si la prestació no és com s’havia 
acordat o com raonablement s’esperava que fos (art. 7 i 8 Dir. 2019/770), el consumidor no 
pot activar els mecanismes per manca de conformitat (quant a l’exclusió, en concret, de 
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també, art. 3.7 Dir. 2019/770). Evitar aquest solapament explica, al 
seu torn, els art. 3.3 i 3.4 Dir. 2019/770 i 3.3. i. 3.4.a Dir. 2019/771, 
relatius, tots ells, a béns de naturalesa mixta.27 D’uns i altres en 
resulta, en primer terme, que en cas de béns que esdevinguin 
«soportes materiales que sirvan exclusivamente como portadores 
de contenidos digitales», els dits béns mobles (així com, 
lògicament, el contingut digital transportat) resten sotmesos a 
la Dir. 2019/770 (art. 3.4.a Dir. 2019/771 i 3.3 Dir. 2019/770).28 En 
segon terme, pel que fa als béns amb elements digitals (és a dir, 
«contenidos o servicios digitales que estén incorporados a los 
bienes o interconectados con ellos, y que se suministren con los 
bienes con arreglo al contrato de compraventa» [art. 2.5.b i 3.3 
Dir. 2019/771 i 3.4 Dir.2019/770], el règim aplicable és el previst 
a la Dir. 2019/771.29 Aquesta distribució dels béns mixtes entre 
una i altra directiva, suggereix tres comentaris.

1) El primer és la vis atractiva de la Dir. 2019/771. Té dues 
manifestacions, una més explícita que l’altra. La que ho seria 
més és la presumpció de l’art. 3.3, al final, Dir. 2019/771 de tal 

l’accés a la xarxa, vegeu Splinder, G., «Contratos de suministro de contenidos digitales: 
ámbito de aplicación y visión general de la Propuesta de Directiva de 9.12.2015», Indret, 
3/2016, p.12). A efectes pràctics, aquesta exclusió implica, per exemple, que els problemes 
de qualitat en la prestació del servei o les interrupcions només es contemplen, avui per 
avui i almenys expressament, a efectes de sol·licitar una compensació (vegeu art.15 i 16 
RD 899/2009, de 22 de maig, «por el que se aprueba la Carta de derechos del usuario de 
los servicios de comunicaciones electrónicas», que desenvolupa l’art. 38 de La Llei 32/2003, 
de 3 de novembre, «General de Telecomunicaciones» [aquesta darrera incorpora al Dret 
espanyol, entre altres, la Dir. 2002/22/CE, de 7 de març, «relativa al servicio universal», 
derogada per la Dir. 2018/1972]).

27 Parla de «multi‑party situations», Sein, K. «Good with digital elements and the Interplay 
with Directive 2019/771 on the Sale of Goods», Elsevier BV, 2020 (https://ssrn.com/
abstract=3600137)

28 Hi ha aspectes, però, que no es regiran per la dita directiva; en concret, els art. 5 i 13 Dir. 
2019/770, queden desplaçats per l’art. 18 Dir. 2011/83, relatiu a l’exigibilitat de l’obligació de 
lliurar el bé comprat (vegeu supra nota 4). Quant a alguns exemples de béns transportadors, 
consulti’s Atès 13 Dir. 2019/771.

29 Vegeu, a propòsit del supòsit, De Franceschi, A., La vendita di beni con elementi digitali, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Nàpols, 2019, p. 53‑55.
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manera que, en cas de dubte quant a si l’element digital incorporat o 
interconnectat «forma o no parte del contrato de compraventa», cal 
entendre que sí (vegeu Atès 10, 14, 15 i 16 Dir. 2019/771 i 21 i 22 Dir. 
2019/770). La segona és que la reconducció dels béns transportadors 
cap a la Dir. 2019/770 només regeix si la funció transportadora és, 
no només la principal, sinó la que desenvolupen els dits béns de 
forma exclusiva. Això vol dir que, si aquesta exclusivitat no hi és, 
aleshores, el bé‑suport material resta sotmès a la Dir. 2019/771. 
No hi ha cap presumpció pel cas de resultar dubtosa aquella 
exclusivitat (cfr. art. 3.3, al final, Dir. 2019/771).

2) El segon comentari seria que la Dir. 2019/771 té vistentment 
molt present que s’aplica a elements digitals (i, així, explicita 
conceptes que s’hi relacionen directament [art. 2.10, 6.a, 7.1.d] o 
delimita l’àmbit d’aplicació d’algunes normes a l’empara d’aquests 
béns [art. 7.3, 8.b, al final] o, només, del contingut digital que els 
integra [art. 10.2 i 11.3]).30 En qualsevol cas, la reconducció del 
supòsit cap a la Dir. 2019/771 implica considerar que el bé no és 
conforme si, al seu torn, no ho és el contingut digital.31 La Dir. 
2019/770, exceptuat l’art. 3.3, no és tan receptiva.32 Una raó pot 

30 Vegeu, quant al dies a quo dels terminis de garantia (art. 10 Dir. 2019/771) aplicats a béns 
amb elements digitals, Atès 39 Dir. 2019/771. Cal entendre que no es produeix el lliurament 
dels béns fins que «se haya entregado el componente físico de los bienes y además se haya 
producido el acto único de suministro de los contenidos o servicios digitales o bien haya 
comenzado el suministro continuo (…). Por lo tanto, cuando el componente físico haya 
sido entregado con anterioridad, el momento pertinente para establecer la conformidad 
debe ser aquel en que se suministren los contenidos o servicios digitales». El matís exclou 
articular el supòsit com de manca de conformitat del bé per raó de la quantitat (art. 6.a 
Dir. 2019/771), entenent que s’ha produit un lliurament parcial (només del component 
físic [bé moble], però no del digital [el contingut o servei d’aquest tipus]).

31 «A smart good is still a good, even if it ś smart» (Sein, K., cit, p. 2).

32 Cal afegir que la consideració del contracte que té per objecte béns transportadors com a 
contracte de subministrament d’elements digitals regeix quant a allò relatiu a la conformitat 
de la prestació. Si el contracte s’ha atorgat a distància o fora d’establiment mercantil, la 
qualificació com a compravenda determina que el dies a quo del termini per a desistir 
és el del lliurament del bé i no, en canvi, el de l’atorgament del contracte (que regeix, en 
canvi, en cas d’atorgament de contracte de subministrament de contingut digital «que 
no se preste en un soporte material» [art. 9.2.c, al final, Dir. 2011/83]).
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ser perquè el protagonisme l’aclapara totalment l’element digital 
transportat.33

3) Cal, aleshores, modificar l’art. 621‑3 CCCat (i concordants) a 
fi d’incorporar expressament els béns amb elements digitals i 
excloure els béns només transportadors? Si, perquè no fer‑ho 
comporta el risc d’aplicar a aquests supòsits una regulació no 
conforme a l’europea.34

3.2.2. Algunes alternatives formals

Plantejar‑se com incorporar les Dir. 2019/770 i 2019/771 al Dret civil català 
passa, primer, per triar on ubicar la dita regulació i, segon, per optar 
per una incorporació formalment transversal o integradora d’ambdues 
directives o per una incorporació sistemàticament independent.

A. La Dir. 2019/771 i la modificació de la regulació catalana  
en matèria de compravenda

Formalment, la tria implementada el 2017 a l’ubicar la regulació catalana 
en matèria de compravenda de consum al CCCat, desplaçant a aquests 
efectes al Codi de Consum de Catalunya,35 explica que la incorporació de la 
Dir. 2019/771 s’hagi de fer modificant els art. 621‑1 i ss CCCat. També cal 
ubicar al CCCat la regulació en matèria de contracte de subministrament 
d’elements digitals; no tindria sentit optar per textos legals diferents.36 

33 De la mateixa manera que, per exemple, a la Dir. 2019/771, la conformitat del bé exigeix 
ser lliurat amb els seus accesoris (art. 6.c i 7.1.c Dir. 2019/771), però sense que la regulació 
arribi a plantejar‑se la qüestió de la conformitat de l’accesori mateix.

34 Per exemple, si els elements digitals (als que el bé s’interconnecta) s’han de subministrar 
continuament durant un període de temps que excedeixi dels dos anys a comptar des del 
lliurament del bé, l’aplicació estricta de l’art. 621‑29.1 CCCat limitaria la responsabilitat 
del venedor a les manques de conformitat que s’haguessin manifestat durant aquest 
període, però no més tard. Això resultaria no conforme amb l’art. 10.2 Dir. 2019/771.

35 Derogant, de passada, l’art. 242‑2 CcoCat.

36 Sense que sigui vinculant pel legislador actual ni pel futur, també cal recordar l’art. 3.f 
Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera Llei del Codi civil de Catalunya.
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Pel que fa al contracte de compravenda, la generalització objectiva i 
subjectiva de les mesures incorporadores de la Dir. 99/44 al Dret català 
(és a dir, la seva aplicació, també, a contractes sense consumidor i/o 
sobre béns immobles), ja s’ha dit que, si es manté, no compromet la 
conformitat del Dret català a l’europeu. Caldrà veure, però, si allò que 
imposa modificar la Dir. 2019/771 és una qüestió generalitzada o si, pel 
contrari, és matèria que el CCCat reserva a la compravenda de consum. 
Un altra dada a considerar en aquest particular és que la generalització 
situa la norma de què es tracti en el substrat de normes aplicables en 
defecte de norma mercantil (art. 111‑4 CCCat i 2 i 50 Codi de comerç).

B. La Dir. 2019/770: incorporació integrada o al marge  
de la regulació de la compravenda?

La incorporació de la Dir. 2019/770 presenta, d’entrada, un caire diferent 
al de la transposició de la Dir. 2019/771. La raó és que la matèria no es 
troba regulada al Dret català. Abans de valorar l’estratègia d’incorporació 
d’aquell text, es proposa assajar una aproximació comparativa entre 
ambdues directives. I és que només des d’una relativa semblança entre 
una i altra regulació té sentit plantejar, com a opció sistemàtica teòrica, 
la d’una incorporació integradora o transversal (per exemple, aprofitant 
la regulació en matèria de compravenda i declarant‑la aplicable, sense 
més o amb matisos, al contracte de subministrament d’elements digitals).

a) Una qüestió prèvia: realment són tan diferents les Dir. 2019/770 
i 2019/771?

Ambdues directives comparteixen el mateix nivell d’harmonització 
(vegeu art. 4 Dir. 2019/770 i art. 4 Dir. 2019/771). També és fàcil apreciar 
cert mimetisme en altres aspectes (per exemple, quant als criteris 
de conformitat, entre els art. 6 i 7.1 Dir. 2019/771 i els art. 7. i 8.1 Dir. 
2019/770).37 Aquesta semblança relativa serveix, de retruc, per delatar allò 

37 Es parla de «twin directives» a Van Gool, E; Michel, A.,«The New Consumer Law 
Directive 2019/771 and sustainable consumption: a critical analysis», Journal of European 
Consumer and Market Law, p.1 (https://ssrn.com/abstract=3732976).
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en què no coincideix el règim de la conformitat dels béns adquirits en 
virtut de contracte de compravenda i el de la conformitat dels elements 
digitals subministrats (per exemple, la no tipificació de les mesures 
obligacionals de subsanació dels elements digitals no conformes [art. 14.2 
Dir. 2019/770 —cfr. art. 13.2 Dir. 2019/771—], una regulació no coincident 
quant als terminis de garantia [art. 11 Dir. 2019/770 —cfr. art. 10 Dir. 
2019/771—], conseqüències derivades del caràcter probablement durador 
del contracte de subministrament [art. 19 Dir. 2019/770]...). A voltes, 
però, es tracta de diferències derivades de l’omissió, a un dels textos, del 
que, en canvi, sí que es diu a l’altre, sense que res exclogui la integració 
d’una directiva per aplicació analògica d’una altra.38 A tall d’exemple, el 
supòsit de fet previst a l’art. 16.2 Dir. 2019/771 (compravenda de més d’un 
bé i resolució parcial) no troba equivalent a la Dir. 2019/770, essent així 
que la hipòtesi és perfectament possible a l’àmbit del subministrament 
d’elements digitals. Vegeu, també, el criteri expressat a l’Atès 33 Dir. 
2019/770 (en matèria de resolució en cas de contracte que recau, alhora, 
sobre béns i elements digitals), no reproduït a la Dir. 2019/771 que, 
en canvi, al seu Atès 17 es planteja què determina, en el cas anterior, 
la qualificació del contracte com a contracte de compravenda o de 
subministrament d’elements digitals (sobre aquest aspecte, no diu res 
la Dir. 2019/770). Sobta, també, l’expressa menció de la «durabilitat» 
com a criteri objectiu de la conformitat només a l’art. 7.1.d Dir. 2019/771 
o l’art. 3.7 Dir. 2019/771, sense equivalent a la Dir. 2019/770.

Les diferències entre ambdós textos adquireixen un valor afegit si la 
contraposició entre una i altra regulació es planteja des de la perspectiva 
dels béns amb elements digitals. Del fet que els elements digitals incorporats 
o interconnectats als béns es subministrin o no a l’empara del mateix 
contracte de compravenda en depèn que, a propòsit dels dits elements, 
per exemple: pugui regir o no una norma nacional com la prevista a l’art. 
3.7 Dir. 2019/771 (inexistent en el context de la Dir. 2019/770); es pugui 
reduir el temps de garantia si el bé és de segona mà (possibilitat que 

38 Aquesta aplicació analògica, però, cal fer‑la amb cura a fi d’evitar infringir l’harmonització 
plena que imposen, respectivament, ambdós textos.
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només contempla l’art. 10.6 Dir. 2019/771); els Estats puguin imposar 
l’obligació de notificar la manca de conformitat (art. 12 Dir. 2019/771 
[sense correlatiu a la Dir. 2019/770]); o, en fi, que la resolució per manca 
de subministrament dels elements digitals (art.10 i Atès 39 Dir. 2019/771), 
es regeixi per l’art. 18 Dir. 2011/83 o per l’art. 13 Dir. 2019/770.39 Hi ha una 
altra conseqüència: els remeis per manca de conformitat es projectaran 
sobre el bé amb element digital encara que la seva manca de conformitat 
obeeixi o derivi, només, del component digital;40 d’aquesta manera, 
l’element digital no conforme pot acabar determinant la rebaixa del 
preu o la resolució del contracte de compravenda. En altre cas, si el bé i 
l’element digital conformen l’objecte de contractes distints (i no del mateix 
contracte de compravenda [art. 3.3 Dir. 2019/771]), aleshores, la manca 
de conformitat de l’element digital no podrà comportar, en principi, ni la 
rebaixa del preu del TV, del rellotge intel·ligent, del terminal telefònic.... 
ni, tampoc, la resolució del contracte de compravenda d’aquests productes. 
Segons com es miri, tot plegat pot afavorir que, per part dels venedors, 
hi hagi interès en atorgar dos contractes i no pas un de sol.41 Ara bé, 
aquesta independència entre el contracte de compravenda del bé i el 
de subministrament del servei digital pot quedar entredita si, ateses 
les circumstàncies del cas concret, s’aprecia entre ambdós negocis un 
lligam que permet parlar de vinculació negocial i, si escau, de defensar 
que la manca de conformitat apreciada a propòsit de la prestació satisfeta 
en compliment d’un dels contractes repercuteix, d’alguna manera, en 

39 A la Dir. 2019/771 es troba igualment a faltar, a propòsit del béns amb elements digitals, 
una referència a la protecció de dades personals (Atès 38 Dir. 2019/770). Vegeu, pel que fa a 
la facultat de l’empresari de modificar els elements digitals incorporats o interconnectats, 
Serin, K., cit, p. 8; l’autor considera que, tot i la manca d’una disposició a la Dir. 2019/771 
com l’art. 19 dir. 2019/770, el legislador nacional pot reconèixer al professional la facultat 
de modificació unilateral del contracte.

40 I que, per tant, el component físic sí que sigui conforme al contracte.

41 I més quan el subministrament de l’element digital, en cas de compravenda de béns amb 
elements digitals, pot acabar depenent d’un tercer i no del mateix venedor (art. 3.3 Dir. 
2019/771).
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l’altre.42 En aquest context, reconèixer que és el dret intern l’aplicable de 
cara a apreciar una possible vinculació entre contractes (i els seus efectes) 
és especialment rellevant si es consideren els preceptes de dret europeu 
que, amb finalitat diversa, contemplen supòsits de contractes relacionats 
(vegeu, per exemple, art. 2.15 Dir. 2011/83 [que enclou una definició de 
«contrato complementario»]).43

b) El contracte de subministrament de continguts o serveis digitals 
com a contracte de serveis

La sistemàtica del llibre sisè s’allunya de la que, de forma brillantment 
senzilla, presenta, per exemple (i en un context en el que, certament, 
només es té present la contractació amb consumidors), l’art. 2.5 i 2.6 Dir. 
2011/83; a la seva empara, tot contracte ho seria de serveis (tal vegada que 
les parts s’obliguen a un fer), essent‑ne un subtipus, que esdevindria així 
típicament independent, la compravenda; en ella, el fer que assumeix 
una de les parts consisteix en transmetre la propietat. Al CCCat, el 
Capítol I del Títol II del llibre sisè es reserva, com indica la rúbrica, als 
«[C]ontractes amb finalitat transmissora» o «contractes d’intercanvi» 
(Preàmbul Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè, par. 5è), mentre 
que els contractes de serveis s’ubiquen al Capítol II (rubricat «Contractes 
sobre activitat aliena» [i, d’aquí, que es reservi la seva primera secció, 
encara no regulada, a les «disposicions generals relatives a tots els 
contractes de serveis»‑Preàmbul Llei 3/2017, par.32‑]). Aquella finalitat 

42 En parla l’Atès 34 Dir. 2019/770. S’hi estableix que correspon al dret intern determinar: 
primer, les condicions necessàries per tal d’entendre que un contracte de subministrament 
de continguts digitals és un negoci vinculat o accesori d’un altre; segon, les accions a 
interposar per raó de la manca de conformitat de les prestacions respectives i, tercer, 
«el efecto que la terminación de un contrato tendría en el otro contrato» (vegeu, Arnau 
Raventós, L., «Remedios por falta de conformidad en contratos de compraventa o de 
suministro de elementos digitales con varias prestaciones», a Arroyo Amayuelas, E.; 
Cámara Lapuente, S. (dirs.), El derecho privado en el nuevo paradigma digital, Colegio 
Notarial de Cataluña, Marcial Pons, Madrid, 2020, p. 99).

43 Vegeu, fent una aproximació als paràmetres que determinen l’existència de lligams entre 
contractes al dret europeu, Arnau Raventós, L., «Tipología contractual, vinculación entre 
contratos y desistimiento: los argumentos de la STJUE, de 12 de marzo de 2020 (asunto 
C‑583/18)», Revista electrónica de Direito, vol. 23, 2020.
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transmissora s’identifica amb la transmissió de la «titularitat, sia del 
dret de propietat o dels altres drets patrimonials» (art. 621‑1 CCCat).44 
En aquest context, sembla que situar el contracte de subministrament 
de continguts o serveis digitals en el Cap.I (i, a partir d’aquí, si escau, 
plantejar‑se una incorporació integradora) implica valorar si comporta 
o no aquella finalitat transmissora. En qualsevol cas, cal fer notar que 
en aquest exercici de tipificació, el Dret europeu, tot i titubejant, dona 
plena llibertat als Estats, és a dir, no hi ha voluntat uniformitzadora 
quant a la naturalesa jurídica del contracte (que, molt intencionalment, 
ja es qualifica, de forma poc precisa, de subministrament).45 En aquest 
context, una opció funcional, pràctica, no dogmàtica,46 és sistematitzar 
el contracte com a contracte de serveis, al Capítol II del Títol II. Les 
raons que ho justificarien serien, d’entrada, dues: per una banda, es fa 
difícil escapar d’aquesta qualificació quan el contracte recau sobre serveis 
digitals (és a dir, sobre una conducta a desenvolupar pel professional a 

44 Vegeu, explicant com l’expressió «finalitat transmissora» intenta destacar la naturalesa 
obligatòria i no dispositiva (o d’efectes reals) del negoci, Mirambell Abancó, A. «Un 
projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i 
els contractes», a Institut de Dret Privat Europeu i Comparat. Universitat de 
Girona (coord.), El Llibre sisè del Codi civil de Catalunya: anàlisi del Projecte de llei. 
Materials de les Divuitenes Jornades de Dret català a Tossa, Documenta Universitaria, 
Girona, 2015, p.36.

45 El Dret europeu, s’ha dit, titubeja. Per una banda, l’Atès 12 de la Dir. 2019/770 és 
clar a l’indicar que el text «tampoco debe determinar la naturaleza jurídica de los 
contratos de suministro de contenidos o servicios digitales y la cuestión de si tales 
contratos constituyen, per ejemplo, un contrato de compraventa, de servicios, de alquiler o 
un contrato atípico, debe dejarse a la determinación del derecho nacional» (vegeu, Cámara 
Lapuente, S., «El régimen de la falta de conformidad en el contrato de suministro 
de contenidos digitales según la propuesta de Directiva de 9.12.205», Indret, 3/2016, 
p.16‑17; l’autor destaca que, sigui quina sigui la qualificació interna, en cap cas això 
podrà comportar que s’apliquin al contracte normes [així, les pròpies de la compravenda, 
de l’arrendament…] que vulnerin l’harmonització plena que imposa la directiva). Per 
altra banda, però, l’art. 2.6 Dir. 2011/83 (segons redacció donada per la Dir. 2019/2161) 
situa, dins del contracte de serveis, el que té per objecte els serveis digitals, restant, 
però, al marge (és a dir, sense tipificació als efectes de la Dir. 2011/83), el contracte 
de subministrament de continguts digitals sense suport material (vegeu Atès 30 Dir. 
2019/2161; Atès 19 Dir. 2011/83).

46 Seguint el criteri, també «instrumental», que va inspirar la sistemàtica de la llei primera 
del llibre sisè (Mirambell Abancó, A., cit, p. 36).
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fi que el consumidor pugui crear, tractar, emmagatzemar, consultar, 
compartir dades o interactuar d’altra manera [art. 2.2 Dir. 2019/770]); 
en segon terme, encara que la qualificació anterior pugui relliscar si 
l’objecte contractual no són serveis sinó, només, contingut digital (és a dir, 
dades [art. 2.1 Dir. 2019/771]), seria encara més enrevessat preveure una 
regulació al Cap II pel cas de subministrament de serveis i cercar una 
altra ubicació, potser més acurada, pel cas subministrament només de 
continguts digitals. En tot cas, sistematitzar el contracte com a contracte 
de serveis deixa enrere l’estratègia d’una incorporació integrada en el 
contracte de compravenda, tot i que, per evitar reiteracions, permet 
recórrer, quan escaigui, a la tècnica de les remissions al Capítol I del 
Títol II. Aquesta sistemàtica, a més, visibilitza la possibilitat d’aplicar, 
per analogia, les normes en matèria de subministrament de serveis 
digitals a altres contractes de serveis.

4. La incorporació de la Dir. 2019/771 al Dret 
català: aspectes concrets

De lege ferenda, la modificació de la regulació catalana en matèria de 
compravenda a fi d’incorporar la Dir. 2019/771 demana considerar, com 
a mínim, els aspectes que segueixen.

4.1. La definició de contracte de compravenda

La definició del negoci continguda a l’art. 621‑1 CCCat cal contrastar‑la 
amb la que recull l’art. 2.1 Dir. 2019/771 però només en la mesura que la 
primera s’aplica, també, a la «compravenda de consum» (art. 621‑2 CCCat).
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4.1.1. El contracte mixt. L’obligació de transmetre la propietat i 
la de pagar un preu

La Dir. 99/44 no facilita cap definició del negoci. Aquest buit va 
quedar cobert, d’ençà l’aprovació de la Dir. 2011/83, per la definició de 
compravenda que proporciona aquest text al seu art. 2.5, modificada per 
l’art. 4.1.c Dir. 2019/2161. Arran d’aquesta darrera reforma es manté la 
qualificació com a contracte de compravenda del que enclou, alhora, tan 
béns (siguin simples, siguin amb elements digitals [art. 2.3 Dir. 2011/83 —
modificat també per l’art. 4.1.a Dir. 2019/2161—]), com serveis, continuant 
esdevenint irrellevant a efectes de tipificació tan la relació (material o 
jurídica) que es pugui establir entre uns i altres com el major o menor 
valor que tinguin els béns en relació amb els serveis; ni un criteri ni 
l’altre apareixien al text reformat ni són presents a la nova definició 
(cfr. art. 3.2 Convenció de Viena «sobre los contratos de compravenda 
internacional de mercaderies»).47 Per altra banda, amb la reforma 
desapareix, sorprenentment, tota referència a l’obligació del comprador 
de pagar un preu. El mateix succeeix a propòsit de la definició, continguda 
a l’art. 2.6 Dir. 2011/83, de contracte de serveis. En particular, pel que fa 
als serveis digitals, el caràcter onerós del contracte que té per objecte el 
seu subministrament deriva de l’art. 3.3 (1er par., al final) Dir. 2019/770. 
En aquest context, també hi haurà onerositat si, en comptes de pagar un 
preu, el consumidor facilita o es compromet a facilitar dades personals 
en els termes de l’art. 3.3 (2n par) Dir. 2019/770.

Sigui com sigui, la Dir. 2019/771 proporciona la seva definició de 
compraventa («A efectos de la presente Directiva…[art.2]»); ho fa «[P]or 
razones de claridad jurídica» (Atès 17 Dir. 2019/771). En aquesta definició 
no hi ha cap referència al contracte mixt però, en canvi, hi apareix, com a 
element tipificador, el «preu» a satisfer pel comprador. Si hom fa valer, a 

47 Vegeu, quant a la reconducció cap a la compravenda del negoci (diguem‑ne, mixte) en el 
que la part professional es compromet a transmetre la propietat d’un bé i, alhora, a executar 
un servei, Arnau Raventós, L., «Transmisión onerosa de un producto y su conformidad 
con el contrato: una relectura de la STJUE, de 7 de septiembre de 2017 (Asunto 247/16, 
Schottelius)», Revista Electrónica de Direitto, vol. 16, núm. 2, 2018, p. 42‑61.
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propòsit del règim de la conformitat, la preeminència de la Dir. 2019/771 
en relació amb la Dir. 2011/83, aleshores el fet que l’art. 621‑1 CCCat no 
incorpori cap referència al contracte mixt no hauria de fer trontollar 
la conformitat del precepte català, almenys, a l’art. 2.1 Dir. 2019/771.48 
49 L’element del «preu», però, permet afegir un comentari pel cas de 
compraventa de béns amb elements digitals. La qüestió és si el contracte 
que tingui per objecte el lliurament de béns amb elements digitals a 
canvi, només, de dades personals del consumidor (en les circumstàncies 
de l’art. 3.3 Dir. 2019/770) seria un contracte de compravenda segons la 
Dir. 2019/771. Una resposta afirmativa exigiria matisar, ja sigui al mateix 
art. 621‑1 CCCat o a l’art. 621‑3 CCCat, que no sempre el preu ha de ser 
«en diner» (art. 621‑1 CCCat).

Per altra banda, que l’art. 621‑1 CCCat qualifiqui com a compravenda el 
contracte que té per objecte la transmissió de qualsevol titularitat i no, 
només, la del dret de propietat (essent, aquest dret, l’únic esmentat a l’art. 
2.1 Dir. 2019/771), no malmet la conformitat de la regulació catalana; 
es tractaria, a ulls del Dret europeu, d’un contracte distint al (típic) de 
compravenda però que el legislador català hauria decidit, legítimament, 
tractar com a tal (Atès 21 Dir. 2019/771). El contrast entre l’art. 621‑1 CCCat i 
l’art. 2.1 Dir. 2019/771 revela dues diferències més: aquest darrer no erigeix 
en element tipificador del negoci el del caràcter conforme al contracte 

48 Aquesta conclusió la rebla l’Atès 17 Dir. 2019/771, explicitant un criteri ben bé antagònic 
al que resulta de l’art. 2.5 Dir. 2011/83. Pel cas que «un contrato incluya elementos tanto 
de venta de bienes como de suministro de servicios, debe dejarse a la determinación del 
Derecho nacional si la totalidad del contrato puede calificarse como contrato de compraventa 
según la definición de la presente Directiva». Qualificat el negoci com a compravenda, 
però, les normes sobre conformitat només resultarien aplicables al bé, que és el que té 
present la Dir. 2019/771. Aquest escenari, però, esperona assajar intents d’eixamplar la 
regulació fins als serveis, sigui quina sigui el seu tipus o naturalesa.

49 Qüestió distinta és si, a altres efectes, no qualificar expressament el negoci mixte com 
a compravenda evita que resti sotmès a normes que, d’acord amb el dret europeu, sí que 
se li haurien d’aplicar (per exemple, l’art. 18 Dir. 2011/83, quant a la facultat de resoldre 
per manca de lliurament o l’art. 9 Dir. 2011/83, pel que fa al dies a quo del termini per a 
desistir). En aquest context, es creu que, internament, no es pot fer valer l’argument de 
que no són contractes de compravenda a fi de desviar l’aplicació d’aquestes normes als 
dits negocis.
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del bé, centrant‑se, pel que fa al venedor, en l’obligació de transmetre la 
propietat al comprador; el precepte català esmenta els dos aspectes («…a 
lliurar un bé conforme al contracte i a transmetre ń la titularitat…»). 
Ambdues tècniques legislatives, tot i diferir una de l’altra, permeten 
plantejar el mateix dubte: la transmissió de la propietat es situa al marge 
de la conformitat o és quelcom que s’ha de produir a fi que el bé sigui 
conforme? Si aquella transmissió és una manifestació de la conformitat, 
un criteri més, aleshores, el precepte català seria en cert punt redundant 
(perquè dient que el bé ha de ser conforme al contracte ja seria suficient)50 
i, a l’europeu, no s’acaba d’entendre per què a la definició només es destaca 
aquest element, silenciant la categoria general (la de la conformitat) de la 
que aquella transmissió representa només una concreció. A la Dir. 1999/44, 
ja s’ha dit, no hi havia definició del contracte i els criteris de conformitat, 
certament, no distingeixen entre la seva dimensió material i la jurídica;51 
a la Dir. 2019/771, un nou indici el facilita l’art. 9, que mana als Estats 
permetre que el consumidor pugui recórrer als remeis per manca de 
conformitat en cas que la utilització del bé es vegi limitada o restringida 
per drets de tercers.52 La norma implementa la conformitat jurídica 
(«La conformidad debe aplicarse tanto a los vicios materiales como a los 
jurídicos…» [Atès 35 Dir. 2019/771]). Tot i que el precepte té especialment 
present drets de propietat intel·lectual (possiblement per mimetisme amb 

50 Quant a la conformitat jurídica, vegeu art. 621‑29.2 i 621‑30 CCCat (Vaquer Aloy, A, «La 
conformitat en la regulació projectada de la compravenda», a Institut de Dret Privat i 
Comparat. Universitat de Girona (coord.), El Libre sisè…, cit, p. 109; Barral Viñals, I., 
«Las obligaciones del vendedor en el libro sexto del Código civil de Cataluña: la entrega de 
la cosa y la transmisión de la titularidad», a Serrano de Nicolás, A (coord.), Estudios…, 
cit, p.176.

51 Així, l’art. 2.2.a i b Dir. 1999/44 parlen de qualitats i de prestacions, que poden ser tan 
materials com jurídiques.

52 Pel que fa a la conformitat jurídica a l’art. 41 CISG i a l’art. 102.1 CESL, vegeu Aburto, 
J.P; De la Maza, I, «Falta de conformidad jurídica y tutela del comprador», Ius et praxis, 
núm.2, 2015, p. 61‑73.
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la Dir. 2019/770),53 54 cal entendre que la més elemental i evident expressió 
de la manca de conformitat jurídica és, precisament, la no transmissió de 
la titularitat del bé. El cas serà, però, de manca de conformitat jurídica si 
el venedor, tot i lliurar‑lo, no ha transmès la propietat; si ni tan sols l’ha 
lliurat, aleshores cal recórrer a l’art. 18 Dir. 2011/83.

4.1.2. La compravenda de consum

Tan l’art. 2.1 Dir. 2019/771 com l’art. 621‑2 CCCat encasellen el consumidor 
com a comprador.55 L’art. 621‑2 CCCat pressuposa l’art. 111‑2.a CcoCat 
i el matisa; l’art. 2.3 Dir. 2019/771 també és més extens que l’art. 1.2.c 
Dir. 99/44. Vegem‑ho.

 — L’art. 111‑2.a CcoCat confirma que el «comprador» pot ser‑ho 
tan una persona física com una de jurídica. Això últim, tot i la 
referència només a la persona física a l’art. 2.2 Dir. 2019/771, no 
compromet la conformitat del Dret català a l’europeu (Atès 21 

53 Vegeu art. 10 i Atès 53 i 54 Dir. 2019/770.

54 Aquest seria un aspecte no uniformitzat del tot: l’art. 9 Dir. 2019/771 permet entendre 
que el legislador nacional pot atorgar al consumidor, en aquests casos, no els remeis per 
manca de conformitat, sinó una acció contractual de nul·litat o rescissió del contracte 
(en aquest particular, la terminologia emprada a l’Atès 54, al final, Dir. 2019/770 resulta 
pertorbadora [«… a menos que el Derecho nacional disponga la nulidad del contrato o su 
rescisión, por ejemplo, por incumplimiento de la garantía jurídica por evicción»]).

55 Tan directament no ho fa l’art. 1.2.a Dir. 99/44, que identifica el consumidor com aquell que 
«actúa con fines que no entran en el marco de su actividad profesional»; indirectament, 
aquella posició contractual resulta de la definició de venedor (art. 1.2.c Dir. 99/44 [«cualquier 
persona (…) que (…) vende bienes de consumo»]). Aquest marcatge, però, no pot impedir 
que, a altres efectes, hom pugui qualificar com a compravenda amb consumidor aquella 
en la que qui ven és algú que actua al marge de la seva activitat professional i qui compra 
fa just el contrari; el rellevant és, aleshores, el propòsit o finalitat de l’actuació i la seva 
relació amb l’activitat professional de qui actua, no pas la casella contractual que ocupa. 
Vegeu, molt significativament, art.2. b i c Directiva 93/13/CEE, del Consejo, «sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores» (versió consolidada de 
12 de desembre de 2011); el precepte prescindeix de posicions contractuals.
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Dir. 2019/771).56 Tampoc ho fa la tipificació com a compravenda 
de consum del negoci atorgat per qui només en part, però 
«principalment», actua amb una finalitat no professional.57 L’Atès 
22 Dir. 2019/771 representa, en aquest particular, un sorprenent 
punt d’inflexió: a diferència d’altres atesos en els que s’imposava, 
en les adquisicions mixtes, la consideració com a consumidor 
si la finalitat professional no predominava en el context general 
del contracte (vegeu, per exemple, Atès 17 Dir. 2011/83),58 ara es 
deixa que siguin els Estats els qui determinin «si dicha persona 
debe ser considerada consumidor y en qué condiciones» (vegeu, 
també, Atès 17 Dir. 2019/770). És precisament el que ja hauria 
fet el legislador català.

 — L’art. 2.3 Dir. 2019/771 matisa que el venedor pot ser persona 
«privada o pública, que actúa incluso a través de otra persona que 
actúe en su nombre o por su cuenta». L’actuació del venedor a 
través d’altri ja resulta de l’art.111‑2.d i m CcoCat, que defineixen, 
respectivament, l’«empresari» i la «relació de consum»; és a 
propòsit d’aquesta darrera, que s’hi preveu l’actuació per mitjà 
d’intermediari. Ara bé, no es creu que l’art. 2.3 Dir. 2019/771 
impliqui imposar en tot cas un lligam contractual entre el 
consumidor i el venedor professional en aquells casos en què 
aquest darrer ha fet ús d’algú que només ha actuat «por su 
cuenta», però no a nom seu. L’eficàcia de l’acte en relació amb el 

56 També, per analogia a la persona física i a la jurídica, hom podria considerar consumidor 
a les entitats sense personalitat jurídica (a les que s’atribueix expressament aquella 
qualitat, per exemple, a l’art. 3 RDL 1/2007 Text refós de la Llei General per a la defensa 
de consumidors i usuaris).

57 Per tant, no cal que «el uso profesional sea marginal hasta el punto de tener un papel 
insignificante en el contexto global de la operación de que se trate» (STJUE, de 20 de 
gener de 2005, assumpte C‑464/01, Gruber [ECLI: EU:C:2005:32]). 

58 També Atès 18 Directiva 2013/11, del Parlament europeu i del Consell, de 21 de maig, 
de 2013, «relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo» i Atès 
12 Directiva 17/2014, del Parlament europeu i del Consell, de 4 de febrer de 2014, «sobre 
los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso 
residencial».
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dominus s’haurà de determinar d’acord amb la regulació interna 
del mecanisme d’intermediació emprat.59 60

4.1.3. Contractes equiparats al de compravenda

L’art. 3.2 Dir. 2019/771 diu el mateix que ja deia l’art. 1.4 Dir. 99/44, 
que considerava compravenda els contractes sobre béns «que hayan de 
fabricarse o producirse». El supòsit es troba incorporat a l’art. 621‑3, al 
final, CCCat, que concorda amb l’art. 621‑26 CCCat. Aquest darrer, al 
seu torn, incorpora al Dret català l’art. 2.3, al final, Dir. 99/44, que ara 
es veu superat per l’art. 13.7 Dir. 2019/771. Per altra banda, a propòsit 
de la contractació de la instal·lació del bé, el mimetisme entre l’art. 2.5 
Dir. 99/44 i l’art. 8 Dir. 2019/771 explica que, pràcticament, l’art. 621‑21 
CCCat també sigui conforme amb aquest darrer.

 — L’art. 2.3, al final, Dir. 99/44, estableix que no hi ha manca de 
conformitat si aquesta obeeix als materials subministrats pel 
consumidor. L’art. 621‑26 CCCat protegeix més al consumidor 
perquè no basta amb que la disconformitat tingui en seu origen 
en aquells materials sinó que cal, a més, que el venedor l’hagi 
advertit, «prèviament» i «expressament», «dels perills i les 
conseqüències que se’n puguin derivar»;61 si no compleix 
amb aquest deure informatiu, el venedor respondrà. Si de cas, 
podria plantejar‑se si implica menor protecció que la que imposa 

59 Vegeu, per exemple, Atès 16 Dir. 2011/83, que remet als Estats la regulació dels diferents 
supòsits d’actuació per mitjà de representant.

60 Si de cas, el retret que sí que es podria fer a l’art. 2 Dir. 2019/771 és que no contempli la 
possibilitat d’intermediació pel que fa al consumidor, és a dir, que sigui ell qui actui per 
mitjà d’algú que actua en nom o per compte seu. Vegeu STJUE, de 9 de novembre de 2016, 
assumpte C‑149/15, Wathelet (ECLI:EU:C:2013:637); al cas, l’actuació d’un intermediari 
professional mancant la contemplatio domini va determinar que el TJUE resolgués a favor 
de considerar al dit intermediari com a «venedor» als efectes de la Dir. 99/44, tot i que el 
propòsit de la persona en interès de qui actuava no era professional.

61 Arnau Raventós, L. «La conformitat de la prestació al contracte: qüestions des del Codi 
de consum», a Institut de Dret Privat europeu i comparat. Universitat de Girona 
(coord.), Els Reglaments europeus i l’evolució del Dret català de contractes, família i successions, 
Documento universitaria, Girona, 2019, p.106.
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aquell text el fet que el venedor també pugui desviar la dita 
responsabilitat en aquells supòsits, no previstos a l’art. 2.3, al 
final, Dir. 99/44, en què la manca de conformitat «resulti d’haver 
seguit les instruccions del comprador». Sigui com sigui, l’art. 
13.7 Dir. 2019/771 valida totalment la norma catalana.

 — La reforma de l’art. 621‑21 CCCat només hauria de passar, pel 
cas d’instal·lació de continguts digitals pel propi consumidor, 
per incloure la responsabilitat del venedor si el defecte en la 
instal·lació obeeix instruccions deficients que va facilitar ell 
mateix o el proveïdor dels elements digitals. L’art. 621‑21.1.b 
CCCat és general i el legislador català haurà de triar també entre 
generalitzar la reforma o no.

Els contractes que enclouen la instal·lació plantegen un problema afegit, 
del que només se’n va fer ressò, sense èxit, l’art. 8.2 de la proposta de 
directiva.62 Si, en general, el termini de garantia té com dies a quo el del 
lliurament del bé (art. 621‑29 CCCat; art. 10 Dir. 2019/771), tractant‑se 
d’un bé que cal ser instal·lat, aquell moment hauria de coincidir amb el 
de la instal·lació ja feta (altrament, aquell termini començarà a córrer 
abans de realitzar‑se l’actuació que, si és incorrecte, permet tractar les 
manques de conformitat que en derivin com a manques de conformitat 
del propi bé). No hi ha cap norma a la Dir. 2019/771 que promogui aquesta 
equiparació, tret, curiosament, del seu Atès 39, relatiu però als béns amb 
elements digitals; l’argument és reproduïble aquí, de manera que hom pot 
entendre que no hi ha lliurament fins a la completa instal·lació o fins que 
«no sea necesario que el vendedor realice ninguna otra acción para que el 
consumidor pueda utilizarlos con arreglo al contrato». La qüestió afegida 
és, a manca de pacte, la relativa a l’exigibilitat d’aquesta instal·lació: hom 
pot pretendre l’aplicació per analogia de l’art. 18 Dir. 2011/83 a efectes 
de resoldre el contracte si, tot i haver‑se lliurat el bé, no s’ha instal·lat ni 

62 Vegeu Proposta de Directiva, del Parlament europeu i del Consell, «relativa a determinados 
aspectos de los contratos de compraventa en línia y otras ventas a distancia de bienes» 
(COM [2015] 635 final).
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immediatament, ni en el termini addicional atorgat pel consumidor? Tot 
plegat s’enrevessa encara més si és el propi consumidor qui ha d’instal·lar 
el bé seguint les indicacions o instruccions del venedor; a efectes pràctics, 
en aquest cas, s’estaria deixant totalment a mans del propi consumidor 
decidir, indirectament (és a dir, en funció de quan decidís instal·lar), el 
moment inicial del termini de garantia? Que el text de la proposta no 
arribés a aprovar‑se63 sembla un argument prou contundent per, com a 
mínim, no aplicar el termini màxim de 30 dies. És clar que, aleshores, 
proposar igualment el paràmetre del termini raonable (aplicant per 
analogia l’art. 7.4 Dir. 2019/771), cert que limita la total discrecionalitat del 
consumidor de cara a determinar (indirectament) l’inici del termini de 
garantia, però ho fa amb l’inconvenient que representa la indeterminació 
de quin sigui, al cas concret, el termini raonable (vegeu Atès 24, al 
final, Dir. 2019/771 ). En tot cas, com que el concepte de lliurament no 
s’uniformitza (Atès 38 Dir. 2019/771), el legislador català podria valorar 
l’oportunitat d’incloure alguna norma sobre el particular.

4.2. L’objecte del contracte

La incorporació al Dret català de l’art. 3.3 i 3.4.a Dir. 2019/771 (en 
qualsevol cas, necessària per a mantenir la conformitat del Dret català a 
l’europeu),64 planteja una alternativa doble: per una banda, la consistent a 
contemplar, a tots els efectes, els béns amb elements digitals com a objecte 
del contracte de compravenda i també, a tots els efectes, excloure’n els 
béns transportadors o, alternativament, fer una cosa i l’altra però només 
quant allò relatiu a l’obligació de conformitat; per altra banda, sigui 
quina sigui l’opció triada, reservar‑la només pel cas de compravenda 
de consum o generalitzar‑la.

63 D’aquí que l’art. 8.2 de la proposta de Directiva preveia que el moment de la presa de 
possessió material del bé es produia tant bon punt «el consumidor haya tenido un tiempo 
razonable para la instalación, pero en ningún caso más tarde de 30 días despúes del 
momento indicado en el apartado 1» (que es referia al del lliurament del bé).

64 Vegeu supra III, 2.1.2, al final.
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 — La primera tria pot determinar que la reforma s’implementi 
modificant un o altre precepte (així, art. 621‑3 CCCat o, 
només, alguna disposició de la subsecció tercera [la dedicada 
a la conformitat del bé al contracte]).65 Cal tenir en compte, en 
qualsevol cas, que els béns que només serveixen com a suport 
material d’elements digitals resten sotmesos a l’art. 18 Dir. 
2011/83 i no al règim propi de la manca de subministrament 
(art. 5 i 13 Dir. 2019/771); per tant, cal descartar la seva exclusió, 
a tots els efectes, del règim de la compravenda. Per bé que el 
concepte d’element digital (sigui contingut, sigui servei digital) 
es definiria en el context de la incorporació de la Dir. 2019/770, 
seria en el context del règim de la compravenda que caldria 
incorporar una definició de bé amb element digital i acompanyar‑la 
de la presumpció de l’art. 3.3, al final, Dir. 2019/771.

 — L’art. 621‑3 CCCat es remet, quant als béns, a l’art. 511‑1 i 2 
CCCat; allà, es consideren béns i, en concret, «coses», «les 
energies en la mesura que ho permeti la seva naturalesa». Dins 
del concepte de «béns» de la Dir. 99/44, queden inclosos l’agua 
i el gas «envasados para la venta en el volumen delimitado o 
en cantidades determinadas» i, en tot cas, l’electricitat (art. 
1.2.b). Més restrictiu és l’art. 2.5.a Dir. 2019/771, que equipara 
l’electricitat a l’aigua i al gas i, en conseqüència, la tipifica com 
a bé només si s’ofereix en un determinat volum o quantitat (art. 
2.3 Dir. 2011/83).66 67 Tal vegada que, avui per avui, la conformitat 

65 En aquest context sistemàtic, seria plantejable incorporar una norma semblant a l’art. 
621‑21 CCCat i que indiqués que les manques de conformitat dels elements digitals es 
tracten com a manques de conformitat del bé. Si de cas, tant a propòsit de l’art. 621‑21 
CCCat vigent com de la disposició que es proposa, caldria matisar (potser modificant, al 
seu torn, l’art. 621‑10 CCCat) que el venedor no compleix l’obligació de lliurament fins que 
la instal·lació està enllestida o fins que el comprador pot accedir als continguts digitals.

66 Vegeu, també, art. 9. a i c Dir. 2011/83, relatiu al dies a quo del termini per a desistir, que 
sembla situar els contractes sobre aigua, gas o electricitat no envasats, fora de l’òrbita dels 
contractes de venda i de serveis, però aplicant el criteri que regeix a propòsit d’aquests 
darrers (succeeix el mateix a l’art. 14.4.a Dir. 2011/83).

67 Per altra banda, no es detecta cap raó tècnica per tal d’excloure la compravenda d’animals 
vius i la compravenda en subasta pública de béns de segona mà (art. 3.5 Dir. 2019/771; 
vegeu art. 1.3 Dir. 99/44, tampoc present als art. 621‑1 i ss CCCat).
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del Dret català a l’europeu exigeix considerar l’electricitat com 
a bé susceptible de contracte de compravenda (art.1.2.b Dir. 
1999/44), convindria, a l’incorporar‑se la Dir. 2019/771 i davant 
la poca precisió de l’art. 511‑1.2 CCCat, explicitar si només les 
energies envasades poden conformar el seu objecte68 o si, fent 
ús de la facultat d’estendre el règim previst a la Dir. 2019/771 a 
contractes distints del de compravenda (en aquest cas, per raó de 
l’objecte), hi ha compravenda prescindint d’aquella delimitació per 
a vendre i, d’aquí que, per exemple, si s’ha subministrat (o lliurat 
[arg. art. 79.1 RD 1955/2000])69 energia a menys potència que la 
contractada, amb interrupcions o talls…, hom pugui parlar de bé 
no conforme i activar els remeis contractuals per aquesta causa.

4.3. Criteris de conformitat

4.3.1. Requisits nous i requisits reformulats

El trànsit de l’art. 2.2 Dir. 99/44 als art. 6 i 7 Dir. 2019/771 permeten 
constatar: en primer terme, que es dedica expressament un article (i no, 

68 Aleshores la tipificació del negoci es desplaçaria cap al contracte de serveis i, aleshores, 
un cop incorporada al Dret català la Dir. 2019/770, es proposaria l’aplicació, per analogia, 
d’aquesta regulació incorporadora als dits contractes de serveis.

69 Vegeu, també, art. 79.10 RD 1955/2000, d’1 de desembre, «por el que se regulan las 
activides de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de 
autorización de instalaciones eléctricas», que proclama el dret a rebre el subministrament 
en les condicions mínimes de qualitat que s’estableixen al mateix RD i, en altre cas, a que 
l’empresa distribuidora apliqui els descomptes previstos a l’art. 105 RD 1955/2000. En 
aquest context, el que es suggereix al text vindria avalat per les dades següents: en primer 
terme, perquè allò previst al RD 1955/2000 és exigible a algú (l’empresa distribuidora) 
distint del comercialitzador, que és amb qui s’ha contractat i davant de qui es poden 
fer valer les accions que escaiguin per manca de conformitat del producte contractat, 
de manera que el fet que l’energia la proporcioni un tercer no limita la responsabilitat 
contractual de l’empresa comercialitzadora; en segon terme, el RD 1955/2000 desenvolupa 
la Llei 54/1997, de 27 de novembre, «del Sector Eléctrico», essent així, que d’acord amb 
la seva DF1ª, les seves disposicions es dicten a l’empara de l’art. 149.1.13 CE («Bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica»; només s’empara a 
l’art. 149.1.8 CE el Títol X, relatiu a les servituts). Tot plegat permet entendre que la dita 
regulació no prejutja el règim contractual del contracte privat de subministrament.
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només, un Atès [vegeu Atès 8 Dir. 99/44]) a verbalitzar quelcom més que 
evident: que la conformitat del bé exigeix que sigui, es presenti o tingui 
tot allò que s’hagi pactat, és a dir, que el primer i principal generador de 
criteris de conformitat és l’autonomia de la voluntat (criteris qualificats 
com a subjectius a l’art. 6 Dir. 2019/771); en segon terme, que la Dir. 
2019/771 tècnicament defuig de l’estructura presumptiva que, anticipada 
a l’Atès 8 Dir. 99/44, prenia cos a l’art. 2.2 d’aquest text.70

La Dir. 2019/771 també presenta criteris nous; d’altres, només es 
reformulen.71

 — Pel que fa als criteris subjectius o pactats, s’acompanya només 
d’un llistat obert («y demás características según disponga el 
contrato de compraventa» [art.6.a, al final, Dir. 2019/771]),72 com 
obert ja és també l’art. 621‑20.1.a CCCat. Afegir, ad exemplum, 
mencions expresses a la funcionalitat, la compatibilitat i la 
interoperativitat, jurídicament no afegeix res perquè l’exigibilitat 
d’aquestes qualitats o prestacions provindrà, si escau, del pacte. 
A la Dir. 2019/771 es reformula el supòsit contemplat, fins ara, 
a l’art. 2.2.b Dir. 99/44 en el benentès: primer, que del «uso 
especial requerido por el consumidor» a los «fines específicos 
para los que el consumidor los necesite» (art. 6.b Dir. 2019/771) es 

70 Estrictament, la presència de tots els paràmetres de l’art. 2.2 Dir. 99/44 permet entendre 
que el bé és conforme al contracte pertocant, aleshores, la càrrega d’acreditar el contrari 
a qui interessi demostrar: ja sigui que els béns són igualment conformes malgrat no 
complir tot allò que indica el dit precepte (perquè, per pacte, es va excloure algun criteri 
[vegeu art. 7.1 Dir. 99/44] o perquè, al cas, no en resulta algun d’aplicable [així, per exemple, 
perquè el venedor no va presentar cap de mostra o model…]), ja sigui que els béns, tot i 
ajustar‑se plenament a l’art. 2.2 Dir. 99/44, no són conformes donat que es varen pactar 
requisits addicionals (Atès 8 Dir. 99/44).

71 Per a una exposició general, vegeu Twigg‑Flesner, C., «Conformity of goods and digital 
content/digital services», a Arroyo Amayuelas, E.; Cámara Lapuente, S. (coord.), El 
Derecho privado…, p. 49‑79; Morais Carvalho, J. «Introducción a las nuevas Directivas 
sobre contratos de compraventa de bienes y contenidos o servicios digitales», Cuadernos 
de Derecho Transnacional, vol. 12 (núm.1), 2020, p. 930‑940.

72 Es fa estrany que la durabilitat figuri, només, a l’art. 7.1.d Dir. 2019/771 (vegeu Atès 32, al 
final, Dir. 2019/771, confirmant la seva exigència, si escau, com a criteri subjectiu). Des 
d’una perspectiva general, vegeu Van Gool, E.; Michel, A., cit, p. 7.



— 121 —

La implementació al Dret civil català de les Dir. (UE) 2019/770 i 2019/771 [...]

destacaria, si de cas, el caràcter més genèric dels fins (en el sentit 
de propòsits, finalitat..) en relació amb l’ús (en el sentit material 
d’utilització, de fer servir una cosa....); segon, que s’eixampla el 
moment idoni per a indicar al venedor quina és aquella intenció 
(«en el momento de la celebración del contrato» v. «como muy 
tarde en el momento de la celebración del contrato»); tercer, que 
passar de l’admetre que el bé és apte per aquell ús a expressar‑ne 
«su aceptación»73 no implica cap canvi: es creu que continua 
podent tractar‑se d’una declaració (o expressió de la voluntat) 
expressa o tàcita. Per altra banda, l’art. 6.d Dir. 2019/771 s’explica 
per raó de la compravenda de béns amb elements digitals.

 — Pel que fa als criteris objectius, l’art.7.1.a Dir. 2019/771 es 
correspon amb l’art. 2.2.c Dir. 99/44 (predicant, però, l’aptitud 
dels béns, no en relació amb «los usos» sinó amb «los fines a los 
que normalmente se destinen bienes del mismo tipo»); l’art. 7.1.b 
Dir. 2019/771 projecta «la calidad» i la «descripción» a la «muestra 
o modelo» que el venedor hagués facilitat al consumidor, mentre 
que, més acuradament, a l’art. 2.2.a Dir. 99/44 la descripció del 
bé és un criteri independent del de la mostra; pel que fa a l’art. 
7.3. i 7.4 Dir. 2019/771, sense correspondència a la Dir. 99/44, 
esdevenen la versió objectiva de l’art. 6.d Dir. 2019/771. Per la 
seva banda, el precedent de l’art. 7.1.d Dir. 2019/771 és l’art. 2.2.d 
Dir. 1999/44. De la comparació en resulta: per una banda, que 
l’art. 7.1.d Dir. 2019/771 novament exemplifica algunes de «las 
cualidades y otras características» del bé (la Dir. 99/44 esmentava, 
sense més concreció, la «calidad y las prestaciones habituales»); 
per altra banda, que l’art. 7.1.d Dir. 2019/771 és aparentment més 
restrictiu que el seu precedent i, això, per dos motius. El primer és 
que a l’única circumstància prevista a la Dir. 99/44 determinant 
de l’exigibilitat d’aquella qualitat o prestacions i consistent en 
què el consumidor les pogués «fundadamente esperar», a la 
Dir. 2019/771 s’hi suma la normal presència al bé de les dites 

73 Literalment, l’art. 6.b, al final, Dir. 2019/771 sembla exigir que el venedor accepti els fins 
específics indicats pel consumidor; resultaria més acurat exigir que admiti que el bé és 
idoni per a assolir‑los.
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característiques («...que presentan normalmente bienes del 
mismo tipo y que el consumidor pueda razonablemente esperar»); 
essent requisits cumulatius: no hi ha certa redundància entre 
aquella presència normal i el primer dels criteris per a valorar 
què pot raonablement esperar el consumidor («dada la naturaleza 
de los bienes»)? La segona raó que avalaria que l’art. 7.1.d Dir. 
2019/771 és més rigorós que el seu precedent mena cap al segon 
d’aquests criteris («y teniendo en cuenta cualquier declaración 
pública realizada por el vendedor, o en su nombre, por otras 
personas en fases previas de la cadena de transacciones incluido 
el productor, especialmente en la publicidad y el etiquetado». 
L’element clau és la procedència de la declaració pública. La dicció 
literal podria donar a entendre que es restringeix al venedor i a 
qui ha actuat en nom seu. Hi ha arguments suficients, però, per 
detectar que a la versió en castellà de la Directiva hi ha una errada 
i que la dicció correcta hauria de ser «realizada por el vendedor, 
o en su nombre, o por otras personas», tal i com ja figurava a 
l’art. 2.2.d Dir. 99/44, figura també l’Atès 29 Dir. 2019/771 i a l’art. 
8.1.b Dir. 2019/770; d’aquesta manera, també seran exigibles al 
venedor prestacions o característiques anunciades per tercers, tot 
i no haver actuat en nom del dit venedor.74 La conclusió final és 
que al precepte hi manca aquesta o i que, potser, també hauria 
de ser una o i no una «y» la conjunció que vincula les dues 
circumstàncies que determinen l’exigibilitat d’aquelles qualitats 
i altres característiques («...que presentan normalmente bienes 
del mismo tipo y que el consumidor pueda razonablemente 
esperar»); d’aquesta manera, si es tractés d’una alternativa, 
també seria un requisit de conformitat aquella prestació inèdita, 
extraordinària, nova...que s’ha publicitat del bé però que, fins 
el moment, no era normal en béns del mateix tipus. Aquesta 
interpretació, a més, faria compatible la disposició europea amb 
l’art. 123‑7.2 CCoCat. S’hi declara que la publicitat vincula (i que, 
de fet, cal tenir‑la en compte «en la determinació del principi 

74 L’art. 7.2 Dir. 2019/771 es correspon amb l’art. 2.4 Dir. 99/44; si afegeix que la correcció 
de la declaració pública cal haver‑la fet «del mismo modo en el que había sido realizada 
o de modo similar».
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de conformitat amb el contracte»), prescindint del criteri de la 
presència normal de les aptituds i característiques anunciades 
en béns del mateix tipus o naturalesa.75

 — Ja regeixin com a criteri subjectiu, ja ho facin com a requisit 
objectiu, la quantitat (art. 6.a i 7.1.d Dir. 2019/771) i els accessoris 
i les instruccions (art. 6.c i 7.1.c Dir. 2019/771) permeten alguns 
comentaris. Pel que fa aquests darrers, sense presència a la Dir. 
99/44, noti’s que la seva manca de lliurament no determina 
l’incompliment d’una obligació accessòria de lliurar (art. 1097 
CCE), sinó l’incompliment de l’obligació (principal) de lliurar el bé 
(també principal) conforme al contracte. Pel que fa a la quantitat: 
primer, l’art. 3.7 Dir. 2019/771 avalaria, a fortiori, l’oponibilitat al 
venedor del rebuig del lliurament parcial (art. 1169 CCE) impedint 
entrar en un escenari de bé no conforme per raó de la quantitat 
i mantenint‑nos en el de manca absoluta de lliurament (art. 18 
Dir. 2011/83); segon, implica forçar una interpretació àmplia, no 
estricte, del remei consistent en la reparació (tal i com es defineix, 
genèricament, a l’art. 1.2.f Dir. 99/44) a fi de donar‑hi cabuda a 
l’acció adreçada a exigir el lliurament de la part pendent; tercer, 
avala, també, la norma interna que contempli, com a modalitat 
de suspensió, la parcial o només relativa a una part del preu 
(és a dir, la corresponent a la part no lliurada [arg. art. 13.6 Dir. 
2019/771]); quart, hauria de permetre activar la resolució parcial 
del contracte en cas de lliurament de només part dels béns a 
l’empara de l’art. 16.2 Dir. 2019/771 (per bé que, literalment, 
el precepte pressuposa el lliurament íntegre i una manca de 
conformitat que afecta, només, a alguns [«Cuando la falta de 
conformidad se refiera a algunos de los bienes entregados...»])...76

75 Cal fer notar que regirà l’art. 6.a Dir. 2019/771 (relatiu a les característiques pactades) i no 
l’art. 7.1.d Dir. 2019/771 (ni, de retruc, l’art. 7.2 Dir. 2019/771), en aquells supòsits en que la 
publicitat provenia del venedor i el missatge publicitari podia considerar‑se jurídicament 
una oferta (perquè encloia tots els elements necessaris per poder parlar de contracte tret 
del consentiment del destinatari), que finalment és acceptada pel consumidor.

76 Vegeu, per a un desenvolupament de totes aquestes qüestions, Arnau Raventós, L. 
«Remedios…», cit, p.83‑96.
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4.3.2.  Els art. 621‑20, 621‑22 i 621‑24 CCCat v. art. 6 i 7  
Dir. 2019/771

Des de la perspectiva del CCCat, la seva conformitat a la Dir. 2019/771 
imposa considerar alguns aspectes. En primer terme, l’art. 621‑20.3 
CCCat (que caldria que es referís, més que a l’«ús» particular, als «fins» 
també particulars o específics), cal que abasti el període precontractual, 
desplaçant la referència, només, al «moment de la conclusió del contracte». 
En correspondència amb la conformitat dels béns amb elements digitals, 
cal contemplar l’exigibilitat de les actualitzacions pactades o, en qualsevol 
cas, la de les necessàries per a mantenir els béns conformes al contracte 
i, tot plegat, d’acord amb l’art. 7.3 i 7.4 Dir. 2019/771, que cal incorporar al 
Dret català. Que els art. 621‑20.1.b i c, 621‑20.2.e i 621‑22 CCCat tractin, 
per separat, dels accessoris i de l’envàs o embalatge, mentre que l’art. 7.1.c 
Dir. 2019/771 configuri l’embalatge com un accessori, no es creu rellevant. 
Per altra banda, el «qualsevol altre document» de l’art. 621‑22 CCCat (que 
esmenta, abans, «les instruccions d’ús, consum i maneig»), quedaria al 
marge de l’art. 7.1.c CCCat, que abasta tot tipus d’instruccions (constin o 
no documentalment), però no altres tipus de documents.77 L’art. 621‑20.2.c 
CCCat no contempla el requisit consistent en la presència natural en el 
bé de les característiques que es reclamen, fent referència només a allò 
que el consumidor pot esperar atenent a la naturalesa dels béns i a les 
declaracions públiques fetes pel venedor o per tercers. Pel que fa a això 
últim, el contrast entre els art. 7.1.d Dir. 2019/771 i 621‑24 CCCat imposa 
la reforma d’aquest darrer. Al Dret català, la regla específica pel cas de 
compravenda de consum la proporciona l’art. 621‑24.2 CCCat; s’hi estableix 

77 El precepte cal relacionar‑lo necessàriament amb l’art. 621‑9 CCCat, que s’imposa 
doblement (o redundantment) l’obligació de lliurar els accessoris: primer, explícitament, 
a l’art. 621‑9.1.a CCCat; segon, implícitament, a l’art. 621‑9.b CCCat (en la mesura que 
la conformitat del bé enclou el lliurament dels dits accessoris [art. 621‑22 CCCat]). El 
lliurament dels «documents relacionats» apareix també a l’art. 621‑9.1.a CCCat. Hom 
podria entendre que aquest lliurament forma part o és exigència derivada de l’obligació 
de lliurar el bé entesa com a obligació distinta de la de garantir‑ne la conformitat i, al seu 
torn, com a obligació no uniformitzada per la Dir. 2019/771 (Atesos 38 i 56 Dir. 2019/771). 
Entorpeix, però, aquesta interpretació el fet que el lliurament d’aquests altres documents 
es contempli també com a requisit de conformitat del bé a l’art. 621‑22 CCCat.
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que, a més de les característiques, qualitats o prestacions manifestades 
públicament pel venedor o per algú «legitimat per actuar per compte 
seu» (art. 621‑24.1 CCCat), també li seran exigibles les anunciades «per 
qualsevol tercer que hagi intervingut en la cadena de comercialització». 
La regla s’adiu amb allò previst a la Dir. 99/44 i també amb el que, d’acord 
amb una lectura correctora de la norma, estableix igualment l’art. 7.1.d 
Dir. 2019/771. Ara bé, l’art. 621‑24.2 CCat exceptua la dita regla en un 
supòsit: que el venedor no conegués ni fos raonable esperar que conegués 
les manifestacions fetes per tercers; aleshores, cal entendre, aquestes 
manifestacions no el vincularan. La qüestió que es planteja és si, en 
aquests casos, regeixen també les excepcions previstes a l’art. 621‑24.1 
CCCat i si tot plegat s’adiu amb l’art. 7.2 Dir. 2019/771. Literalment, l’art. 
621‑24.1 CCCat només regeix pel cas de manifestacions fets pel venedor, 
en nom propi o per mitjà d’intermediari. Les dites manifestacions no el 
vinculen en tres casos, dos dels quals (art. 621‑24.1.b i c CCCat) mostren 
una relativa semblança amb els que descriu l’art. 7.2.b i c Dir. 2019/771 
(en concret: manifestació corregida o esmenada abans de contractar; 
manifestació irrellevant de cara a l’adquisició). Cal entendre que les dites 
excepcions regiran també en cas de manifestació procedent de tercer, de 
manera que si el venedor acredita aquella correcció o aquella irrellevància 
no hi haurà manca de conformitat; una solució diversa, que declarés la 
inaplicació de les excepcions de l’art. 621‑24.1 CCCat a la compravenda 
de consum i, per tant, fes més feixuga la posició del venedor en aquests 
casos, no s’adiria amb l’harmonització plena de la Dir. 2019/771 perquè 
implicaria una major o més intensa protecció del consumidor. L’argument 
que rebla aquella aplicació és que l’art. 621‑24.2 CCCat considera que 
les manifestacions procedents de tercers «s’entenen fetes pel venedor» 
i, estrictament, aquest és el supòsit previst a l’art. 621‑24.1 CCCat («les 
manifestacions prèvies... fetes per ell»). L’excepció que recull l’art. 621‑24.1.a 
CCCat («[E]l comprador conegui o pugui raonablement conèixer la 
incorrecció»), s’analitza a l’epígraf següent.
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4.4. Coneixement de la manca de conformitat  
pel comprador

Per la compravenda de consum, el règim general es troba a l’art. 621‑25.2 
CCCat, del que en seria una aplicació específica (i de protecció rebaixada) 
l’art. 621‑24.1.a CCCat, acabat d’esmentar. Aquell règim s’expressa amb 
la regla conforme la qual només el coneixement efectiu i l’acceptació 
expressa de la manca de conformitat per part del consumidor eximeix 
de responsabilitat al venedor; si aquells coneixement i acceptació no 
s’acrediten, el venedor respon «sempre». La contundència de l’adverbi 
destaca la diferència entre la dita regla i la prevista a l’art. 621‑25.1 CCCat, 
pròpia de la compravenda que no sigui de consum; en aquest cas, tampoc 
hi ha responsabilitat si el comprador «no podia raonablement ignorar» 
la manca de conformitat.

Sigui com sigui, el contrast immediat entre ambdues regles permet 
concloure que la recollida a l’art. 621‑25.2 CCCat és més favorable pel 
comprador perquè són més estrictes les condicions a fi que el venedor 
no respongui: no n’hi ha prou amb que el consumidor sàpiga que el 
bé no és conforme (sense que basti, per tant, el coneixement només 
potencial) sinó que, a més, cal haver acceptat, i expressament, la manca 
de conformitat.78 79 El precepte incorpora l’art. 2.3 Dir. 99/44 però 
intensifica la protecció que resulta del text europeu per la raó, doble, ja 
dita: ni és suficient la ignorància inexcusable ni, tampoc, el coneixement 
efectiu si no s’acompanya d’acceptació expressa. I, com que, en tot cas, 

78 De fet, el precepte presenta certa redundància perquè l’acceptació de la manca de conformitat 
pressuposa el seu coneixement.

79 Que l’art. 621‑25.2 CCCat estableixi una regla més favorable pel cas de compravenda de 
consum passa per plantejar‑se què succeeix si, no essent consumidor qui compra, accepta 
expressament la manca de conformitat. Si, tot i així, regeixen igualment les excepcions 
de l’art. 621‑5.1 CCCat aleshores resultarà que el precepte més avantatjós pel comprador 
serà, no el que recull l’art. 621‑5.2 CCCat (sense excepcions), sinó el dit art. 621‑5.1 CCCat. 
Certament, en el context d’aquesta disposició, sembla que resulti irrellevant (atès que no 
es contempla) l’eventual acceptació de la manca de conformitat pel comprador, per bé que, 
aleshores, probablement es farà difícil apreciar l’«ocultació dolosa» per part del venedor i 
esdevindran irreconciliables aquella acceptació i la «garantia expressa de la conformitat».
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es respecta el mínim previst a l’art. 2.3 Dir. 99/44, l’art. 621‑24.1.a CCCat 
és, avui per avui, conforme al Dret europeu pel cas de compravenda de 
consum (art. 621‑24.2 CCCat). Però l’art. 7.5 Dir. 2019/771 fa trontollar 
aquesta conformitat i la del mateix art. 621‑25.2 CCCat. S’endureixen, 
en benefici del consumidor, els requisits per tal d’entendre que «[N]o 
habrá conformidad». Així, en el moment de l’atorgament del contracte, el 
venedor ha d’ informar «de manera específica» al consumidor que el bé 
no reuneix la característica o prestació que, en altre cas, resultaria exigible 
i el consumidor ho ha d’acceptar «de forma expresa y por separado».80 La 
perspectiva des de la que el precepte encara la qüestió (fixant‑se, en primer 
terme, en l’actuació del venedor [que ha d’informar]) és del tot distinta a 
la de l’art. 2.3 Dir. 99/44, pendent, només, del consumidor. La conclusió 
que s’imposa és que hi ha espai per poder parlar de responsabilitat del 
venedor per manques de conformitat no ocultes, és a dir, conegudes 
pel comprador per bé que: o no fou informat pel venedor, o no les va 
acceptar o no ho va fer de forma separada.81 Cal fer notar que l’art. 7.5 
Dir. 2019/771 descarta la manca de conformitat derivada del mateix art. 
7 Dir. 2019/771. Queden al marge de la norma els supòsits de manca 
de conformitat per raó de requisits subjectius (art. 6 Dir. 2019/771). El 
supòsit aleshores a considerar seria el del consumidor que contracta 
pactant determinades prestacions, aptituds, usos...tot i saber que el bé 
no serà conforme. No podrà al·legar error invalidant del consentiment 
(per manca d’excusabilitat)82 i el principi de vinculació pels propis actes 
(art. 111‑8 CCCat) impedirà reclamar per manca de conformitat; el 

80 Vegeu Atès 36, al final, Dir. 2019/771 i Atès 49, al final, Dir. 2019/770 (que concreta que 
els requisits de l’acceptació expressa i per separat «podrían cumplirse, por ejemplo, 
marcando una casilla, apretando un botón o activando una función similar»).

81 Al Dret català, la responsabilitat per manques de conformitat no ocultes ja l’avala, avui, 
l’art. 621‑25.2 CCCat; el cas seria el del consumidor que coneix la disconformitat però 
que no l’ha acceptat expressament.

82 Tampoc dol del venedor (suposant que la manca de conformitat també era coneguda per 
aquest) perquè el silenci d’aquest, no delatant la deficiència, no va poder provocar cap error 
en el comprador. Quant al silenci del venedor, però pressuposant que el consumidor va 
contractar desconeixent la disconformitat, vegeu art. 621‑28.3 CCCat i 621‑30.2 CCCat.
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consentiment contractual, emès tot i saber que el bé no serà conforme, 
equival aleshores a acceptació indubtable de la manca de conformitat.

El darrer comentari el suggereix l’art. 621‑30.1CCCat, norma general i 
relativa a la conformitat jurídica. Imposa la responsabilitat del venedor 
en cas de drets i pretensions de tercers que el comprador «ni conegués 
ni hagués pogut raonablement conèixer en el moment de concloure 
el contracte»; per tant, el coneixement real o potencial de la manca de 
conformitat per part del comprador, eximiria al venedor. Una determinada 
interpretació de l’art. 621‑30.2 CCCat permetria entendre que, tot i 
aquell coneixement real o potencial, el venedor respondria igualment 
«si, tot i conèixer‑los o no poder ignorar‑los», no va revelar aquells drets 
i pretensions al comprador; per tant, a contrari, si els va revelar no 
hi hauria responsabilitat. En aquest context, i posats a revelar, el que 
ara revelaria l’art. 7.5 Dir. 2019/771 és que ni la informació rebuda del 
venedor, ni el coneixement (sigui quina sigui la seva font o origen, sigui 
real o potencial) per part del consumidor, són suficients per exonerar de 
responsabilitat el venedor. Cal, insistim, que el venedor hagi informat i 
que el consumidor hagi acceptat expressament la manca de conformitat.

4.5. Els terminis

La tríada formada pel termini de garantia, el termini d’exercici dels 
remeis i el termini de notificació, present a la Dir. 99/44 (art. 5.1, 5.3 i 7.1 
[2º par.]; art. 5.1, al final, i art. 5.2 Dir. 99/44), també fa acte de presència 
a la Dir. 2019/771.83

 — Quant al termini de garantia de 2 anys a comptar des del 
lliurament del bé (art.5.1 Dir. 99/44), cal dir que, amb caràcter 
general, es reprodueix a la Dir. 2019/771 (art. 10.1) sense que 

83 Per a una exposició general, vegeu Gsell, B.; Araldi, R., «Plazos de las medidas correctoras 
en caso de vicios ocultos según la Directiva (UE) 2019/770 sobre contratos de suministro 
de contenidos y servicios digitales y la directiva (UE) 2019/771 sobre el contrato de 
compraventa de bienes», Cuadernos de Derecho Transnacional, vol.12 (núm.2), 2020.
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l’harmonització plena d’aquest text alteri els termes en què, vigent 
la Dir. 99/44, les legislacions nacionals han pogut ampliar‑lo; 
en aquest sentit, l’art. 10.3 Dir. 2019/771 avala expressament la 
maniobrabilitat dels legisladors interns. Aquella regla general 
demana tres matisos: el primer, relatiu al dies a quo (o moment 
del lliurament), mena, novament, cap a l’Atès 39 pel cas de 
compravenda de béns amb elements digitals; el segon, relatiu 
a la durada del termini de garantia, també obeeix al mateix 
supòsit de manera que, d’acord amb l’art. 10.2 Dir. 2019/771, el 
termini de garantia dels elements digitals (és a dir, només del 
component digital) pot perllongar‑se més enllà dels 2 anys a 
comptar des del lliurament dels béns (en concret, durant tot el 
temps en què, d’acord amb el contracte de compravenda, s’hagin 
de subministrar contínuament continguts digitals); el tercer 
és de signe contrari: d’acord amb allò previst a l’art. 10.6 Dir. 
2019/771 (en correspondència amb l’art. 7.1, 2º par. Dir. 99/44), 
els legisladors nacionals poden permetre que, en cas de béns 
de segona mà, les parts pactin un termini inferior de garantia 
però sense escurçar‑lo per sota de l’any.

La presumpció de l’art. 5.3 Dir. 99/44 (que contempla les manques 
de conformitat que es manifesten en el termini de 6 mesos a 
comptar des del lliurament), es reformula a l’art. 11.1 i 2 Dir. 
2019/771; es presumeix que la manca de conformitat ja era 
present al temps del lliurament si es manifesta en el termini 
d’1 any a comptar des d’aquell moment en el benentès que, si 
així ho disposa el Dret intern, la presumpció pot abastar les 
disconformitats manifestades durant el termini general de 
garantia de 2 anys.84

84 L’estratègia de protecció plena sembla que no permet que el legislador intern pugui, a 
l’empara de l’art. 11.2 Dir. 2019/771, eixamplar la presumpció en funció de com s’hagi 
allargat el termini general de garantia al dit ordenament (art. 10.3 Dir. 2019/771). Tret del 
cas de subministrament continuat d’elements digitals (art. 11.3 Dir. 2019/771), que les 
alternatives només són 1 any (art. 11.1 Dir. 2019/771) o 2 (art. 11.2 Dir. 2019/771), ho rebla 
l’Atès 45 Dir. 2019/771.



— 130 —

Lídia Arnau Raventós

Considerant l’anterior, el legislador ha de modificar l’art. 621‑23.2. CCCat, 
aplicable només a les vendes de consum, a fi d’eixamplar els paràmetres 
temporals de la presumpció; li caldrà optar entre l’any o els 2 anys a 
comptar des del lliurament. La referència a la «completa instal·lació», 
tot i no recollir‑la expressament ni l’art.10 ni l’art 11 Dir. 2019/771, s’avé 
plenament amb raonament que hi ha darrera l’Atès 39 Dir.2019/771, relatiu 
als béns amb elements digitals. Aquest Atès 39 imposa interpretar que el 
«lliurament del bé», tractant‑se de béns amb elements digitals, només hi 
serà quan s’hagi subministrat el component digital. Pel que fa al termini 
de garantia, el referent és l’art. 621‑29 CCCat. La regla general és que el 
dit termini es perllonga durant dos anys a comptar des del lliurament 
(o, cal entendre, des de la «completa instal·lació» [art. 621‑23.2 CCCat]), 
llevat de pacte en contrari85 (art. 621‑29.1 CCCat); per tant, si així s’acorda, 
el venedor «respon de la manca de conformitat que es manifesti dos anys 
després del lliurament». Estrictament, el legislador català, en cas de no 
modificar la regla, no mantindria legalment un termini més llarg que el 
previst a l’art. 10.1 Dir. 2019/771, per bé que avalaria la seva ampliació per 
pacte. Cal fer notar que l’art. 621‑29 CCCat és una norma general, que 
no enclou regla específica pel cas de compravenda de consum. Aquesta 
circumstància permet plantejar si el seu caràcter dispositiu (avalat per 
l’expressa admissió de pacte en contrari) justificaria pactes en virtut 
dels quals s’escurcés el període de garantia rebaixant‑lo per sota dels 2 
anys.86 Una resposta afirmativa i indiscriminada (és a dir, sense matisar 

85 L’alternativa «llevat de pacte en contrari o llevat que del contracte en resulti una altra 
cosa» pot explicar‑se per a hipòtesis de pactes sobrevinguts a l’atorgament del contracte 
o d’una publicitat en la que es fa esment d’un període superior de garantia (en aquest 
cas, no hi hauria estrictament «pacte» però la responsabilitat derivaria del contracte al 
que s’hauria integrat, esdevenint exigible, el contingut publicitari [art. 123‑7 CcoCat]).

86 Vegeu, destacant que la norma no es preveu com a imperativa pel cas de compravenda 
de consum, Del Pozo Carrascosa, Vaquer Aloy, Bosch Capdevila, Derecho civil de 
Cataluña. Derecho de obligaciones y contratos, Marcial Pons, Madrid, 2018, p.194. Defensant 
la inoponibilitat al consumidor del pacte de reducció del termini de garantia, Gómez 
Ligüerre, C, «Remedios del comprador ante la falta de conformidad. La propuesta del 
Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Catalunya, relativo a las obligaciones y 
los contratos», a Institut de Dret Privat europeu i comparat. Universitat de Girona 
(coord.), El llibre sisè…, cit, p.148.
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segons es tracti o no d’una compravenda de consum) esdevindria no 
conforme al Dret europeu tal vegada que, segons l’art. 10.6 Dir. 2019/771, 
la legislació nacional només pot preveure aquest tipus d’acords pel cas 
de compravenda de béns de segona mà i amb el límit (infranquejable) de 
l’any a comptar des del lliurament. La naturalesa imperativa o dispositiva 
de l’art. 621‑29 CCCat, pel cas de compravenda de consum i a propòsit 
de pactes de rebaixa del període legal de garantia, cal valorar‑la d’acord 
amb l’art. 621‑2.2 CCCat, en el benentès que aquesta norma tampoc 
és suficientment clara a propòsit de si regeix només en cas de resultar 
aplicable una norma especial per a la compravenda de consum (art. 
621‑23.2, 621‑25.2, 621‑27.4, 621‑28.1, al final, CCCat...) o si abasta també 
normes d’àmbit general pel cas d’aplicar‑se a una compravenda amb 
consumidor;87 la primera opció avalaria qualsevol pacte, infringint el 
Dret europeu; la segona barraria el pas de tot tipus d’escurçament pactat 
del període de garantia. En aquest context, a més de suggerir‑se una 
modificació aclaridora de la imperativitat de la norma, cal incorporar 
una regla pel cas de béns amb elements digitals a semblança de l’art. 
10.2 Dir. 2019/771.

Per la seva banda, la inexistència de termini de garantia de la conformitat 
jurídica (art. 621‑29.2 CCCat), s’empararia en les regles dels art. 10.3 i 
10.5 Dir. 2019/771.

 — La regla única de l’art. 5.1, al final, Dir. 99/44, relativa al «plazo 
de prescripción»,88 dona pas, a la Dir. 2019/771, als art. 10.4, 
10.5 i 10.6. D’acord amb el primer, la legislació nacional que 
contempli, a més de terminis de garantia, terminis per a exercitar 
els remeis ha de permetre aquest exercici sigui quin sigui, dins 
del termini de garantia (art. 10.1 i 2 Dir. 2019/771), el moment de 

87 Aquesta segona interpretació faria innecessari, per exemple, l’art. 621‑22.2 CCCat.

88 Termini que, lògicament, serà de prescripció o caducitat segons la naturalesa de l’acció. 
L’expressió legal no cal entendre‑la de forma estricta, atesa la inexistència de regles 
unificades en matèria de prescripció (quant al còmput dels terminis, vegeu Reglament 
(CEE), nº 1182/71, del Consell, de 3 de juny de 1971, «por el que se determinan las normas 
aplicables a los plazos, fechas y términos»).
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manifestar‑se la disconformitat; dit altrament, no seria conforme 
una legislació que avalés l’esgotament d’aquell termini d’exercici 
abans d’haver‑se esgotat el termini de garantia. La raó de ser de 
la norma justifica que si el legislador intern amplia el termini 
general de 2 anys (art. 10.3 Dir. 2019/771), la durada del termini de 
prescripció dels remeis s’ajusti i concordi amb aquesta ampliació. 
L’art. 10.5 Dir. 2019/771 pressuposa un ordenament nacional que 
només contempla terminis d’exercici dels remeis,89 establint que 
aquests terminis han d’abastar, com a mínim, les manques de 
conformitat que es manifestin dins els terminis dels art. 10.1 i 10.2 
Dir. 2019/771. L’art. 10.6 Dir. 2019/771 permet que les legislacions 
nacionals avalin pactes pels que els terminis de prescripció, en 
cas de béns de segona mà, pugui també reduir‑se.90

Els art. 621‑29 i 621‑44 CCCat (contemplant, respectivament, tant períodes 
de garantia com períodes d’exercici dels remeis) menen cap a l’art. 10.4 
Dir. 2019/771. El Dret català esdevé, pel que fa als segons, plenament 
conforme amb el Dret europeu tal vegada que, establint un termini 
de 3 anys a comptar d’ençà que el «comprador coneix o pot conèixer la 
manca de conformitat», es garanteix plenament que el consumidor podrà 
interposar l’acció que escaigui per raó de les manques de conformitat 
que es manifestin durant tot el període de garantia. El període d’exercici 
de les accions (art. 621‑44 CCCat) no només és més llarg que el previst a 
l’art. 621‑29.1 CCCat sinó que també és diferent el dies a quo. Precisament, 

89 D’aquesta manera es proposa rellegir l’art. 10.5 Dir. 2019/771 en el sentit de reubicar la 
paraula «solo» com segueix: «No obstante […], los Estados miembros podrán mantener 
o introducir solo un plazo de prescripción…» (vegeu Atès 42 Dir. 2019/771).

90 Aquesta reducció, però, dependrà de la reducció del termini de garantia, de tal manera que 
si aquest darrer es manté, per exemple, en els 2 anys, no seria conforme al Dret europeu 
un termini de prescripció que privés de reclamar per qualsevol manca de conformitat 
manifestada durant el dit període (com si s’establís, per exemple, que la prescripció es 
produeix pel transcurs d’1 any a comptar des del lliurament). Sigui com sigui, l’art. 10.6 
Dir. 2019/771 difereix destacadament de l’art. 5.1, al final, Dir. 99/44, que en cap cas 
preveia la possibilitat d’escurçar el termini de prescripció de 2 anys d’ençà el lliurament, 
ni tan sols en cas de béns de segona mà (vegeu STJUE, de 13 de juliol de 2017, assumpte 
C‑133/16, Ferenschild [ECLI:EU:C:2017:541]; Bermúdez Ballesteros, MªS, «La STJUE de 
13 de julio de 2017 y su posible incidencia en la regulación española sobre las garantías 
en la venta de bienes de consumo», Revista CESCO de Derecho de consumo, nº 22, 2017).
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vinculant l’inici del còmput al coneixement de la manca de conformitat 
(art. 621‑44.3 CCCat), es garanteix la conformitat de la norma catalana 
a l’europea encara que, d’acord amb l’art. 121‑3 CCCat, els contractants 
arribessin a reduir el dit termini.91

 — L’art. 12 Dir. 2019/771 permet que les legislacions nacionals 
mantinguin o incorporin, com a requisit per a poder exercir els 
remeis de l’art. 13, l’obligació d’informar al venedor de la manca 
de conformitat en un termini no inferior a 2 mesos a comptar des 
de «la fecha en que el consumidor la haya detectado» (Atès 46 Dir. 
2019/771). L’art. 621‑28 CCCat, que imposa al consumidor aquesta 
notificació (que cal fer en un termini mínim de 2 mesos [art. 621‑28.1 
CCCat]) com a requisit per a poder invocar la manca de conformitat 
(art. 621‑28.2 CCCat), és conforme a l’art. 12 Dir. 2019/771. Les 
circumstàncies previstes a l’art. 621‑28.3 CCCat, adreçades a 
permetre en tot cas aquella invocació (per tant, prescindint del 
requisit de la notificació prèvia), també caben dins del marge de 
maniobra que l’art. 12 Dir. 2019/771 atorga al Dret intern.92

91 Vegeu, defensant que aquest pacte d’escurçament (que podria arribar a reduir el termini 
d’exercici fins a l’any i mig) seria nul per perjudicar al consumidor, Espiau Espiau, S., 
«La extinción de las pretensiones y las acciones correspondientes al incumplimiento de 
las obligaciones contractuales en el contrato de compraventa», Revista Catalana de Dret 
Privat, vol. 20, 2019, p. 24 (nota 17); en el mateix sentit, Ligüerre Gómez, C., ob. cit, p. 152. 
Certament, considerant l’art. 5.1 Dir. 99/44, que imposava un termini mínim de 2 anys a 
comptar des del lliurament, un pacte d’aquelles característiques hauria implicat reduir el 
nivell de protecció del consumidor en tots aquells casos en què la manca de conformitat se 
li revelés durant el primer mig any a comptar des del lliurament. Ara bé, cal fer notar que 
l’art. 10.2 Dir. 2019/771 només exigeix que el termini previst a la regulació interna permeti 
accionar per raó de les disconformitats manifestades durant el període de garantia; no 
estableix un termini mínim i, d’aquí, la conformitat del Dret català a l’art. 10.2 Dir. 2019/771 
encara que el termini de 3 anys es redueixi, per pacte (art. 121‑3 CCCat), a la meitat.

92 Si de cas, la incorporació al Dret català de l’art. 7.5 Dir. 2019/771 haurà de concordar‑se amb 
l’art. 621‑28.3 CCCat. Aquest darrer precepte, interpretat a contrari, permetria concloure 
que, si el venedor va revelar al comprador la manca de conformitat, aquest no la podrà 
invocar sempre. L’adverbi pren, en aquest context, un significat especial. Si el venedor 
va informar al consumidor, és possible que, tot i aquest coneixement, el consumidor 
pugui igualment fer valer els remeis per manca de conformitat; només cal que no l’hagi 
acceptada expressament i de forma separada (art. 7.5 Dir. 2019/771). Aquesta invocació, 
però, dependrà de la notificació de l’art. 621‑28 CCCat perquè, tal vegada que hi hagué 
revelació, no regeix l’excepció del darrer apartat d’aquest precepte.
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4.6. Remeis

La rúbrica de l’art. 13 Dir. 2019/771 és la de «[M]edidas correctoras por 
falta de conformidad»; estrictament, només hi ha correcció si s’exerceixen 
mesures obligacionals.

4.6.1. Més remeis i menys jerarquia?

La indemnització per danys i perjudicis continua essent un remei que 
es manté dins del context domèstic dels drets interns (art. 3.6, al final 
i Atès 61 Dir. 2019/771). La facultat de suspendre el propi compliment, 
en canvi, sí que es menciona expressament a l’art. 13.6 Dir. 2019/771.93 
94 Aquesta facultat acompanya les adreçades a demanar la reparació, la 
substitució, la reducció del preu i la resolució del contracte (art. 13 Dir. 
2019/771). La seva jerarquització (de la mà d’un doble nivell de remeis: 
primer, els obligacionals; després, els contractuals), tot i mantenir‑se, 
no presenta, a la Dir. 2019/771, la mateixa rigidesa que mostra a la Dir. 
99/44: primer, perquè per optar pels remeis de segon nivell no cal haver 
esgotat ambdós remeis de primer nivell, bastant que n’hagi fracassat un 
(art. 3.5 Dir. 99/44 [«‑si no puede exigir ni la reparación ni la sustitución»] 
i 13.4.a Dir. 2019/771); segon, perquè es pot exercir un remei de segon 
nivell si la manca de conformitat és greu (art. 13.4.a Dir. 2019/771). Si, 
en canvi, és lleu, el consumidor no pot resoldre (art. 3.6 Dir. 99/44 i 13.5 

93 L’Atès 61 Dir. 2019/771 dona a entendre que si no es reconeix expressament el dret a 
una indemnització és perquè el legislador europeu parteix del fet que es tracta d’un 
dret ja garantit en tots el Estats membres. És des d’aquesta perspectiva que resultaria 
sospitosament no conforme al Dret europeu una legislació interna que, de cap manera 
ni en cap circumstància, permetés al consumidor exigir una indemnització pels danys 
i perjudicis generats arran d’una manca de conformitat.

94 Ens atrevim a dir que, molt probablement, també la suspensió de la pròpia obligació en 
cas d’incompliment de la recíproca ja es troba garantida als distints ordenaments interns 
tal vegada que, de fet, és una manifestació més de la reciprocitat entre obligacions (Arnau 
Raventós, L., «La facultad de suspender el propio cumplimiento: una propuesta de 
construcción desde el derecho español y el CESL», Anuario de Derecho civil, vol. 66, núm.3, 
2013, p. 1279‑1296). En aquest cas, però, i a diferència de la indemnització per danys i 
perjudicis (Atès 61 Dir. 2019/771 i nota anterior), el legislador europeu s’ha decantat per 
portar expressament el remei a l’articulat.
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Dir. 2019/771). Es contempla la resolució parcial (art. 16.2 Dir. 2019/771), 
es preveuen els efectes restitutoris de la resolució, total o parcial (art. 
16.3 Dir. 2019/771) i s’expliciten els paràmetres per la reduir el preu (art. 
15 Dir. 2019/771); curiosament, el preu no hi és (tret que s’identifiqui 
amb el «valor» del bé).

No sembla plantejar dubte que qui tria el remei és el consumidor (art. 
13.2 [«...el consumidor podrá elegir...»]).95 L’art. 14.1.b Dir. 2019/771, 
aïlladament considerat, permetria defensar una altra cosa, però només 
aparentment. La norma, relativa als remeis de primer nivell, imposa al 
venedor dur a terme la reparació o la substitució en un termini raonable 
«a partir del momento en que el vendedor haya sido informado por 
el consumidor de la falta de conformidad»; sembla que, arran de ser 
informat pel consumidor, el venedor pugui lliurement corregir la manca 
de conformitat, sia reparant, sia substituint el bé (veu Atès 50 Dir. 
2019/771). Aquesta interpretació, però, trontolla per una doble motiu:96 
primer, perquè la Dir. 2019/771 ni tan sols imposa el deure d’informar 
(que és el pressupòsit de l’art. 14.1.b CCCat), remetent‑se al que pugui 
establir el Dret intern (art. 12 Dir. 2019/771); segon, perquè dir que el 
venedor ha de poder subsanar només és una manera d’expressar que 
el consumidor no pot recórrer, en tot cas i des del primer moment, als 
remeis contractuals, però sense que tot plegat impliqui que sigui ell, el 
venedor, qui pugui triar entre la reparació o la substitució o, fins i tot, 
imposar una o altra en cas de manca de conformitat greu.

4.6.2. En particular, l’art. 621‑41 CCCat: la facultat de resoldre  
el contracte

Els canvis introduïts a propòsit de la facultat de resoldre el contracte 
justifiquen algunes observacions. Prevista a la Dir. 99/44 (de protecció 
mínima [art. 8.2 Dir. 99/44]), com una facultat de segon nivell (3.5 Dir. 99/44), 

95 Izquierdo Grau, G., «Análisis de los remedios de la Dir. (UE) 2019/771, de 20 de mayo 
de 2019», Revista Crítica de Derecho Immobiliario, núm. 779, 2020, p. 1597.

96 I, d’aquí, que també ho faci l’art. 621‑39.2 CCCat en cas de compravenda de consum.
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exigeix que la manca de conformitat no sigui «de escasa importancia» 
(art. 3.6 Dir. 99/44). Ara, en un context d’harmonització plena, continua 
presentant‑se, com a norma general, com una facultat de rereguarda (art. 
13.4.a, b, i d Dir. 2019/771), no viable si la manca de conformitat és lleu 
(art. 13.5 CCCat); excepcionalment, però, si la manca de conformitat és 
greu, no hi ha jerarquia entre remeis i es pot resoldre directament, com 
a primera opció (art. 13.4.c Dir. 2019/771).97 És en aquest context que cal 
situar l’art. 621‑41.1,2 i 3 CCCat. Pel que fa al seu àmbit d’aplicació, a la 
seva conformitat amb la Dir. 99/44 i als termes d’una eventual reforma de 
cara a ajustar‑lo a la Dir. 2019/771, hi hauria el següent:

 — L’art. 621‑41 CCCat és una norma general en un triple sentit: 
primer, perquè s’aplica prescindint de si el comprador és 
consumidor; segon, perquè s’aplica prescindint també de quina 
sigui la part contractant incomplidora, comprador o venedor; 
tercer, perquè en relació amb cadascuna d’elles, s’aplica sigui 
quina sigui l’obligació que ha incomplert. Aquests dos darrers 
aspectes, si l’atenció es fixa en l’art. 621‑41.3 CCCat, suggereixen 
alguna cosa més. La regla s’inspira en l’art. 18 Dir. 2011/83 (també 
d’harmonització plena [art. 4]), que el Dret català, no només 
hauria incorporat (i no sols tingut en compte [Preàmbul Llei 3/2017, 
de 15 de febrer, par. 7è]), sinó que hauria generalitzat, primer, 
bilateralitzant‑la. D’aquesta manera, tant el retard en el lliurament 
del bé (art. 18 Dir. 2011/83; art 621‑13 CCCat), com el retard en 
el pagament del preu («..si el comprador o el venedor...»), poden 
comportar la resolució. La generalització objectiva o relativa a 
les obligacions incomplertes permet entendre que també serà 
possible resoldre en cas de retard en la recepció del bé98 (art. 
621‑34 CCCat). També regirà en cas de retard en la reparació o 
substitució entès com un retard en el lliurament d’un bé conforme 
al contracte? Si la resposta és positiva (perquè el precepte, de 
fet, no distingeix) aleshores el que s’estaria defensant és que 

97 Vegeu, també, art. 3.7 Dir. 2019/771.

98 Retard i desatenció del termini addicional de què parla el mateix 621.41.3 CCCat, 
generalitzant també el termini ja previst a l’art. 621‑13 CCCat.
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el consumidor només podria resoldre arran un retard en la 
subsanació si hagués indicat al venedor un termini addicional per 
fer‑ho. Es pot anticipar que aquest deure formal no apareix ni a la 
Dir. 99/44, ni a la Dir. 2019/771.99 Si la resposta és negativa, què 
cal entendre aleshores que pot fer el comprador quan el venedor 
no subsana en un termini raonable? Si aquest comportament no 
s’entén directament com a incompliment essencial (art 621‑41.1 
CCCat), només podrà insistir en el compliment específic o optar 
per la reducció del preu.

 — Només pel cas de compravenda de consum, l’art. 621‑41.1 CCCat 
no s’avé amb la Dir. 99/44 que, a fi de resoldre el contracte, en 
cap cas exigeix una manca de conformitat essencial, greu o 
substancial; basta que no sigui irrellevant.100 D’aquesta manera, 
l’art. 621‑41.1 CCCat rebaixa el nivell de protecció previst a la 
directiva perquè endureix els requisits per fer ús de l’acció 
contractual. En el context de la Dir. 2019/771, el recurs directe a 
la resolució en cas de bé greument no conforme (art. 13.4.c Dir. 
2019/771) determinarà, sense més, la conformitat sobrevinguda 
de l’art. 621‑41.1 CCCat amb el Dret europeu; ara bé, serà una 
conformitat incompleta si no es legitima també l’accés a la 
resolució en la resta de supòsits que descriu l’art.13.3 Dir. 2019/771 
(és a dir, després del fracàs d’un primer intent de subsanació per 
manca de conformitat que no sigui lleu).

 — Al Dret català, que ja preveu la resolució anticipada (art. 13.4.d 
Dir. 2019/771 i 621‑41.4 CCCat), caldria implementar normes 
generals (i no, només, específiques de la manca de conformitat 
jurídica [art. 621‑43.2 CCCat]) relatives a la resolució parcial i a 
la restitució de les prestacions satisfetes.

99 L’art.13.4.a Dir. 2019/771 permet resoldre si la subsanació no s’ha executat «en un plazo 
razonable a partir del momento en que el vendedor haya sido informado por el consumidor 
de la falta de conformidad» (art. 14.1.b Dir. 2019/771; vegeu, també, art. 3.5 Dir. 99/44).

100 Manca de conformitat amb la Dir. 99/44 ja destacada per Arroyo Amayuelas, E., «El 
derecho a resolver el contrato de compraventa ¿Qué inspiración europea para un Derecho 
civil catalán?» a Serrano de Nicolás, A., Estudios…, cit, p. 230.
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La substitució del bé i la reducció del preu plantegen dues qüestions. 
Quant a la primera, caldria incorporar la regla de l’art. 14.4 Dir. 2019/771, 
que prohibeix imposar la consumidor qualsevol pagament per raó de l’ús 
«normal» fet al bé substituït. Pel que fa a la reducció del preu, tractant‑se 
d’una compravenda de consum, es planteja si l’accés immediat a aquesta 
facultat, sense passar abans pels remeis obligacionals (art. 621‑37.1.d i 
621‑42 CCCat), implica protegir més al consumidor en aquells casos en 
què la Dir. 2019/771 situa la reducció necessàriament en el segon nivell 
de mecanismes (art. 13.4 Dir. 2019/771).

Mereix una darrera menció l’art. 3.5 Dir. 2019/2161. Incorpora un article, 
l’11 bis, a la Dir. 2005/29/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 11 
de maig de 2005, «relativas a las prácticas comerciales desleales en sus 
relaciones con los consumidores en el mercado interior»; la seva rúbrica 
és «Reparación». Estableix que les legislacions nacionals han de regular 
les condicions d’aplicació i efectes de les mesures correctores, de la rebaixa 
del preu o de la resolució contractual que el consumidor pugui instar 
arran d’una pràctica comercial deslleial. La revisió del llibre sisè ha de 
tenir en compte eventual aplicació dels remeis previstos a propòsit de la 
manca de conformitat a aquells supòsits de deslleialtat.






