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Presentació

PRESENTACIÓ
per
LLUÍS JOU MIRABENT
President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Octubre de 2018

Teniu a mans els volum 7 dels Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Recull les comunicacions presentades per escrit per les senyores
i senyors acadèmics a les sessions ordinàries de la institució que s’han celebrat al
llarg dels cursos 2016/2017 i 2017/2018.
L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya participa des dels seus
orígens en la redacció de la Revista Jurídica De Catalunya, la capçalera de la qual
comparteix amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Catalunya, la institució que
va crear l’Acadèmia. La Revista, ha esdevingut en els seus més de 120 anys d’història una de les revistes jurídiques més prestigioses d’Europa i de l’Amèrica llatina i
conjuga amb saviesa i fins i tot amenitat els estudis de fons, els treballs d’immediatesa, els comentaris d’urgència, les referències jurisprudencials de major interès i la
crònica de la nostra Acadèmia. Oberta sobretot al món hispànic, la Revista Jurídica
de Catalunya també és, o és sobretot, una enciclopèdia viva del Dret que s’elabora
i s’aplica a Catalunya del qual, sovint en llengua catalana, és una de les fonts de difusió més respectades, potents i perdurables. No és estrany si tenim en consideració
que la Revista va néixer, precisament, com un òrgan de comunicació científica i de
defensa del Dret Civil de Catalunya.
Tot i participar des de sempre en la Revista Jurídica de Catalunya, els directors
de la qual han estat tradicionalment acadèmics, l’Acadèmia, sota la presidència del
notari Robert Follia (2000-2008), va considerar adequat d’oferir una publicació específica que donés a conèixer les comunicacions presentades per les acadèmiques i
acadèmics a les sessions ordinàries de la corporació, sessions que se celebren amb
regularitat dos cops al mes al llarg del curs. Aquesta publicació són els Annals.
Robert Follia és un constructor, com va acreditar en la seva etapa de degà del Col·
legi de Notaris de Catalunya (1990-1996), etapa en la qual es responsabilitzà de
les obres de rehabilitació i d’ampliació de la seu del Col·legi que també conserva
l’Arxiu Històric de Protocols, un dels més valuosos de Catalunya i un dels millors
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del Món entre els notarials, seu refeta amb gust, funcionalitat, qualitat i calidesa.
També va presentar amb qualitat i gust els primers volums dels nostres Annals en
els quals va publicar el discurs d’obertura del Curs acadèmic 2000-2001 pronunciat
pel President Guàrdia Canela el novembre de 2000, les memòries dels cursos 20002001 fins al 2003-2004 i els discursos d’ingrés i lliçons acadèmiques pronunciats fins
al final del curs 2003/2004.
Així doncs, gràcies a l’esforç de Follia, al qual va donar lluïda continuïtat Josep
D. Guàrdia, president entre 1992 i 2000 i novament entre 2008 i 2016 i autèntica
ànima de la nostra Corporació des de fa tants anys, els Annals recullen i difonen la
tasca científica de l’Acadèmia en els primers anys del segle xxi. Un segle en què tot
és líquid i fugaç, instantani, immediat, exuberant i discutit i que en el camp del Dret
es caracteritza per la sobreproducció legislativa, la fugacitat de la normativa que
canvia constantment, el relativisme impredictible de la jurisprudència, el paper cada
dia més sobreactuat dels mecanismes de seguretat jurídica preventiva, el prestigi
institucional i professional i la decadència dels conceptes.
Els cursos acadèmics 2016/2017 i 2017/2018, la producció dels quals es recull
en aquest volum 7 dels Annals, s’han vist marcats per alguns esdeveniments, interns
o externs, que repercuteixen en els treballs que presentem, afecten l’extensió o el
gruix del volum. Entre els esdeveniments interns destaco l’absència de discursos
d’ingrés de nous acadèmics de número en els dos cursos, un fet no excepcional
però que ha trencat la dinàmica dels darrers anys, i la manca d’organització del que
n’havíem dit sessions obertes, que els recursos de la nostra Acadèmia no han permès
d’organitzar. Entre els externs, la manca de sessions solemnes d’obertura de curs
tant a la tardor de 2016 com a la de 2017, degudes en el primer cas per la realització
de les obres de rehabilitació del Palauet Cassades i en el segon per la situació creada per la manca de diàleg polític entre els Governs de la Generalitat i de l’Estat a
l’entorn del referèndum del dia 1 d’octubre de 2017. D’altra banda, cal subratllar,
també, que el volum 6 dels Annals va publicar els treballs acadèmics del darrer
trimestre de 2016 que corresponien, de fet, al curs 2016/2017.
Presentem, doncs, les memòries reglamentàries dels dos cursos acadèmics,
les comunicacions, normalment sobre temes pràctics, que s’han presentat a les ses
sions ordinàries i la necrològica o lloança de comiat d’un dels acadèmics que ens
ha deixat en darrer curs, el professor Víctor Reina traspassat el 3 de desembre de
2017. De fet, les comunicacions a les sessions ordinàries són l’activitat essencial de
la nostra corporació i aquesta és la justificació de publicar-les. En el volum present
trobareu treballs sobre acords de la junta de propietaris en la propietat horitzontal
catalana relacionats amb la qüestió dels apartaments turístics, sobre la normativa
de prevenció de blanqueig de capital, sobre la modificació judicial de la capacitat i
l’exercici del dret de sufragi, la responsabilitat civil sorgida d’actes delictius, sobre
els conceptes de veritat i veracitat en el Dret, sobre la Revista Jurídica de Catalunya
i la societat catalana, sobre el trasllat de domicili de les societats de capital, sobre
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el veïnatge civil i la necessitat de dotar-nos d’unes normes de solució de conflictes
de lleis que equiparin plenament la relació entre els ordenaments civils interns que
coexisteixen dins del territori estatal amb les relacions entre ordenaments d’estats
diferents, sobre el desheretament per causa de trencament de la relació familiar, sobre la compravenda a carta de gràcia o sobre la nova concepció vaticana en matèria
de comunió dels divorciats. Un conjunt variat de temàtiques relatives al Dret que
s’aplica a Catalunya, vistes sovint amb ulls pràctics, a vegades crítics, en ocasions
de gran actualitat. El volum es clou amb el discurs de recepció com a acadèmic de
número d’Antonio Cumella Gaminde, i la resposta que hi va fer en nom de l’Acadèmia Josep D. Guàrdia Canela, així com el discurs inaugural del curs 2018/2019. Tot
i que formalment correspondrien a un altre volum, ha semblat oportú d’incloure’ls
en aquest per raons d’espai i d’immediatesa.
Confio que aquest setè volum dels Annals, sigui d’interès per al lector que el
té a les mans i contribueixi a difondre l’obra de l’Acadèmia. Anuncio, també, que el
volum està disponible a Internet en el nostre web ajilc.cat com ho estan els volums
anteriors i que les comunicacions i discursos que es vagin llegint al llarg del nou curs
s’hi publicaran en espera del volum 8.
Per acabar només em resten els agraïments. En primer lloc a les acadèmiques
i els acadèmics que presenten comunicacions i treballs a les sessions ordinàries. Un
treball jurídic sempre és una obra de creació que vol coneixement, reflexió, temps
i quan s’aporten a l’Acadèmia donen sentit a la corporació. En segon lloc, és clar, a
Josep D. Guàrdia Canela, que ha tingut cura d’aplegar, ordenar i preparar el volum
7 com va fer, quan era President, amb els quatre precedents, així com a Mariele
Violano, secretària tècnica, que ens ha auxiliat. En tercer lloc, al Departament de
Justícia i a Caixabank que per mitjà de l’acord de col·laboració que tenen subscrit
financen íntegrament aquesta publicació. I, finalment, a tothom que s’interessa per
la nostra tasca, que no és altra que contribuir, amb tota modèstia, al coneixement i
l’evolució de la ciència jurídica i del Dret de Catalunya.
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Membres de l’Acadèmia

MEMBRES DE L’ACADÈMIA
(13.12.2016 – 30.09.2018)

Junta de govern
President:
Vicepresident:
Censor:
Tresorer:
Secretari:
Vicesecretari:

Lluís Jou Mirabent
Juan Córdoba i Roda
Joan Egea Fernández
Enric Brancós i Núñez
Francesc Tusquets Trias de Bes
Vacant

Acadèmics de número
Josep Maria Font i Rius*
Lluís Puig Ferriol
Encarna Roca Trias
Robert Follia Camps
Agustí Bassols Parés*
Juan Córdoba Roda
Rafael Jiménez de Parga Cabrera
Josep-E. Rebés Solé
Elias Campo Villegas
Eugeni Gay Montalvo
Ma. Eugenia Alegret Burgués
José Juan Ferreiro Lapatza
Pau Salvador Coderch

Josep-Joan Pintó i Ruiz
Josep-D. Guàrdia Canela
Felip Tallada d’Esteve
Víctor Reina Bernáldez*
Alegria Borrás Rodríguez
Enric Brancós Nuñez
Joan Josep López Burniol
Agustín Luna Serrano
Núria de Gispert Català
Lluís Jou Mirabent
Joan Egea Fernández
Francesc Tusquets Trias de Bes
Lluís Martínez Sistach

Acadèmics honoraris
Francisco Soto Nieto

Ignacio Sancho Gargallo

Acadèmics electes
Enric Argullol i Murgadas
Eudald Vendrell i Ferrer
Ferran Badosa i Coll
Antonio Cumella Gaminde

Ma. José Magaldi Paternostro
Miquel Tarragona i Coromina
Tomás Giménez Duart
Joaquim Tornos Mas

Vacants a declarar*
*  Es troben pendents de declarar les vacants corresponents als acadèmics numeraris Víctor
Reina Bernáldez, Josep Ma. Font i Rius i Agustí Bassols i Parés, per defunció.
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CURS ACADÈMIC
2016-2017

Sessió inaugural
curs 2016-2017
13 de desembre de 2016

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’ACADÈMIA DE
JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
CURS 2015-2016
per
LLUÍS JOU I MIRABENT
Notari. Secretari de l’Acadèmia
Memòria llegida i aprovada a la sessió del dia 22 de noviembre de 2016

Aquesta Memòria de les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya en el curs precedent, el de 2015-2016, el 176è des de la seva
fundació el 1840, es presenta no en la sessió pública i solemne com és tradicional, sinó en una sessió ordinària atesa la circumstància de la realització d’obres
de remodelació a l’edifici històric del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que
acull la nostra seu i les sessions públiques i solemnes que celebra l’Acadèmia.

1. Sessions ordinàries i composició de la Junta de Govern
Al llarg d’aquest curs l’Acadèmia s’ha reunit en un total de 14 sessions ordinàries, entre les quals una de pública i solemne i una d’oberta, que han tingut
lloc els dies 13 d’octubre, 3 i 10 de novembre, 1 i 16 de desembre de 2015; 19
de gener, 2 i 16 de febrer, 1 i 15 de març, 12 i 26 d’abril, 10 de maig i 7 de juny.
La inauguració del curs va tenir lloc a la sessió pública i solemne celebrada a la sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona el dia
10 de novembre de 2015. La va presidir l’Hble. Sr. Josep D. Guàrdia Canela,
president de l’Acadèmia, que fou acompanyat a la mesa pel Rvdm. arquebisbe
primat de Tarragona Jaume Pujol Balcells, el Rvdm. bisbe d’Urgell i copríncep
d’Andorra Joan Enric Vives i Sicília, l’Hble. Sr. president del Consell de Garanties Estatutàries, l’acadèmic Joan Egea Fernández, la Il·lustre vice-degana del
Col·legi d’Advocats de Barcelona, Rosa Maria Barberà Ramos, l’Excm. secretari
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Rafael Navarro
Valls i l’Il·lustre Sr. secretari de l’Acadèmia Lluís Jou i Mirabent. En el curs de la
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sessió el Secretari va llegir la Memòria del Curs anterior, es va procedir a rebre
com a acadèmic de número i va llegir el discurs d’ingrés l’Emm. i Rvdm.
Cardenal Lluís Martínez Sistach i, després de la resposta a càrrec de Josep Joan
Pintó Ruiz, el President llegí el discurs d’inauguració.
La Junta de Govern s’ha reunit en diverses ocasions, gairebé sempre amb caràcter previ a les Sessions ordinàries, per a ordenar els afers que li són propis. Ha
estat integrada pels acadèmics Hble. Sr. Josep D. Guàrdia Canela, president; i els
il·lustres senyors Joan Córdoba Roda, vicepresident; Enric Brancós Núñez, tresorer; Lluís Jou i Mirabent, secretari; Francesc Tusquets Trias de Bes, vicesecretari,
i Elías Campo Villegas, censor. És just de fer constar que sovint ha redactat les
actes el vicesecretari que ha cobert amb eficàcia les absències que el senyor Jou,
per causes justificades, ha hagut d’excusar al llarg del curs.
El President, ha atès les obligacions del càrrec i no ha faltat a cap de les
sessions. Com sempre ha complert, a més, la funció de representació de la Corporació tot assistint a actes acadèmics, institucionals i protocol·laris convocats
pel President o el Govern de la Generalitat, el Tribunal Superior de Justícia, les
acadèmies jurídiques iberoamericanes, altres acadèmies catalanes i els Col·legis
d’Advocats, de Procuradors i de Notaris de Catalunya i la delegació a Catalunya
dels Registradors. També ha mantingut entrevistes amb autoritats polítiques i acadèmiques nacionals i internacionals i ha participat en el Consell Interacadèmic
de Catalunya, el Consell de la Revista Jurídica de Catalunya i els patronats de les
fundacions en què l’Acadèmia ostenta el càrrec de patró a que es farà referència
més endavant. El 12 de maig, el President va participar en l’acte de graduació de
la Promoció de Dret 2016 de la Universitat Internacional de Catalunya i hi llegí el
discurs «La llibertat i el dret civil de Catalunya».

2.

Sessions obertes

El curs 2015-2016 s’ha celebrat una sessió oberta. Les sessions obertes són
sessions ordinàries a les quals es convida a un nombre limitat i seleccionat de
membres de la comunitat jurídica catalana coneixedors de la matèria que s’hi
exposa amb l’objectiu de fomentar el debat de les idees jurídiques. Ha estat el cinquè curs consecutiu en què s’ha celebrat alguna d’aquestes sessions. Fou oberta
la sessió del dia 16 de desembre de 2015, en la qual fou ponent el professor Javier
Boix Reig, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de València i advocat, que va
parlar sobre el tema Corrupción y justicia penal, una matèria d’actualitat a la qual
sovint els mitjans de comunicació dediquen espais considerables. El professor
Boix va fer una exposició tècnica i pràctica, centrada en els molts instruments
que la legislació actual atorga a l’Estat per a combatre els delictes genèricament
englobats en el terme corrupció. Presentà al conferenciant el vicepresident de
l’Acadèmia Pfr. Joan Córdoba Roda. Van acompanyar al ponent a la mesa el President i el fiscal superior de Catalunya senyor José M. Romero de Tejada, així com
el Vicepresident.
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3. Discursos d’ingrés
En el curs 2015-2016 s’ha pronunciat el discurs d’ingrés de l’acadèmic cardenal Lluís Martínez Sistach. El discurs fou exposat en la sessió pública i solemne
celebrada a la sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona el dia
10 de novembre de 2015. El nou acadèmic de número va parlar sobre «Estat laic
i societat plurireligiosa», un tema també d’actualitat a tots els estats occidentals,
i el discurs fou contestat per l’acadèmic Josep Joan Pintó Ruiz, essent publicades ambdues intervencions en un opuscle «ad hoc» que es va repartir entre tots
els assistents a l’acte un cop finalitzat. El nou acadèmic de número ostentarà la
medalla Narcís de Sant Dionís, vacant per defunció de l’Emm. i Rvdm. cardenal
Ricard Maria Carles i Gordó. La sessió pública i solemne fou concorreguda i van
acompanyar el president de l’Acadèmia, a la mesa, les autoritats que s’han citat
en començar la memòria. Entre el públic i a la sala, hi assistiren, entre d’altres, el
Magnífic rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez i Sarrió, l’Il·lustre
Sr. síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat i Reyero;
el director general de Dret i Entitats Jurídiques Sr. Jordi Cabré i Trias; el president
de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i vicepresident del Consell Interacadèmic de Catalunya, Excm. Sr. Joan Antoni Solans i Huguet, el president de
la Reial Acadèmia de Farmàcia, Excm. Sr. Josep Mª Ventura Ferrero, el M. Hble.
Sr. José Montilla, antic president de la Generalitat, l’Excm. Sr. Xavier Trias, antic
alcalde de Barcelona, el bisbe auxiliar de Barcelona, Excm. i Rvdm. Sr. Sebastià
Taltavull Anglada i el vicari judicial, Il·lm. Sr. Santiago Bueno Salinas.
En acabar el curs resten pendents de la lectura del discurs d’ingrés
set acadèmics electes, als quals el President i la Junta de Govern han animat amb
insistència a fer-ho ben aviat atès que no és raonable de convocar noves vacants
amb un nombre tan elevat d’electes.
4. Defuncions i sessions «in memoriam»
Durant el curs no s’ha produït cap baixa entre els acadèmics, circumstància
que celebrem. A la sessió ordinària del 13 d’octubre l’acadèmic Francesc Tusquets Trias de Bes llegí la memòria necrològica de qui ho havia estat, Antoni de P.
Escura Viñuales, que ens va deixar el curs passat, deixant vacant la medalla Martí
Miralles. A la sessió hi assistiren, convidats pel President, dos dels fills del difunt,
senyors Antonio i Ferran Escura.
5.

Nous acadèmics

Durant el curs no s’ha escollit cap nou acadèmic, en contrast amb els cursos
precedents en els quals se n’escolliren vuit en total dels quals només dos han llegit
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el discurs. Com s’ha dit, el 10 de novembre va llegir el discurs d’ingrés l’Emm. i
Rvdm. Dr. Lluís Martínez Sistach, elegit el 13 de maig de 2014. Actualment hi ha
tres vacants.

6. Comunicacions
A més de les ponències i discursos esmentats fins ara, al llarg del curs es
van presentar per part dels acadèmics les següents comunicacions en sessions
ordinàries:
El 3 de novembre, l’advocat Sr. Eudald Vendrell i Ferrer sobre «La
incidència de la ruptura matrimonial en les compravendes amb pacte de supervivència».
El dia 19 de gener, l’advocat Dr. Josep Joan Pintó Ruiz, sobre «¿Hay necesidad de institucionalizar la constancia de un fundamento como causa eficiente
del pacto sucesorio?».
El 16 de febrer, el professor Dr. José Juan Ferreiro Lapatza sobre «La
complicación del ordenamiento tributario».
El dia 1 de març, la professora Dra. Alegria Borràs Rodríguez, sobre «El
Reglamento de la Unión Europea en materia de sucesiones: aspectos generales y
problemas de remisión a un ordenamiento plurilegislativo».
El 15 de març, el registrador Sr. Antonio Cumella Gaminde sobre «Els
acords de custòdia de territori».
El 12 d’abril, el notari Sr. Elías Campo Villegas sobre «¿Ha incidido
en la naturaleza jurídica de la función notarial la Ley 15/2015, de 2 de julio, de
jurisdicción voluntaria?»
El 26 d’abril el notari Sr. Enric Barncós Núñez sobre «El certificat successori europeu».
El 10 de maig, el professor Dr. Agustín Luna Serrano sobre «La reglamentación de las operaciones de inversión en la denominada MiFID II».
El 7 de juny, l’advocat Francesc Tusquets i Trias de Bes sobre «El
control judicial de l’Arbitratge. A propòsit de la doctrina del TSJ de Madrid en
matèria de productes financers». A aquesta sessió, darrera del curs, hi assistiren
el conseller de Justícia, Hble. Sr. Carles Mundó i Blanch, i el director general
de Dret, Sr. Xavier Bernadí Gil que volgueren fer el gest de conèixer de primera mà i en directe la nostra activitat, gest que la Corporació valora i agraeix.

7.

Altres activitats i publicacions

Més enllà de les sessions i actes acadèmics amb els quals l’Acadèmia contribueix a la reflexió i a la construcció del coneixement jurídic, l’Acadèmia de
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Jurisprudència i Legislació de Catalunya col·labora amb altres institucions jurídiques del país en actes amb els quals contribueix a difondre aquell coneixement
i participa en el regiment de diversos organismes, institucions i fundacions.
Així, pel que interessa en aquesta memòria és rellevant la participació al
Consell de Redacció de la Revista Jurídica de Catalunya, una de les més antigues i prestigioses revistes jurídiques de la Península dirigida actualment per
l’acadèmic Eugeni Gay, la capçalera de la qual és de cotitularitat del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona i de l’Acadèmia. Enguany la revista ha aparegut amb
la regularitat de sempre i ha editat un monogràfic sobre la Reforma de les societats de capital i millora del govern corporatiu que fou presentat en una jornada
específica el dia 4 de febrer de 2016. El 26 de maig, l’Acadèmia va organitzar
conjuntament amb el Col·legi de Registradors, una Jornada sobre «Utilització de
les fonts europees, convencionals i internes davant de les autoritats espanyoles» en
la qual, per part de l’Acadèmia, intervingueren els acadèmics Guàrdia, Alegret,
Borràs, Cumella i Pintó.
D’altra banda, entre el 22 i el 24 de setembre el president Guàrdia va representar la nostra Acadèmia al IX Congrés de les acadèmies jurídiques i socials
d’Iberoamèrica que ha tingut lloc a Asunción, capital del Paraguai, sobre els temes: L’excepció de consciència; La Justícia penal internacional i els drets dels refugiats i dels migrants; La compravenda internacional i els contractes electrònics,
i La finalitat de les acadèmies i llur finançament. En aquest congrés hi han participat les acadèmies paraguaiana, les de Córdoba i Buenos Aires de l’Argentina, les
boliviana, colombiana, costa-riquenya, hondurenya, mexicana, nicaragüenya, peruana, porto-riquenya, veneçolana i xilena per la banda americana i les de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (Madrid), i les asturiana,
de les Illes Balears, gallega, de Granada, de Valladolid, de Sevilla, d’Extremadura
i la nostra, per la banda peninsular. Per part de la de Catalunya, el president
Guàrdia hi presentà la ponència «Finalidad de las Academias y su financiación»
i, en la secció en la qual es debatí aquest tema, fou Coordinador internacional.
El 22 i 23 de setembre se celebraren a Tossa de Mar les XIX Jornades de Dret
Català a Tossa de Mar. L’Acadèmia sempre participà en l’organització d’aquestes
jornades fins i tot amb una modesta aportació econòmica que en l’edició d’enguany no ha estat possible per exigències administratives tot i que es preveu
de donar continuïtat a la nostra participació en futures edicions. Assistiren a les
jornades els acadèmics Cumella, Egea i Jou.
En el capítol de publicacions és de destacar que han aparegut els volums
IV i V dels Annals de l’Acadèmia, amb les ponències i treballs presentats en
els darrers anys, i que en acabar el curs està pràcticament enllestit el volum
VI dels Annals que comprendrà els treballs presentats a l’Acadèmia els cursos 2014-2015 i 2015-2016. També és oportú de ressenyar que el lloc web de
l’Acadèmia, www.ailjc.cat, publica notícies sobre la Corporació i algunes de les
nostres publicacions.
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Finalment, l’Acadèmia, sempre per mitjà del President, ha participat en els
òrgans de direcció de l’Institut d’Estudis Autonòmics, l’Observatori de Dret
Privat de Catalunya, el Consell Interacadèmic de Catalunya, la Conferència
d’Acadèmies de Jurisprudència Iberoamericanes i als patronats de les fundacions
del Notariat de Catalunya, la Fundació Pau Casals i la Fundació Roca Sastre, de
les quals en forma part.

8.

Economia

Mai no s’han fet constar a la memòria d’activitats del curs els aspectes
econòmics relatius a l’Acadèmia, que du els comptes per exercicis naturals i
no per cursos. Tot i això, sempre sembla adequat de fer constar que cap dels
acadèmics percep remuneracions ni dietes, que no compta amb personal, que la
comptabilitat es du amb cura i transparència; que el pressupost és modest i es
nodreix essencialment de la subvenció de la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, que s’agraeix, i que aquests ingressos es destinen a cobrir amb
prudència les despeses generades per les sessions obertes, els annals, les publicacions i la resta de despeses ordinàries de funcionament. A més, del suport de
la Generalitat, l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya ha rebut
el suport de l’Obra Social de la Caixa i rep, des de 1840, el valuós i constant
suport de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que l’acull a la seva
seu, li destina de manera permanent una sala i li facilita la logística necessària,
que inclou el suport logístic, ordenat i eficient, de la senyora Mariele Violano.
Sense el suport material d’aquest Col·legi la subsistència de l’Acadèmia no hauria estat ni seria possible.

9.

Final

La memòria és tan sols una síntesi indicativa de l’activitat de l’Acadèmia.
No pot acabar sense recordar que són els acadèmics, pertanyents per definició a
les diferents branques del Dret Públic i Privat de Catalunya, els qui, amb la seva
activitat i llurs publicacions, atorguen a la institució el relleu solvent i el prestigi
jurídic que la societat catalana li reconeix. No és balder de fer constar, en aquest
sentit, que els acadèmics Enric Argullol Murgadas i Josep E. Rebés i Solé han
rebut, el 2016, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i que el secretari, Lluís Jou,
ha estat elegit com a membre de l’Institut d’Estudis Catalans. D’altra banda els
acadèmics Badosa, Borràs, Guàrdia i Follia han estat nomenats per formar part
de la Comissió de Codificació aquesta legislatura i que Jou i Cumella han estat
nomenats perquè s’integrin a la Secció de Dret Patrimonial.
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El reconeixement social a la Institució i als acadèmics en conjunt és l’estímul més gran per donar continuïtat a la nostra activitat amb la qual, pretenem
contribuir a la conservació i el desenvolupament del dret propi de Catalunya,
al progrés de les idees jurídiques i a l’equilibri imprescindible entre l’exercici
dels drets democràtics, l’evolució del dret i de la legislació, l’actuació política i
l’activitat jurisdiccional.
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PARAULES PER A L’ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE
PRESIDENT DE L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I
LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
per
LLUÍS JOU I MIRABENT
Notari. Secretari de l’Acadèmia
13 de desembre de 2016

Gràcies, moltes gràcies, companys acadèmics, per haver-me elegit president
d’aquesta gairebé bicentenària i tan prestigiosa institució i haver-me fet confiança.
És un honor que assumeixo amb il·lusió i respecte.
Gràcies, també, als companys Francesc Tusquets Trias de Bes, que heu elegit
secretari, i Joan Egea, que heu elegit censor, per haver-me volgut acompanyar a
la Junta de Govern juntament amb Joan Córdoba i Enric Brancós, vicepresident
i tresorer.
Si d’una banda estic content de trobar-me investit en el càrrec, de l’altra no
estic segur de tenir els mèrits suficients per assumir-lo. No seria honrat, doncs,
acceptar la presidència sense exposar-vos les meves inquietuds.
1. El cos electoral que m’ha elegit m’imposa.
2. Els dos presidents que m’han precedit em condicionen.
3. El prestigi i la tradició històrica de l’Acadèmia m’estimulen.
4. Saber trobar el lloc adequat a l’Acadèmia a punt d’entrar a la tercera
dècada del segle xxi em preocupa.
5. Trobar temps al meu temps i complicitat en vosaltres per complir adequadament les obligacions del càrrec em fa demanar-vos corresponsabilitat.
Deixeu-me desgranar aquests punts:

1.

El cos electoral

Vosaltres, acadèmics electors, constituïu un cos electoral tan selecte i distingit que imposeu i genereu en mi un immens respecte:
D’una banda, entre els universitaris, alguns, Córdoba, Luna, Borràs, Roca,
Font Rius, heu estat professors meus a la facultat, i d’altres, Badosa, Egea, Puig
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Ferriol, Argullol, Ferreiro, Reina, Salvador Coderch, Jiménez de Parga, ho heu
estat a través dels vostres manuals, publicacions, ponències i intervencions jurídiques a congressos, jornades o comissions.
D’altra banda, entre els professionals, uns, Follia, López Burniol, Giménez Duart, Campo Villegas, Brancós, Tarragona i Cumella m’heu estat mestres
i companys; i d’altres, Gay, Guàrdia, Pintó, Tusquets, Tallada i Vendrell heu
estat i sou, com ho sou per tants altres professionals, referents en l’exercici de
l’advocacia.
Entre vosaltres hi trobo també alguns dels impulsors polítics més rellevants de la renovació del Dret Civil de Catalunya, com són Agustí Bassols,
Núria de Gispert i Josep Guàrdia, que han ostentat els càrrecs de consellers
de Justícia i tampoc no m’hi falta l’amic Rebès, tant de temps a l’Escola d’Administració Pública i a la Comissió Jurídica Assessora, ni el cardenal Martínez
Sistach, alhora canonista expert i pràctic en el funcionament de les institucions
eclesiàstiques.
I finalment, hi trobo, encara, les magistrades Alegret i Magaldi, tan respectades, i els magistrats del Constitucional Eugeni Gay i Encarna Roca, que ja he
esmentat.
Davant d’un cos electoral així, com voleu que no m’imposi assumir la presidència?

2.

Els dos predecessors immediats: Guàrdia i Follia

Els darrers vint-i-quatre anys, un quart de segle, hem tingut la sort i el luxe
de comptar amb dos presidents com Robert Follia i Josep-Delfí Guàrdia. En
Guàrdia, elegit acadèmic l’any 1975 fou secretari entre 1977 i 1983 i ha ostentat
la presidència en quatre mandats, consecutius dos a dos, entre 1992 i 2000 i
entre 2008 i ara i, entre uns i altres mandats, fou uns anys conseller de Justícia.
No cal que en destaqui la vitalitat, la facilitat de paraula ni la implicació amb
l’Acadèmia que arriba a extrems de compenetració entre ell i la institució que
tots coneixeu.
En Robert Follia és acadèmic des de 1990 i ha estat president dos mandats
continuats, entre 2000 i 2008. Notari i preparador de notaris, té un fonament
teòric envejablement sòlid i una visió pràctica singular. Ha estat degà del Col·legi
de Notaris i sempre li serem deutors, notaris, juristes en general i historiadors, de
l’ampliació i remodelació modèlica de la seva seu. Manté admirablement l’ànsia
d’estudi i el cop d’ull per a la crítica.
Ells dos, Guàrdia i Follia han marcat aquesta institució amb el seu saber fer,
la seva dedicació constant, i la seva personalitat potent. N’hi ha prou amb subratllar que dels 33 acadèmics actuals 25 han estat elegits al llarg dels seus 24 anys de
mandat. Es fa difícil de succeir-los amb esperança racional d’emular-los.
Gràcies a tots dos per la feina.
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3. La tradició històrica de l’Acadèmia
L’Acadèmia en si mateixa té un prestigi jurídic i social inqüestionable. Quan
va ser l’hora va poder dir la seva, amb autoritat, tant en l’elaboració del Codi Civil
espanyol, com en la dels successius projectes d‘Apèndix i la Compilació i va tenir
força no només per contribuir a l’aparició de la Revista Jurídica de Catalunya,
sinó també en l’organització del Primer i del Segon Congrés Jurídic Català els
anys 1936 i 1970. La nostra pàgina web publica el llistat dels presidents. N’hi
ha prou amb citar, a més de Guàrdia i Follia, els que els precediren des de la
restauració, l’any 1954: Antoni M. Borrell i Soler, Joan Ventosa i Calvell, Josep
M. Trias de Bes i Giró, Ramon M. Roca Sastre, Francesc d’A. Condomines Valls,
Miquel Casals Colldecarrera, Josep Joan Pintó Ruiz i Lluís Figa Faura. Tots ells
estudiosos del dret i, a més, uns ministres, els altres diputats, altres magistrats, els
altres degans...
I entre els d’abans de la guerra, resseguir els seus noms fa pensar en les pàgines d’una història del Dret català: Només a tall d’exemple hi trobem a Vives i
Cebrià, Duran i Bas, Permanyer i Ayats, Planas i Casals, Guillem M. Brocà, Pella
i Forgas, Maspons i Anglasell, Martí Miralles, el ja citat Borrell i Soler o Amadeu
Hurtado. Tots aquests noms imposen i converteixen la presidència de l’Acadèmia
en un repte difícil.

4.

L’Acadèmia al segle xxi

Però em sembla més difícil, encara, el repte de trobar el lloc que correspon
a l’Acadèmia a punt d’entrar a la tercera dècada del segle xxi.
• La situació política, l’organització territorial de l’Estat, l’expansió de la
Unió Europea, el paper dels agents socials, la funció i les característiques dels
mitjans de difusió del coneixement han canviat tant des de 1954 amb ara que res
no sembla equiparable. I nosaltres em sembla que hem canviat poc.
• La inflació gegantina de la legislació, l’expansió sense precedents de
les professions jurídiques, la pèrdua de prestigi dels coneixements teòrics, la
devaluació de la juridicitat davant l’economia, el qüestionament de tots els cànons o l’exaltació de la joventut com un mèrit en si mateixa, la configuració de
la immediatesa de tot com un valor absolut i el menysteniment de tot el que
no sigui temporalment immediat, fan difícil mantenir la notorietat de la nostra
institució.
• La globalització, l’explosió demogràfica, els canvis d’actors en la geopolítica mundial, la facilitat dels viatges i l’explosió de les tecnologies de la
informació i el coneixement han canviat el món. I nosaltres, com deia, hem
canviat poc.
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Si ens ho mirem de més a la vora, ¿quin és el nostre lloc en una Catalunya
que compta amb sis facultats de dret públiques i altres dues de privades contra
una única facultat de fa 60 anys?;
—que s’ha dotat d’un Observatori de Dret Privat i una Comissió de Codificació organitzades pel Govern de la Generalitat que fa 60 anys en feia quasi 20
que havia estat suprimit?
—que té un Parlament amb capacitat legislativa gairebé plena en matèria
de Dret Civil i que malda per ampliar cada cop més les seves competències amb
tendència, fins i tot, a esdevenir plenament sobirà?;
—que té institucions assessores tan prestigioses com la Comissió Jurídica Assessora i el Consell de Garanties Estatutàries integrats per juristes, com nosaltres
de les més diverses branques del Dret, que fa cinquanta anys eren inimaginables?
I encara, ¿quin és el paper de la nostra Acadèmia en relació amb un Institut
d’Estudis Catalans que el 1954 era clandestí i ara compta amb un finançament
públic considerable?
Us demano ajuda des d’ara mateix per fer una reflexió profunda en aquest
sentit, a la qual us convido, una mena de pla estratègic que ens farem nosaltres
mateixos que inclogui totes les variables que considereu adequades.
Potser no cal imaginar un III Congrés Jurídic Català, però sí que podem
pensar en la presentació on correspongui de propostes legislatives puntuals, o
imaginar quina relació podem tenir amb les facultats de Dret i els Col·legis professionals catalans, o les acadèmies de jurisprudència dels territoris veïns, començant
per Aragó i les Illes Balears, que coneixem tan poc, o aprofitar millor les possibilitats que ens brinda la Revista Jurídica de Catalunya, un dels nostres grans actius
nominals o fer una major difusió dels nostres Annals.
També caldrà que fem l’esforç d’incrementar el nombre d’acadèmiques.
Que a hores d’ara siguem 28 acadèmics i 5 acadèmiques comença a ser una anomalia socialment impresentable.

5.

Disponibilitat i corresponsabilitat

Finalment em temo que no tindré tota la disponibilitat de temps que caldria
per ocupar-me de tots els assumptes propis de l’Acadèmia.
El despatx de notari és cada dia més absorbent. No perquè hi hagi més feina,
sinó perquè les obligacions formals i materials que la Llei ens ha anat imposant
per a l’autorització dels documents, el control del moviment dels capitals, les
comunicacions a les administracions, d’una banda, les competències que ens ha
anat atribuint de l’altra, i els canvis legislatius gairebé setmanals per rematar-ho,
exigeixen una dedicació cada cop més intensa a cada document. I, com sabeu, soc
notari únic al meu despatx.
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Per això us demano, ja des d’ara, col·laboració i comprensió. Per tant, delegaré sovint en companys de junta, i puntualment en tots vosaltres, algunes de les
tasques de representació. Ho faré per necessitat, però també amb la voluntat de
trobar en vosaltres una major implicació que passa, per començar, en demanar als
companys electes que prepareu i llegiu els discursos d’entrada. D’aquí a dos anys
cal elegir tres càrrecs a la Junta. Tant de bo d’aquí a allà tots els electes hagueu
passat a ser numeraris. Serà més senzill repartir-nos la responsabilitat i la feina.
Per acabar permeteu-me que us digui que accepto el càrrec amb respecte,
sí, però també amb il·lusió. El primer cop que vaig assistir a un acte acadèmic va
ser a l’obertura de curs de l’any 1991/1992. Presidia la mesa en Lluís Figa acompanyat pel President Pujol i es va parlar de la competència de la Generalitat en
matèria de Dret Civil en el marc de la campanya organitzada per les institucions
jurídiques catalanes en relació amb el recurs instat per l’Estat contra la Llei de
filiacions. Mai no m’hauria imaginat que arribaria a presidir-la.
I, com que som humans, deixeu-me fer una expansió personal. Estic segur
que la meva mare seria feliç de saber-me president, com em sembla que estan
contents el meu pare, la meva dona, els meus germans i estic segur que ho està en
Robert Follia, que és qui més m’ha animat a ser-ne.
Gràcies a tots i bones festes.
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PARAULES DE COMIAT
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
President de l’Acadèmia de J. i L. de Catalunya
13 de desembre de 2016

El dia 11 de desembre de 2008, és a dir fa gairebé vuit anys dia per dia,
vaig ser elegit per a un segon mandat com a President d’aquesta Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Abans havia exercit el càrrec durant el
període 1992-2000. I a l’entremig s’havia produït el magnífic mandat del president
Follia amb el qual ja havíem treballat junts durant la meva primera presidència.
En acabar aquell període, vaig pronunciar el discurs inaugural del Curs 200001, insistint en el fet que l’Acadèmia havia de ser fidel al seu passat —l’ahir—, activa en el present —l’avui— i esperançada en el futur —el sempre—. I, en aquest
moment de comiat, vull manifestar que he procurat fer tot el possible per tal que
l’Acadèmia es mantingués fidel, activa i esperançada.
Amb aquesta finalitat, he pensat que procedia donar compte, d’alguna manera, de la totalitat d’aquest segon període de govern de la Corporació. Així ho
havia fet l’any 1984, en acabar el meu mandat com a Secretari, a la «Memòria
d’un Curs (1982-1983), memòria d’un període (1977-1984)». I així ho he fet a la
«Presentació» de l’exemplar VI dels Annals a punt de sortir editat.
L’Acadèmia té com a alta missió el foment de la cultura jurídica contribuint
a la seva formació i a la seva difusió. D’una manera o d’altra, sempre ho ha fet
així. Al llarg de la seva història i en l’actualitat. De forma verbal i per escrit. Ha
organitzat sessions públiques i sessions obertes, cicles de conferències, seminaris
i actes de diversa naturalesa. Ho ha fet ella sola o en col·laboració amb altres
Institucions. I ha procurat que tota expressió oral acabés tenint la seva plasmació
escrita. La manifestació més preclara en aquest medi, d’aquella funció de foment,
formació i difusió de la cultura jurídica, ha estat sens dubte la Revista Jurídica de
Catalunya, creada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona a impuls i estímul de l’Acadèmia. Fa més de quaranta-set anys que en soc membre del Consell
de Redacció i durant aquest període he fet tot el possible per mantenir i accentuar
la seva primacia en el camp de les publicacions jurídiques periòdiques.
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A més, però, la nostra Corporació ha publicat diversos llibres entre els quals
destaquen els que veieren la llum fa poc més de vuitanta anys, entre 1932 i 1935,
sobre diversos temes de dret constitucional i estatutari, de dret públic i de dret
privat general i comarcal. També n’ha reeditat altres, igualment valuosos, que no
es trobaven amb facilitat. Durant aquest període i amb ocasió dels actes del Cinquantenari de la Compilació s’ha fet amb els «Comentarios a la Compilación del
Derecho Civil especial de Cataluña». L’Acadèmia s’incorporà també ben aviat als
procediments electrònics i a la seva pàgina web podem trobar materials d’enorme
interès que esperem poder complementar amb la digitalització de la major part de
la documentació històrica que posseïm.
Nogensmenys són els Annals l’eina privilegiada per a difondre l’activitat de
l’Acadèmia en el camp de l’estudi i la investigació del dret, la formació, el foment
i la difusió de la cultura jurídica. De bell antuvi, la publicació d’uns Annals constituí un ferm propòsit de l’Acadèmia que no va poder ser dut a la pràctica fins a
l’entrada d’aquesta centúria. En efecte, no ha estat fins aquests darrers anys que
s’han publicat els treballs de l’Acadèmia, amb voluntat d’integritat i completesa.
Durant ells, ho hem fet dels Cursos que van des de 2008 al 2016, a raó de dos per
exemplar. Els treballs publicats coincideixen, doncs, amb aquest lapse de temps i
suposen la publicació de tot el treball que s’hi ha dut a terme. Amb l’edició del VI
volum, hem editat quatre volums que s’afegeixen als dos primers publicats durant
la Presidència del meu antecessor.
Així doncs, és en els volums III, IV, V i VI dels Annals, amb més de 2.900
pàgines (546, 905, 663 i 791 respectivament) on podem trobar la pràctica totalitat
de l’obra acadèmica en el període 2008/2016 que ha estat el del meu segon mandat com a President de l’Acadèmia, proper a finalitzar. Per aquest motiu m’ha
semblat procedent efectuar-ne ara un resum i un balanç abreujat.
Comencem per les persones. Ens han deixat per defunció els Acadèmics numeraris Pérez Vitoria (2010), Pou d’Avilés i Verger (2011), Albaladejo, Martínez Sarrión i Mezquita (2012), Mullerat i Carles (2013) i Escura (2015) i
l’acadèmic d’honor Vallet de Goytisolo (2011). Es van celebrar les estatutàries
sessions necrològiques. Les trobareu als diferents volums dels Annals, on consten
a més la dels altres companys, Sabater, Badenes i Hernández Izal que traspassaren l’any 2008 i la necrològica dels quals fou llegida durant aquest període. Per a
tots ells un record i una pregària. Van passar de numeraris a honoraris per haver
traslladat la seva residència fora de Catalunya, Soto (2011) i Sancho (2013).
L’Acadèmia entre 2008 i 2016 ha rebut set nous Acadèmics de Número: Jou,
Alegret, Egea, Ferreiro, Tusquets, Salvador Coderch i Martínez Sistach. Els
discursos d’ingrés i les contestacions (efectuades respectivament per López Burniol, Jou, Roca Trias, Córdoba, Jiménez de Parga, Sancho i Pintó) apareixen als
corresponents Annals.
Nou són els Acadèmics electes durant aquest temps, Vendrell (2010), Badosa (2011), Tusquets i Cumella (2012), Magaldi, Tarragona i Giménez Duart
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(2013), Tarragona i Martínez Sistach (2014). D’entre ells, Tusquets (2012), Salvador (2015) i Martínez Sistach (2015) foren rebuts com acadèmics de número
en el mateix període. Els altres continuen com acadèmics electes, juntament amb
Argullol que ho és des de 1985.
Es mantingueren sense alteració de la seva condició d’Acadèmics de número, Font, Pintó, Puig, Guàrdia, Roca, Tallada, Follia, Reina, Bassols, Borrás,
Córdoba, Brancós, Jiménez de Parga, Lopez Burniol, Rebés, Luna, Campos, de
Gispert i Gay.
Tots ells són els autèntics protagonistes de la vida acadèmica durant aquest
període i per a ells va tot el meu agraïment. En repassar els índexs dels quatre
volums dels Annals, de molts d’ells trobareu nombroses, importants i brillants
comunicacions (entre les seixanta-cinc que hi ha en els vuit Cursos), necrològiques sentides i exhaustives, altres escrits i participacions en actes acadèmics
i d’altra naturalesa. Igualment hi ha algunes manifestacions institucionals de la
nostra Corporació, estrictament o en les quals tingué una decisiva participació.
Quant als continguts científics, vull remarcar la introducció en les tasques
acadèmiques d’aquelles sessions que hem denominat obertes. Amb aquest motiu,
al llarg d’aquests anys, hem rebut a juristes d’especial prestigi com Rodríguez
Mourullo (2011), Olivencia (2012), Martí Mingarro i Navarro Valls (2013),
Tolivar i Gómez Segade (2014) i Garcimartín i Partegás i Boix (2015), presentats respectivament per Córdoba, Mullerat, Tusquets, Guàrdia, Guàrdia,
Jiménez de Parga, Borrás i Córdoba.
Menció especial cal fer de les activitats que denominem «Actes especials».
Fonamentalment acrediten la presència activa de l’Acadèmia a la vida jurídica de
Catalunya, de diverses Comunitats i ciutats d’Espanya i de fora, especialment en
l’àmbit iberoamericà. I també el reconeixement que des de diferents territoris i
organitzacions s’atorga a membres de la nostra Corporació, invitant-los a participar en diferents esdeveniments i atribuint-los mèrits i honors. A títol exemplificatiu precisaré que els Premis Puig Salellas, que atorga el Col·legi Notarial de
Catalunya i que duen el nom de qui fou membre numerari de la nostra Acadèmia,
en totes les vuit edicions fins al moment, han recaigut en membres de la nostra Institució: alguns dels que havien estat Consellers de justícia del Govern de
Catalunya com Ignasi de Gispert, Agustí Bassols, Núria de Gispert i Josep-D.
Guàrdia (I), Vallet de Goytisolo (II), Pintó (III), Roca Trias (IV) Follia (V),
Badosa (VI), Puig Ferriol (VII) i López Burniol (VIII).
L’Acadèmia s’ha relacionat intensament amb les altres Acadèmies de Catalunya en el si del Consell Interacadèmic i amb les Acadèmies espanyoles i iberoamericanes en la Conferència d’aquest nom i en els Congressos que venen celebrant-se des de 1994... I ha procurat portar la seva veu per Catalunya, fet del qual
són bona prova els actes celebrats a Tortosa i les anades al Monestir de Poblet i al
Monestir de Montserrat.
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Ara em sembla de justícia, per la seva tasca d’estímul i impuls i per haver
compartit més directament amb ells satisfaccions i preocupacions, ressaltar el
nom dels companys que han format part amb mi de la Junta de Govern. Encarna
Roca i Joan Córdoba com a vicepresidents, Elías Campo com a censor, Agustí
Bassols i Enric Brancós com a tresorers, Ramon Mullerat (+) i Lluís Jou com a
secretaris i Antoni Escura (+) i Francesc Tusquets com a vicesecretaris. El meu
agraïment també als ex-presidents Pintó i Follia pel seu consell i el seu exemple.
També vull assenyalar la col·laboració rebuda en tot moment de molts organismes i institucions, públiques i privades. No és possible i podria resultar discriminatori (per algun més que possible oblit) el fet d’enumerar-los, però és de justícia
fer-ho amb les persones que des de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona han
tingut cura i han vetllat per l’Acadèmia: els degans Pedro Yúfera i Oriol Rusca, el
vicedegà i avui acadèmic electe, Eudald Vendrell, la vicedegana Rosa Barberà i
les nostres eficients secretàries tècniques, Núria Trullén i Mariele Violano.
No vull concloure aquestes paraules de comiat sense aprofitar l’ocasió per
demanar disculpes i perdó a tots els companys acadèmics als quals hagi pogut
ofendre o molestar en el desenvolupament de la meva tasca. Tingueu la seguretat
que ha estat sense voler i probablement per un excés de zel en la defensa de l’entitat. Compto, per tant, a la bestreta, amb la seva benevolència.
Acaba ara un temps i en comença un altre de nou. Hi haurà una renovació
de persones però l’Acadèmia continuarà. Amb dificultats però sense defallences.
Vivim uns moments difícils. Una època en la qual la juridicitat no ocupa el lloc
que li correspon en la configuració de la realitat social. Ans al contrari, molts la
volen utilitzar com «ancilla» al servei d’altres realitats (polítiques, econòmiques
o socials). En alguns supòsits perquè, amb visió de curt abast, hi ha qui identifica
la justícia amb la llei, i encara més si ho fa estrictament amb el seu text literal; en
altres, perquè en prescindir de la llei i negar la seva aplicació, una vegada correctament interpretada i integrada, s’està ajudant al trencament de tot l’ordre jurídic.
Estic segur de que l’Acadèmia prosseguirà el seu camí, amb fidelitat a la seva
història, amb l’acompliment dels seus Estatuts i amb els ajustaments que calgui
als temps actuals. Tots hi estem ben disposats. Necessitem, però, l’escalf i el suport de la comunitat jurídica catalana; dels professionals del dret i de la justícia i
de llurs organitzacions, siguin col·legials o d’altra índole. Igualment de la ciutadania catalana puix que els nostres esforços els tenen a ells, a la seva felicitat i el seu
benestar, com a destinataris finals. També de les Administracions públiques que
ens han d’exigir però també ens han d’ajudar.
A l’hora de deixar la Presidència de la nostra Corporació, al temps de donar
compte de l’acabament i el començament d’un nou període, em sento raonablement satisfet de la feina duta a terme i desitjo de tot cor que, amb l’ajut de tothom,
la vida de l’Acadèmia continuï essent ben plena i fecunda.
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1. Plantejament
La forta atracció turística que té Barcelona com a destinació de milers i milers de viatgers ha comportat la necessitat de disposar dels allotjaments necessaris
per atendre a la creixent demanda.
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El fenomen, com no podia ser d’altra manera, ha suscitat l’interès dels poders
públics que es debaten entre dos paradigmes sovint contradictoris: Mantenir l’activitat turística de Barcelona que suposa per a la ciutat una ingent font d’ingressos
i de llocs de treball i conciliar l’activitat turística i la presència permanent a Barcelona de múltiples visitants amb la vida quotidiana dels barcelonins a la seva ciutat.
L’Ajuntament de Barcelona s’esforça per fer compatible ambdues situacions
i desplega plans de control o limitació de les llicències administratives que exigeixen la destinació d’una gran quantitat de pisos a Barcelona, sobretot en determinades zones, com a habitatges d’ús turístic. La col·lisió dels interessos que es
troben en joc, la il·lustren les dues notícies següents:
Notícia del Periódico del dia 28 de juny 2016:
«En Barcelona conviven 9.706 pisos turísticos con licencia, y una cifra
indeterminada de ilegales, que además suponen ingresos sin declarar. Pero sea
cual sea su condición, unos y otros pueden resultar una pesadilla para la comunidad si los alojados son molestos o incívicos y no están controlados por los
propietarios o gestores… La patronal Apartur señala que la cifra de pisos problemáticos está por debajo del 1% respecto del total de la actividad y reivindica
más oferta legal para alcanzar a la demanda de camas en Barcelona.
Es el caso de la finca número 54 de Gran de Gràcia, donde supuestamente
hay uno ilegal y otros dos legales (estos confirmados por el consistorio). Pero
el matiz de la autorización no evita que estos dos últimos hayan amargado la
vida de algunos vecinos, que se quejan a este diario de ruidos, entrada y salida
de gente a cualquier hora, borracheras, llamadas intempestivas a su timbre y
suciedad en la escalera.»
Notícia del Periódico del dia 27 de gener de 2017:
«“No voy a renunciar al piso turístico que tengo hace 12 años porque el
ayuntamiento decidiera aleatoriamente extinguir solo los de Ciutat Vella”, afirma el propietario de un piso legal (con licencia) en la Rambla. El afectado ya ha
emprendido acciones legales contra la medida que estipula que en septiembre
del 2019 todos los apartamentos por días para turistas que no se hayan agrupado en edificios completos tendrán que cesar su actividad. Tanto él como varios
cientos de titulares de pisos autorizados en el distrito se sienten “discriminados” ante las reglas impuestas en su zona desde el plan de usos del distrito.
Anuncian que si les retiran la actividad reclamarán por supuesta pérdida patrimonial y lucro cesante, lo que los abogados estiman entre 100.000 a 300.000
euros de indemnización por caso, a cuenta de las arcas municipales.
El plan especial urbanístico de alojamiento turístico de Barcelona (PEUAT) que en principio aprobará este viernes Ada Colau con apoyo del PSC y
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ERC establece el patrón de desarrollo del alojamiento turístico en la ciudad.
Parte de la división de la capital catalana en cuatro zonas y del decrecimiento
natural de la zona 1 (que incluye todo Ciutat Vella y varios barrios del Eixample y Sants-Montjuïc), donde si se da de baja una cama no se puede generar
ningún alta. Sin embargo, en Ciutat Vella, donde los pisos turísticos afloraron
hace tres lustros, ya se determinó hace años que los 604 legales debían reagruparse o morir en el 2019.»
També els propietaris de pisos en immobles establerts en règim de propietat
horitzontal es debaten en la mateixa dicotomia: la de treure un rendiment elevat i
ràpid dels seus pisos, destinant-los a habitatge d’ús turístic, o el de viure tranquil
a l’edifici, sense la molèstia que potser pot ocasionar a la comunitat en general i
als veïns en particular el canvi continuat d’estadants desconeguts amb arribades
i sortides a tota hora, el soroll de festes nocturnes i, en ocasions, el poc respecte
per les instal·lacions comunes.
No és estrany, doncs, que la qüestió hagi arribat als Tribunals en litigis empresos per les Comunitats de propietaris contra propietaris d’habitatges d’ús
turístic i, a l’inrevés, propietaris que s’oposen als acords comunitaris que els
prohibeixen la destinació al·ludida i, també, als Registres de la Propietat i a la
Comissió que assessora el Departament de Justícia en la resolució dels recursos
contra les qualificacions negatives dels registradors. Finalment, també ha arribat
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

2.

Aspectes jurídics de la problemàtica

2.1. Aspectes administratius
L’anàlisi del fenomen des del punt de vista del dret té diverses perspectives.
La primera és l’administrativa, en la qual no aprofundirem, que en termes
generals, suposa que l’activitat d’un pis com a habitatge o apartament d’ús turístic és
una activitat regulada administrativament per a la qual es necessita el permís oportú.
En segon lloc que no es pot confondre en la regulació legal catalana
l’habitatge d’ús turístic amb els apartaments turístics.
La Llei de turisme 13/2002, de 21 de juny, ja va tenir prendre en considera
ció els allotjaments turístics en els articles 43 i 44 i en l’article 50.4 sense distingir,
encara, entre allotjaments, apartaments turístics o habitatges d’ús turístic.
Posteriorment, el preàmbul de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret
a l’habitatge, va mostrar la seva preocupació per la sobreocupació dels habitatges,
els infrahabitatges i la conversió il·legal d’habitatges en allotjaments turístics, precaris, sobreocupats i sotmesos a preus abusius.
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La norma va definir, en l’article 3 l’habitatge d’ús turístic com aquell en què
els propietaris en cedeixen l’ús a tercers, amb l’autorització de l’administració
competent, en condicions de disponibilitat immediata per a una estada de temporada, en règim de lloguer o qualsevol altra forma que impliqui contraprestació
econòmica.
Després de la promulgació d’aquestes lleis, els allotjaments turístics van ser
objecte de regulació administrativa, primer pel Decret 106/2008, de 6 de maig,
que ja els va contraposar a la nova figura de l’habitatge d’ús turístic creada per
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, abans esmentada, i
posteriorment pel Decret 183/2010, de 23 de novembre, que va definir els establiments d’allotjament turístic com aquells locals i instal·lacions oberts al públic on,
de manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a
les persones usuàries, mitjançant un preu, un allotjament temporal en les unitats
d’allotjament, així com uns altres serveis turístics, d’acord amb les condicions
establertes en aquesta norma, sense que en aquest cas es puguin constituir en
habitatges.
Per part seva, la regulació dels habitatges d’ús turístic va ser desplegada pel
Decret 164/2010, de 9 de novembre, que va pretendre conciliar els interessos
generals de la col·lectivitat —atès el que representa a Catalunya l’activitat relacionada amb el turisme com a font de riquesa i de desenvolupament econòmic (al
voltant del 12,5 del PIB)— amb els interessos particulars dels ciutadans afectats.
En aquest reglament es va definir l’habitatge d’ús turístic com aquell que,
comptant amb l’autorització administrativa pertinent, els seus titulars per si mateixos o a través d’un intermediari, cedeixen el seu ús a tercers en condicions de
disponibilitat immediata per a una estada de temporada, en règim de lloguer o
sota qualsevol altra forma que impliqui una contraprestació econòmica (art. 1).
Amb tot, l’article 3.3 del Decret esmentat ja va establir que no era possible
destinar un habitatge a ús turístic si estava prohibit per l’ordenació d’usos del
sector on es trobés o si estava limitat pels estatuts de la comunitat en edificis sotmesos al règim de la propietat horitzontal, de conformitat amb l’article 553-11 del
Llibre V del CCCat, al qual ens hem referit abans.
En l’article 3.4 es recorda que el propietari de l’habitatge és responsable
de la destinació que li dóna amb caràcter general, incloses les obligacions i limitacions derivades del règim de propietat horitzontal, davant de la comunitat de
propietaris i de tercers, d’acord amb el que s’estableixen els articles 553-37, 55340 i 553-47 del Codi civil de Catalunya, aquests últims reguladors de les activitats
molestes.
El mateix Reglament possibilita l’actuació dels titulars dels habitatges d’ús
turístic davant dels comportaments incívics dels seus ocupants quan indica, en
l’article 5.8, que: En el cas que la persona usuària d’un habitatge d’ús turístic atempti contra les regles bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances munici-
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pals dictades a l’efecte, la persona titular de la propietat o la persona intermediària
responsable de la comercialització de l’habitatge ha de requerir, en el termini de 24
hores, el cessionari perquè abandoni l’habitatge.
La concepció dels apartaments turístics i dels habitatges d’ús turístic, tal
com van quedar definits després de la promulgació de la Llei 9/2011, de 29 de
desembre, que va modificar la Llei de turisme de 2002 i la Llei de l’habitatge de
2007, va donar peu a integrar en un sol Decret, el 159/2012, de 20 de novembre,
la regulació dels establiments d’allotjament turístic i els habitatges d’ús turístic, i
a la consegüent derogació dels decrets 164 i 183/2010.
Segons aquest Decret, els establiments d’apartaments turístics són edificis o
conjunts continus constituïts, en la seva totalitat, per apartaments o estudis, com a
establiment únic o com a unitat empresarial d’explotació, amb els serveis turístics
corresponents (article 37 del Decret 159/2012), mentre que els habitatges d’ús
turístic (article 66 i següents) són aquells que són cedits pel seu propietari directament o indirectament a tercers de forma reiterada a canvi d’una contraprestació
econòmica, i han d’estar suficientment moblats i dotats dels béns necessaris, i
se n’ha de garantir un servei de manteniment, per la qual cosa es poden trobar
situats en edificis d’habitatges sotmesos a les normes de la propietat horitzontal.
Per centrar la qüestió en aquesta comunicació, cal insistir en el concepte administratiu d’habitatge d’ús turístic, actualment regulat en el Decret 159/2012, de
20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.
Segons l’article 66 Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són
cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i
a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions
d’immediata disponibilitat i amb les característiques que estableix aquest Decret.
D’acord amb els articles 66 i 67 del Decret citat, que va derogar el precedent
183/2010, de 23 de novembre, Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i
es considera estada de temporada tota ocupació per un període de temps continu
igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan es cedeix dues o més
vegades dins el període d’un any. Han de disposar de la cèdula d’habitabilitat, han
d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva
ocupació immediata i el propietari o propietària o la persona gestora en qui delegui
ha de garantir un servei d’assistència i manteniment. A destacar, doncs, que llogar
l’habitatge a unes persones durant quaranta dies entre juny i juliol, per exemple,
i a unes altres durant altres quaranta dies entre agost i setembre, per exemple, no
és destinar-lo a habitatge d’ús turístic però sí que ho és cedir-lo més d’una vegada
per períodes iguals o inferiors a 31 dies.
Per destinar un habitatge a ús turístic és imprescindible fer una comunicació
prèvia a l’Administració i complir tots els requisits que preveuen els articles 68 i
següents del Decret 159/2012 que, en el seu punt 4, estableix que La destinació
d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibida per l’ordenació d’usos del
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sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits
en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.
2.2. Aspectes civils
A banda dels aspectes administratius, que són necessàriament introductoris, cal que analitzem els aspectes civils, que han generat una certa conflictivitat
en els registres de la propietat i que han arribat tant a la Comissió de recursos
del Departament de Justícia com als Tribunals i al TSJCat. I això és així perquè
els habitatges destinats a usos turístics poden estar integrats —com és el més
freqüent— en edificis sotmesos a les normes de la propietat horitzontal, regulada
a Catalunya en el Títol cinquè, capítol tercer del Llibre V del CCCat, això és, en
els seus articles 553-1 a 553-52, avui en la redacció que li va donar la Llei 5/2015,
de 13 de maig.
En aquest àmbit s’han plantejat en essència dues qüestions:
a)La possibilitat que la Comunitat de propietaris es pugui oposar a que
es realitzi aquesta activitat en un dels elements privatius.
b)La possibilitat que la Comunitat de propietaris pugui sol·licitar el
cessament de l’activitat que ja es realitza en algun o alguns dels pisos perquè
l’activitat constitueix una activitat il·lícita o molesta.
Ambdues qüestions han arribat als Tribunals en litigis empresos per les Comunitats de propietaris contra propietaris d’habitatges d’ús turístic i, a l’inrevés,
propietaris que s’oposen als acords comunitaris que els prohibeixen la destinació
al·ludida.
Finalment, el tema va arribar també a la Sala civil i penal que va dictar el passat any 2016 dues sentències. La sentència 33 i la 37 de l’any 2016 de 19 de maig.
En la Sentència 33/2016, de 19 de maig, encara que no era pròpiament
matèria del recurs de cassació que es debatia, la Sala va aprofitar per aclarir si es
podien adoptar acords comunitaris que impedissin la realització de tal activitat
en l’immoble.
2.2.1. L’ús i la destinació dels elements privatius en el règim de propietat
horitzontal. Els estatuts de la comunitat i llurs modificacions. Afectació a tercers
La regulació actual de la propietat horitzontal a Catalunya està recollida en
l’article 553 del CCCat, encara que l’article 551-2.2 ja diu que la comunitat en règim de propietat horitzontal es regeix pel títol de constitució, que s’ha d’adequar
al que estableix el capítol III.
No obstant això, és perfectament possible subratllar, com a característica
d’aquest tipus de comunitat, allò que ja deia l’exposició de motius de la Llei de 21
de juliol de 1960 quan afirmava que:
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«Amb aquesta finalitat, a aquest objecte de la relació, constituït pel pis o
local, s’hi incorpora el mateix immoble, les seves pertinences i els seus serveis.
Mentre que sobre el pis stricto sensu, o espai delimitat i d’aprofitament independent, l’ús i el gaudi són privatius, sobre l’immoble, edificació, pertinences i
serveis —abstracció feta dels espais particulars—, aquests ús i gaudi han de ser,
naturalment, compartits.
El sistema de drets i deures en el si de la propietat horitzontal apareix
estructurat per raó dels interessos en joc.
Els drets de gaudi tendeixen a atribuir al titular les màximes possibilitats
d’utilització, amb el límit representat tant per la concurrència dels drets de
mateixa classe dels altres com per l’interès general, que es manifesta en la conservació de l’edifici i en la subsistència del règim de propietat horitzontal, que
necessita una base material i objectiva. Per això mateix, íntimament units als
drets de gaudi apareixen els deures de la mateixa naturalesa.
S’ha intentat de configurar-los amb criteris inspirats en les relacions de
veïnatge procurant dictar unes normes dirigides a assegurar que l’exercici del
dret propi no es tradueixi en perjudici de l’aliè ni en menyscapte del conjunt,
per tal de deixar establertes les bases d’una convivència normal i pacífica.»
Els estatuts de la comunitat constitueixen un conjunt de regles escrites i amb
força de llei establertes de comú acord pels copropietaris d’un edifici subjecte al
règim de propietat horitzontal per completar-ne i desenvolupar-ne l’ordenació
legal.
De conformitat amb la normativa catalana (art. 553-11), els estatuts regulen
els aspectes referents al règim jurídic real de la comunitat i poden contenir regles
sobre la destinació, l’ús i l’aprofitament dels béns privatius i dels béns comuns;
limitacions d’ús i altres càrregues dels elements privatius; exercici dels drets i el
compliment de les obligacions o, entre d’altres, l’aplicació de despeses i ingressos
i la distribució de càrregues i beneficis.
Els estatuts tenen caràcter convencional, però una vegada acordats es converteixen en normes que no poden ser modificades sinó és per l’acord dels propietaris amb les majories que requereix la llei.
El Tribunal Constitucional, en les Sentències 301/1993, de 21 d’octubre,
i 28/1999, de 8 de març, va considerar que en el règim de propietat horitzontal
la necessitat de compaginar els drets i interessos concurrents d’una pluralitat de
propietaris i ocupants dels pisos justificava la fixació, legal o estatutària, de restriccions específiques o límits als drets d’ús i gaudi dels immobles per part dels
seus titulars respectius, sense que això pogués afectar l’article 33 de la CE.
Ara bé, la mera descripció inicial que els propietaris originals de tota la finca
haguessin fet dels diferents departaments en l’escriptura de divisió horitzontal
pisos o locals, no obligava el propietari posterior de l’element privatiu a mantenir
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una destinació d’habitatge o de local, ja que com que la propietat es presumeix
lliure, de conformitat amb l’article 541-1.1 del CCCat, després es pot canviar la
destinació de la finca, si no es contravé a cap disposició legal o contractual.
L’article 553-10.2.c del CCCat, recull l’opinió de la jurisprudència, en establir que no cal el consentiment de la junta de propietaris per modificar el títol de
constitució si les motiva: «c) Les alteracions de la destinació dels elements privatius, llevat que els estatuts les prohibeixin expressament», doctrina, d’altra banda,
d’acord amb els principis que inspiren l’ordenament civil de Catalunya exposats,
entre d’altres, en l’article 111-6 de la Llei primera del CCCat, en què s’estableix el
principi de llibertat civil, raó per la qual les activitats que no es puguin fer a la finca
per voluntat de la comunitat han d’estar expressament prohibides en els estatuts.
A Catalunya, a diferència del règim regulador de la Llei de Propietat Horitzontal de 21 de juliol de 1960, la modificació dels estatuts no requereix l’acord
unànime dels membres de la comunitat, sinó només de les quatre cinquenes parts,
incloses les limitacions en l’ús dels elements privatius, segons resulta del que disposa l’article 553-25.2, en relació amb l’article 553-26 del CCCat (abans de la
reforma per Llei 5/2015 de 13 de maig, art. 553-11).
Per tant, no era pertinent en aquests casos (llevat que la modificació estatutària es refereixi específicament a l’ús d’un pis o local concret i no a la generalitat
dels departaments de la comunitat) la previsió de l’article 553-25.4, en la redacció
primitiva, de conformitat amb la qual «els acords que disminueixin les facultats
d’ús i gaudi de qualsevol propietari o propietària requereixen que aquest els consenti
expressament», atès que interpretar-ho d’aquesta manera deixava buida de contingut la possibilitat de modificar els estatuts amb el règim dels 4/5.
En conseqüència, la Sala Civil i Penal en la STSJCat 33/2016, va acordar que
l’acord que limiti les activitats que es poden dur a terme en els elements privatius,
adoptat per la comunitat amb el quòrum de les 4/5 parts previst a l’article 55325.2 del CCCat (actualment article 553-26.2) era vàlid i inscriptible en el registre
de la propietat encara que hi constés l’oposició del titular de la vivenda on es
realitzés l’activitat.
Una qüestió diferent és que el canvi de destinació sigui oposable amb efectes retroactius als que van adquirir els pisos o locals sense que constés inscrita la
limitació en el registre de la propietat i la vulguin destinar a aquesta activitat, atès
que ho impedeix l’article 553-11.3 del CCCat i perquè vulneraria el principi de
seguretat jurídica establert a l’article 9.3 de la CE i el general de no retroactivitat
de les normes perjudicials.
Això sens perjudici, lògicament, que l’acord, un cop inscrit, sigui eficaç i
oposable als futurs tercers adquirents o, fins i tot, que pugui ser-ho en el moment
en què es produeixi el cessament de l’activitat prohibida posteriorment.
Cal assenyalar que la Llei 5/2015, de 13 de maig, ha establert amb claredat
que el consentiment exprés dels afectats només és exigible ex article 553-25.4
quan els acords modifiquin la quota de participació, o bé privin qualsevol propi-
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etari de les facultats d’ús i gaudi dels elements comuns i els que determinin l’extinció del règim de la propietat horitzontal simple o complexa, encara que aquest
article és controvertit en la doctrina.
Conclusions de l’anterior doctrina:
a) Q
 ue la descripció que s’hagués fet en l’escriptura dels diferents pisos o
locals no condiciona per si mateixa la destinació d’aquests elements privatius pel que poden ser canviats pels propietaris, inclosa la destinació
turística de l’habitatge si els estatuts no la prohibeixen.
b) Q
 ue si la activitat no es duu a terme en cap dels pisos o locals, la Comunitat pot legalment limitar l’ús dels seus pisos o locals modificant els Estatus
si gens es deia o limitava anteriorment en ells. La limitació no resulta
inconstitucional, i per adoptar l’acord n’hi ha prou amb que s’obtingui
la majoria de 4/5. L’acord resultarà vàlid i inscriptible en el Registre de la
propietat i afectarà als membres actuals de la comunitat i als tercers que
adquireixin els pisos en un futur.
c) Q
 ue si l’activitat ja s’ha iniciat o es troba propera a fer-ho, l’acord comunitari pot ser igualment adoptat legalment si aconsegueix el quòrum de
les 4/5 parts i això encara que el propietari del pis en el qual s’exerciti
aquesta activitat s’oposi. L’acord serà inscriptible en el Registre de la propietat i afectarà a tercers adquirents des d’aquest moment. No obstant
això, l’acord no afectarà amb caràcter retroactiu a qui ja exercitava l’activitat i s’ha oposat al mateix encara que si l’activitat cessés, també els seria
oposable en el futur.
2.2.2. Activitats prohibides en els elements privatius en el règim de propie
tat horitzontal
El Codi civil de Catalunya en la seva redacció del 2006, millorada el 2015, disposava, en l’article 553-40.1, que «els propietaris i els ocupants dels elements privatius no hi poden fer activitats contràries a la convivència normal en la comunitat o que
malmetin o facin perillar l’edifici. Tampoc no poden fer les activitats que els estatuts o
la normativa urbanística i d’usos del sector on hi ha l’edifici exclouen o prohibeixen de
manera expressa» i en l’art. 553-47, tant amb relació als elements privatius com als
comuns, que «els propietaris i els ocupants de pisos o locals no poden fer, en l’element
privatiu o en la resta de l’immoble, activitats que els estatuts prohibeixin, que siguin
perjudicials per a les finques o que vagin en contra de les disposicions generals sobre
activitats que molesten, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites».
Ara l’article 553-40, únic que regula la qüestió, disposa el següent:
1. Els propietaris i els ocupants no poden fer en els elements privatius,
ni en la resta de l’immoble, activitats contràries a la convivència normal en la
comunitat o que malmetin o facin perillar l’immoble. Tampoc no poden dur a
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terme les activitats que els estatuts, la normativa urbanística o la llei exclouen
o prohibeixen de manera expressa.
2. La presidència de la comunitat, si es fan les activitats a què fa referència
l’apartat 1, per iniciativa pròpia o a petició d’una quarta part dels propietaris,
ha de requerir fefaentment a qui les faci que deixi de fer-les. Si la persona requerida persisteix en la seva activitat, la junta de propietaris pot exercir contra
els propietaris i els ocupants de l’element privatiu l’acció per a fer-la cessar,
que s’ha de tramitar d’acord amb les normes processals corresponents. Una
vegada presentada la demanda, que s’ha d’acompanyar amb el requeriment i el
certificat de l’acord de la junta de propietaris, l’autoritat judicial ha d’adoptar
les mesures cautelars que consideri convenients, entre les quals, la cessació immediata de l’activitat prohibida.
3. La comunitat té dret a la indemnització pels perjudicis que se li causin
i, si les activitats prohibides continuen, a instar judicialment a la privació de
l’ús i gaudi de l’element privatiu per un període que no pot excedir els dos anys
i, si escau, a l’extinció del contracte d’arrendament o de qualsevol altre que
atribueixi als ocupants un dret sobre l’element privatiu.
Els preceptes responen a la idea que el dret propi no s’ha de traduir en perjudici del dret aliè, per la qual cosa es legitima la comunitat de propietaris per fer
cessar les activitats no permeses, que són: a) les que estan excloses o prohibides
de manera expressa pels estatuts, és a dir, que provinguin de la lliure voluntat dels
copropietaris; b) les que estiguin excloses de manera expressa per la normativa
urbanística (la qual cosa obliga a examinar aquesta normativa); c) les que vagin
contra les disposicions legals generals sobre activitats que molesten, insalubres,
nocives o perilloses, en el cas de Catalunya regulades en la Llei 20/2009, de 4 de
desembre; d) finalment, com a clàusula general, aquelles activitats o conductes
que sense estar compreses en les anteriors, siguin contràries a la convivència normal en la comunitat o que danyin o facin perillar l’edifici.
D’aquesta forma es pot dir que la destinació per ús turístic d’un habitatge no
és una activitat il·lícita ni prohibida per la llei, sinó expressament permesa per una
norma amb rang legal, la Llei d’habitatge de 2007, tal com s’ha exposat abans.
Si l’activitat no està exclosa per les normes urbanístiques del sector (cosa que
s’haurà d’examinar cas per cas) no es pot afirmar que vagi en contra de les disposicions generals sobre activitats que molesten, insalubres, nocives, perilloses ja que no
està establerta en cap dels annexos de la Llei catalana 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats, ja que l’Annex III, punt 12.57, es
refereix a establiments d’apartaments turístics, no als habitatges d’ús turístic.
Tampoc l’activitat per si mateixa i en abstracte, suposa un dany o perill per
a l’edifici en la mesura que l’ús intensiu dels elements comunitaris pel tràfec dels
ocupants no és exclusiu d’aquest tipus d’activitat, sinó d’altres com despatxos
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professionals o locals oberts al públic, i pot ser compensat mitjançant l’activació
del mecanisme previst a l’article 553-45.4 del CCCat, de conformitat amb el qual
el títol de constitució o la junta poden establir un increment de la participació en
les despeses comunes que correspon a un element privatiu concret, en el cas que
hi hagi un ús o gaudi especialment intensiu d’elements o serveis comuns a conseqüència de l’exercici d’activitats empresarials o professionals en el pis o el local.
2.2.3. Criteris jurisprudencials en relació amb activitats molestes en el règim de propietat horitzontal
La Sala civil i Penal s’ha pronunciat en diferents ocasions en relació amb
aquest tema.
Així en la STSCat de 20-02-2012 va qualificar d’explotació hotelera la destinació turística de 10 apartaments d’un bloc de 24 habitatges, a més de constatar
una sèrie d’actes contraris a les normes més elementals de convivència descrites
en el primer Fonament Jurídic de la Sentència, com són el mal ús de l’ascensor,
sorolls i festes nocturnes, vandalisme, brutícia en els replans amb restes de menjar, ampolles i preservatius o robatoris.
En la STSJCat de 28-04-2012 va considerar que l’activitat projectada (activitat industrial de recollida d’escombraries i tractaments de residus) en el subsòl de
l’immoble era incompatible amb la normal convivència d’un edifici d’habitatges i
locals al centre de la ciutat.
Les STSJCat 33 i 37 de 2016, analitzen la qüestió de si l’activitat dels habitatges d’ús turístic en els casos dels litigis podien, en concret, suposar una activitat
molesta.
En el primer cas (S. 33) es destinava a aquest ús, un únic habitatge de 200
metres quadrats amb una llicència administrativa per a 16 persones. La Sala va
estimar la demanda perquè es va provar que l’activitat en aquest cas causava
molèsties als altres membres de la Comunitat.
Diu la Sentència:
Certament, com indica la STSJC de 17/2012, de 20 de febrer, la qualificació d’una activitat concreta com a molesta i contrària a la convivència normal de la comunitat pot donar lloc, pel seu caràcter de concepte jurídic indeterminat, a un ampli ventall de possibilitats, la qual cosa esdevé una qüestió
casuística que caldrà resoldre de conformitat amb les circumstàncies de cada
cas concret, en què s’ha d’entendre com a convivència normal aquella que es
produeix en circumstàncies estàndards o que s’ajusta a les normes o regles de
conducta predeterminades o fixades per endavant.
Aquesta Sentència, en relació amb activitats de tipus turístic, ja va determinar que el que era sancionable era l’exercici anòmal i antisocial del dret,
revelat per una sèrie de conductes incíviques continuades i greus.
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Aquestes conductes s’esmentaven en el primer fonament jurídic d’aquella
resolució i consistien en el mal ús continu de l’ascensor, sorolls i festes reiterats
i nocturns, actes de vandalisme, brutícia en els replans amb restes de menjar,
ampolles i preservatius i robatoris.
En el cas que ens ocupa, sigui pel nombre d’habitants que ocupen l’habitatge,
sigui per una selecció deficient d’aquests ocupants, sigui per la falta d’instrucció
sobre les característiques de l’immoble o de les normes d’ús de les instal·lacions
comunes, sigui per la falta de control pel que fa al comportament dels ocupants
per part de la propietat o de l’empresa explotadora, amb omissió de les mesures
que es poden adoptar segons el Decret regulador de l’activitat, el fet cert és que
els turistes que s’allotgen en el pis 4t 2a han reproduït de forma reiterada les
conductes irrespectuoses que, examinades en la STSJC de data 20 de febrer 2012,
van ser qualificades per aquesta Sala com a actes incívics d’importància notòria
que traspassaven el llindar de la mera incomoditat per convertir-se, per la durada
i intensitat, en conductes reprovab les que afecten drets essencials dels membres
de la comunitat, com ho són els drets econòmics i els drets a la salut i al descans,
que l’ordenament jurídic no els obliga a suportar.»
En canvi, la STSJCat 37/2016 va arribar a la solució contrària ja que l’entresòl
2a no produeix incidències remarcables en la convivència normal de la comunitat,
per la qual cosa, al marge del mecanisme de l’art. 553-45.4 CCCat, que permet en
aquells casos d’un ús intensiu dels elements comuns l’increment en la participació
en les despeses comunes, el recurs ha de ser estimat, en entendre’s produïda la vulneració del que disposa l’art. 553-40 CCCat, i la Sentència de l’Audiència Provincial
cassada.
2.2.4. Conclusions que es poden extraure d’aquesta doctrina
La doctrina jurisprudencial que hem exposat fins ara ens permet treure’n les
conclusions següents:
a) L’activitat com a tal, si reuneix els requisits exigits urbanísticament i no és
prohibida pels estatuts de la comunitat, no es pot considerar contrària a la
legalitat ni il·lícita ni molesta o insalubre per se.
b) Tampoc no es pot concloure que, en abstracte, l’existència d’habitatges
d’ús turístic suposi una activitat contrària a la convivència normal en la
Comunitat, sinó que cal que l’ús que se’n fa es pugui titllar d’anòmal o
antisocial com a conseqüència d’una sèrie de conductes o actuacions que
mereixin la consideració d’incíviques.
c) Aquesta anàlisi haurà de realitzar-se cas per cas.
d) Si per la forma d’exercir aquesta activitat es produeixen molèsties als
veïns, la comunitat té dret a exigir-ne el cessament, essent llavors indiferent que l’activitat compleixi o no els requisits administratius.
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3.

La inscripció en el Registre de la prohibició de l’activitat
d’habitatge turístic per part de la comunitat

3.1. Les limitacions d’ús i gaudi en les Resolucions de la DGDEJ
El fet que per a fer la comunicació prèvia d’habitatge d’ús turístic, abans
d’obtenir la llicència, sigui imprescindible acreditar que els estatuts de la comunitat, inscrits, no prohibeixen l’activitat citada a l’edifici, és el que ha dut a moltes
comunitats a establir la norma de prohibició.
Reiterem que la Llei permet d’una manera clara i rotunda que les normes
de comunitat d’un edifici establert en règim de propietat horitzontal limiti els
usos possibles en els elements privatius. Així, l’article 545-1 CCCat estableix que
les restriccions al dret de la propietat són les que estableixen les lleis, en interès
públic o privat, o les que estableix l’autonomia de la voluntat, en interès privat.
L’article 545-3, d’altra banda, diu que les restriccions en interès privat afecten la
disponibilitat i l’exercici del dret, constitueixen límits ordinaris del dret de propietat
en benefici dels veïns i es regeixen pel que estableix aquest codi i que les restriccions
que resulten de ... l’existència de situacions de comunitat tenen la consideració de
restriccions en interès privat.
Entre aquestes restriccions, que constitueixen els límits normals del dret de
propietat sobre elements privatius, hi ha, segons l’article 553-11 les normes que
regulen la destinació, l’ús i l’aprofitament dels elements privatius ... o ... les limitacions d’ús i altres càrregues dels elements privatius (punt 1 lletres a i b) o les
que limiten les activitats que es poden acomplir en els elements privatius (punt
2, lletra e).
Sembla pacífic, doncs, que el títol de constitució de la propietat horitzontal
pot establir prohibicions de determinats usos en els elements privatius, com es fa
amb freqüència, per exemple, per prohibir l’existència de despatxos, clíniques o
pensions en edificis residencials o els habitatges en edificis destinats a oficines, o
les que restringeixen els usos dels locals comercials de la planta baixa a comerços
amb prohibició d’establiments de restauració o de tallers. Aquestes restriccions
vinculen a tots els propietaris, als tercers i als futurs adquirents sempre que constin inscrites en el Registre de la Propietat, tal com disposa l’article 553-11.3 CCCat: Les normes dels estatuts que no siguin inscrites en el Registre de la Propietat
no perjudiquen terceres de bona fe.
La problemàtica sorgeix quan les normes de comunitat inicials, les del títol de constitució, no estableixen limitacions i la comunitat el vol modificar per
establir-les.
La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques ha tractat la qüestió de la
modificació de les normes de comunitat per establir limitacions d’ús i gaudi en les
resolucions de 21 d’abril de 2010, 28 d’octubre de 2013, 9 d’octubre de 2014, 7
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de gener de 2015, 7 de juliol de 2015, 14 de juliol de 2015, 15 d’octubre de 2015
i 25 d’octubre de 2016.
Com ja hem dit abans una de les grans novetats del règim de la propietat
horitzontal en el Llibre cinquè del Codi Civil en relació amb la normativa anterior
és el fet que no exigeix la unanimitat dels propietaris per a modificar les normes
de comunitat com feia la Llei espanyola de 21 de juliol de 1960. Amb els 4/5
parts, és a dir, el 80% de quota favorable és possible modificar-les. La dificultat
provenia de la norma continguda a l’article 553-25.4 de la redacció originària del
Llibre Cinquè, la de la Llei 5/2006, de 10 de maig, que deia: Els acords que disminueixin les facultats d’ús i gaudi de qualsevol propietari o propietària requereixen
que aquest els consenti expressament.
Els registres de la propietat inicialment van interpretar aquesta norma amb
criteris discordants i llurs qualificacions negatives giraven en torn de dues qüestions:
a) Què calia considerar disminució de les facultats d’ús i gaudi.
b) Què calia entendre per consentiment exprés.
Pel que fa a la primera qüestió, per a uns registres limitar la facultat dels
propietaris a destinar uns elements privatius a habitatges d’ús turístic constituïa
una disminució de les facultats d’ús i gaudi i suspenien o denegaven la inscripció
de la norma. Per a d’altres, aquesta restricció no era pròpiament una disminució
de facultats d’ús i gaudi, sinó més aviant una modulació d’aquestes facultats, de
manera que inscrivien la norma prohibitiva.
Pel que fa a la segona qüestió, alguns registres entenien que consentiment
exprés volia dir literalment consentiment exprés, de manera que el simple fet que
un propietari no hagués assistit a la Junta ja feia d’aplicació la norma perquè la
manca d’assistència no es podia considerar de cap manera com un consentiment
exprés, i això tot i que l’article 553-26.2 original que establia que: Es computen
favorablement els vots que corresponen als propietaris que, convocats correctament,
no assisteixen a la reunió, si després no s’oposen a l’acord. Recordem que segons el
punt 3 del 553-26, Els propietaris que no han assistit a la reunió es poden oposar als
acords adoptats en el termini d’un mes comptats des del moment en què han estat
notificats, i que d’acord amb l’article 553-27.2 L’acta s’ha de notificar a tots els
propietaris en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la reunió.
3.2. Què són les limitacions de les facultats d’ús?
Respecte de la primera qüestió, la DG es va decantar, des del principi,
per entendre que la prohibició de destinar un element privatiu a habitatge d’ús
turístic constituïa una disminució de les facultats d’ús i gaudi del propietari perquè va considerar que la Llei no feia cap distinció ni graduació en relació amb
aquestes facultats i sobre la base subsegüent que el dret de la propietat era el que
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atribuïa al titular el més ampli poder sobre la cosa i que les limitacions que hi requeien havien de ser expresses. Ha fet, per tant, una interpretació molt àmplia del
què vol dir establir «limitacions d’ús i gaudi». Hauria pogut entendre que limitar
l’ús i gaudi era una qüestió genèrica: habitatge versus ús diferent a l’habitatge,
distinció que fa la normativa d’arrendaments, o relacionar-la directament amb els
elements comuns «d’ús i gaudi privatiu» a què fa referència la Llei, o centrar-la en
l’ocupació d’espais de l’element privatiu per a millorar els elements comuns. Però
no ho va fer sobre la base que la Llei no distingia.
De fet, la primera de les resolucions en què es va tractar aquesta qüestió, la
de 21 d’abril de 2010, va ser força determinant en el criteri adoptat i no tenia res
a veure amb els habitatges d’ús turístic. Es tractava d’un supòsit, provinent dels
Registres de Mataró, en què una comunitat de propietaris, amb 12 vots favorables
que superaven el 80% de les quotes i un vot en contra que no arribava al 20%,
establia una prohibició de destinar el local de la planta baixa a restaurant o establiment d’hostaleria. El propietari del local, el que va votar en contra, hi tenia
un establiment d’aquesta mena. El registrador va denegar la inscripció perquè va
entendre que la norma constituïa una disminució de les facultats d’ús i gaudi i, a
més, atès que el local estava hipotecat, exigia el consentiment de l’entitat creditora.
La DG, després d’establir la doctrina general que una norma de limitació de
l’ús i gaudi com aquesta era ajustada a la Llei, va considerar exigible el consentiment del propietari afectat, atès que quan ell va adquirir el local la limitació no
existia. Pel que fa al consentiment del titular de la hipoteca, tot i que la qüestió
dequeia per haver admès el primer motiu de la qualificació, la DG establí que no
era necessari perquè la Llei en cap cas preveu que se citin a les juntes els titulars
de drets reals, i, d’altra banda, pel que fa al dret d’hipoteca, la Llei mateixa regula
l’acció de devastació, sense perjudici del fet que la majoria de préstecs hipotecaris
estableixen la possibilitat de demanar garanties addicionals o de resoldre anticipadament el préstec si la finca hipotecada perd més d’un determinat percentatge
del seu valor de taxació inicial.
La resta de resolucions citades fan referència sempre a habitatges d’ús turístic
llevat d’una que tenia a veure amb l’activitat d’alberg juvenil (15 d’octubre de
2015). En totes es va mantenir el mateix criteri. Mai no es va arribar a entrar en
la qüestió que abans apuntava el TSJCat, és a dir, la distinció entre l’establiment
de la prohibició de l’ús i els drets adquirits pel titular actual que s’oposava a
l’acord. Cal tenir en consideració que aquesta qüestió no havia estat formalment
plantejada suficientment ni en la nota de qualificació ni en els recursos i, també,
cal recordar que el marge d’anàlisi i de decisió en un recurs governatiu és molt
inferior al que hi ha en un recurs en seu judicial atès que no hi ha pròpiament
contradicció i només es poden prendre en consideració les qüestions establertes a
la nota de qualificació i al recurs, sense que sigui possible recórrer a altres proves.
En canvi, en la Resolució de 17 de desembre de 2015 va canviar de criteri.
Es tractava, però, d’un cas diferent. En un edifici, la majoria de més del 80% de
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les quotes i la majoria llarga de propietaris modificaven una norma de comunitat
preexistent que exonerava els dos locals de la planta baixa de pagar les despeses
d’ascensor i d’escala, de manera que, a partir d’aquella modificació, estarien
obligats a pagar segons coeficient igual que els altres. La DGDEJ va entendre,
en aquest cas, que contribuir d’acord amb el coeficient no era perdre facultats
d’ús i gaudi, i que tot i que perjudicava a uns propietaris en benefici dels altres
dins de la comunitat, atenent al fet que la quota de contribució que s’imposava
als locals no superava la seva quota de participació en els elements comuns,
era suficient la majoria de més del 80% de les quotes per canviar els estatuts.
Tampoc en aquest supòsit es va fer cap valoració entre l’acord de modificació i
els drets adquirits dels titulars actuals que havien adquirit amb l’exoneració de
pagament.
3.3. Com s’ha d’entendre «consentiment exprés»?
En relació amb la segona qüestió, això és, quan cal considerar que un propietari ha consentit expressament, la DGDEJ va venir a establir que:
a) Els propietaris presents a la reunió han de votar a favor de l’acord de
limitació. Una abstenció no és un consentiment exprés.
b) Els propietaris no presents als quals s’ha notificat l’acord, si no s’han
oposat en el termini d’un més, es considera que han consentit de manera
expressa. Atès que el sentit del seu vot el determina la llei i la llei no preveu l’abstenció, la DGDEJ considera que el vot positiu és positiu encara
que no hagi estat exprés.
La Resolució de JUS/2448/2016, de 25 d’octubre, en el Fonament Jurídic
3.3 assaja de fer una anàlisi exhaustiva de la configuració del criteri de la DGDEJ
al llarg dels darrers sis anys.

4. La nova redacció de l’article 553-25.4 CCCat. Llei 5/2015,
de 13 de maig, i el canvi de criteri de la DGDEJ
4.1. El canvi legal
La redacció originària de l’article 553-25-4 del Llibre Cinquè establia, com
hem dit, Els acords que disminueixin les facultats d’ús i gaudi de qualsevol propietari o propietària requereixen que aquest els consenti expressament. En la redacció
vigent, donada per la Llei 5/2015, de 13 de maig, diu: Els acords que ... privin
qualsevol propietari de les facultats d’ús i gaudi d’elements comuns ... requereixen
el consentiment dels propietaris afectats.
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El canvi és notable perquè la llei nova sembla limitar l’exigència del consentiment del propietari afectat només si el priven de l’ús i gaudi d’un element comú,
però no diu res de l’element privatiu en ell mateix. Ara bé, la nova redacció no
és clara ni contribueix a donar solució a la problemàtica que ens ocupa, sobretot
perquè sembla un absurd demanar el consentiment per a acords que priven de
l’ús i gaudi d’elements comuns i no per a acords que priven de l’ús i gaudi d’una
part de l’element privatiu.
L’exposició de motius de la Llei 5/2015, de 13 de maig, no fa cap esment al
canvi de redacció que ara ens interessa, tot i que justifica d’altres canvis menys
transcendents, com ara la supressió de la primera i segona convocatòria, la simplificació de les majories exigides, els acords que afecten obres obligades d’adaptació de l’edifici a les necessitats de persones amb discapacitat i més grans de
setanta anys, o a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Tot i
això, es pot entendre que els acords que privin qualsevol propietari de les facultats
d’ús i gaudi d’elements comuns fan referència al cas freqüent de les plantes baixes
amb jardí o dels àtics amb solàriums a la coberta de l’edifici, que són elements
comuns d’ús i gaudi privatiu o d’ús exclusiu d’acord amb l’article 553-43 i dona
per fet que les d’ús i gaudi dels elements privatius, regulats a l’article 553-36 no
entren en l’exigència del consentiment exprés.
4.2. El canvi de criteri de la DGDEJ
Sobre la base d’aquest canvi normatiu, i potser també per adaptar la doctrina de la DG a la emanada de la STSJCat 33/2016, la Resolució JUS/167/2017,
de 6 de febrer, ha canviat el criteri mantingut fins ara pel que fa a la qüestió de
la necessitat de consentiment exprés del propietari afectat per la disminució de
les facultats d’ús i gaudi en el supòsit debatut. Manté, a més, el criteri precedent
pel que fa a la consideració com a manca de consentiment exprés l’abstenció en
la reunió i com a consentiment exprés la no residència sense oposició ulterior.
Val la pena de subratllar que la resolució és prudent i mira de cenyir-se al
cas dels habitatges d’ús turístic i, sobretot, que la resolució va més enllà de valorar si l’acord és inscriptible sense el consentiment del propietari afectat (que
resol afirmativament) i entra en la qüestió, fins ara no debatuda, de si l’acord
perjudica al propietari actual que no l’ha consentit, qüestió fonamental, potser,
per centrar el tema i justificar el canvi de criteri, canvi que la DG adverteix i
justifica.
4.3. Conclusions
Així doncs, la DGDEJ en aquesta darrera Resolució de febrer de 2017, estableix la doctrina següent en la qual conclou que:
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a) 
L’acord que prohibeix l’activitat d’habitatge d’ús turístic és inscriptible
si s’adopta amb una majoria del 80% o més de les quotes de propietat,
encara que no compti amb el consentiment dels propietaris dels elements
privatius que veuen limitades les facultats de destinar-los a habitatges
d’ús turístic.
b) 
L’acord, un cop inscrit, vincula tots els propietaris i els tercers adquirents.
c) 
El propietari de l’element privatiu que no ha donat consentiment exprés
a la limitació pot mantenir l’activitat mentre en sigui el titular i fins que, si
és el cas, li caduqui la llicència d’activitat. Fins i tot pot iniciar l’activitat
ara prohibida que les normes de comunitat no prohibien en el moment
que ell va adquirir l’element privatiu.
d) 
Pel que fa als habitatges d’ús turístic, si en el moment que s’inscriu en el
Registre la norma de limitació el propietari encara no exerceix l’activitat,
es veurà privat de fer la declaració administrativa prèvia d’inici d’activitat
perquè ja no podrà acreditar que els estatuts de la comunitat no la prohibeixen, punt aquest exigit pel Decret 159/2012, de 20 de novembre però
no inferit directament de la decisió de la DG.
e) 
Tot plegat sense perjudici que si l’activitat controvertida resulta contrària
a la convivència normal en la comunitat o malmet l’immoble, la comunitat pugui exercir l’acció de cessació i reclamar, si s’escau, la indemnització
que preveu l’article 553-40.2 CCCat; o que pugui acordar, sense necessitat de modificar el títol de constitució, un increment en la participació de les despeses comunes que correspon a l’element privatiu concret
que s’explota com a habitatge d’ús turístic d’acord amb l’article 553-45
CCCat. I, també, sense perjudici que qualsevol propietari o la comunitat demanin a l’Administració competent l’aplicació del règim sancionador a que remet el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.
f) 
L’abstenció de les persones propietàries presents a la reunió no equival a
consentiment, però la manca d’oposició de les que no assisteixen es considera consentiment a la modificació.
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LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y
DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
por
MIQUEL TARRAGONA COROMINA
Acadèmic i notari de Barcelona
7 de marzo de 20147

Está regulada en España en la Ley 10/2010 de 28 de abril y en el Reglamento
304/2014, de 5 de mayo. Estas normas son trasposición de Directivas de la Comunidad Europea y de acuerdos y reglas internacionales. No se trata en rigor de un
derecho propio, sino que aspira a ser un derecho internacional, como regulación
uniforme de varios estados.
Se trata de una materia transversal, a caballo de diversas especialidades: penal, administrativo, tributario y civil (se quiere saber quién es el propietario real),
internacional y principalmente, de policía criminal, puesto que como veremos, se
basa en indicios y sospechas.
Es una materia nueva que traspasa los límites de lo jurídico: éste, la ley, se
basa en la seguridad y en la concreción; por el contrario la prevención del blanqueo de capitales debe fundarse en la existencia de riesgo de blanqueo en base a
unas presunciones o datos previos de escasa certeza.
Y por último, es una materia árida, de difícil comprensión y aplicación, en la
que parece difícil el florecimiento intelectual, pero no por ello es menos necesaria
y actual.
Pero esto no es una crítica, es la constatación de una realidad: si el blanqueo
de capitales se mueve en el terreno de lo oculto, para incorporarse al mundo
económico jurídico y legal, su prevención no tiene más remedio que transitar por
semejantes derroteros para intentar conseguir cierta efectividad.
Los límites parecen difusos, porque en una misma actividad (inversiones,
actividad económica) el dinero que se mueve tiene origen diverso: desde interior
y perfectamente controlado y legal, a procedente del exterior y especialmente de
determinados territorios de riesgo, que no están sujetos a las mismas normas y
controles que el nuestro.
En este punto, es interesante distinguir entre evasión y elusión fiscal.
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La evasión fiscal supone la ocultación total de los ingresos o beneficios, e
implica la transgresión absoluta de la legislación tributaria vigente, mientras que
la elusión fiscal supone que los contribuyentes utilizan los resquicios de la ley,
actuando, cuanto menos aparentemente, dentro de los márgenes permitidos por
la norma.
En la elusión fiscal se declaran los ingresos o beneficios en una jurisdicción
que tiene menor presión fiscal, como si allí se hubiera realizado la actividad económica, o se alteran los precios de transferencia de operaciones entre sociedades
del mismo grupo multinacional, para localizar los beneficios en una u otra jurisdicción. La evasión fiscal es un ilícito que lleva aparejada una serie de consecuencias jurídicas, mientras que en la elusión fiscal no hay, en principio, ilícito
tributario.
A través de la actividad de prevención de blanqueo de capitales, los sujetos
obligados deben tratar de tener conocimiento del origen de los fondos y de la
actividad del sujeto, de modo que si lo que ha sucedido es una elusión fiscal, esto
acaso no entra en el ámbito del blanqueo de capitales y por el contrario, si no puede determinarse el origen de los fondos, será porque proceden probablemente de
evasión fiscal o tienen otro origen delictivo.
El dinero oculto (que se quiere blanquear) puede así tener un doble origen:
—dinero evadido, que procede de actividades legales pero se oculta para
evitar la carga tributaria,
—dinero procedente de actividades delictivas (tráfico de drogas, comisiones
políticas, etc.)
La evasión y la elusión fiscal tienen su apoyo principal en los paraísos fiscales,
como soporte territorial, jurídico y seguro desde el que planificar las inversiones.
La OCDE estima que los tipos de gravamen efectivos que soportan las grandes multinacionales es entre 4 y 8,5% por debajo de los que soportan las empresas similares que operan únicamente a nivel nacional.
Una importante parte de la riqueza en manos de particulares se encuentra
también en paraísos fiscales, ya sea procedente de elusión o evasión fiscal, o de
otros delitos, aunque también puede proceder de actividades legales que haya
tributado correctamente y voluntariamente se sitúen en un paraíso fiscal.

El objeto de Blanqueo
La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo, define —artículo 1— lo que se considera «a efectos de la presente
ley», blanqueo de capitales.
a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos
bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una acti-
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vidad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los
bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en
un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o
intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de
dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.
El TS S 29 abril 2015 ha señalado que «el precepto penal restringe el catálogo punitivo, evitando excesos, como considerar un delito de blanqueo de capitales la mera utilización del dinero correspondiente a la cuota impagada en un
delito fiscal para gastos ordinarios sin concurrir finalidad alguna de ocultación
sobre bienes procedentes de una actividad delictiva previa.»
Si hay delito fiscal con ocultación de dinero (se vende por un precio y se
declara por otro inferior) el objeto de blanqueo posterior no será únicamente la
cuota defraudada, sino la totalidad de la base, del dinero ocultado, igual que en
cualquier otro delito.
También señala la LBCFT que «Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran
desarrollado en el territorio de otro Estado.»
Esto nos lleva a considerar que la elusión o defraudación fiscal efectuada en
un tercer país, en el caso de que suponga un delito contra la Hacienda Pública de
dicho país, si va seguida de ocultación del dinero, (generalmente en un paraíso
fiscal), en tal caso, la actividad de introducirlo en el país final de destino sí que
supone un acto de blanqueo de capital.
La Ley, para poner en marcha sus mecanismos, no exige que efectivamente
se trate de blanqueo, sino que es suficiente y necesario que haya riesgo de que se
trate de esta actividad, o que haya indicios de ello.
Las operaciones de blanqueo suponen en general la aportación e introducción de dinero desde un territorio de riesgo o paraíso fiscal.
La OCDE ya en 1998 estableció los caracteres, que después ha ido perfilando, que definen a un paraíso fiscal:
– Nivel nulo o reducido de imposición para los no residentes.
– Ausencia de intercambio de información efectiva con otros Estados.
– Ausencia de transparencia administrativa en el ámbito fiscal.
– No obligación para los no residentes de ejercer una actividad económica
en el territorio del paraíso fiscal.
En los últimos años los paraísos fiscales intentan eludir su calificación de tal
a través del instrumento formal de eliminar la segunda característica indicada de
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ausencia de intercambio de información (secreto bancario), mediante la suscripción de acuerdos de transferencia de información con los otros Estados, pero a
diferencia de lo que sucede en España, la transferencia de la información fiscal
nunca es completa y automática.
La agencia Bloomberg ha publicado que Estados Unidos se ha convertido
en un gran receptor de fondos procedentes de Suiza o las Islas Bermudas. En
Europa, Bruselas investiga los acuerdos de reducción de carga fiscal que diversas
multinacionales firmaron con Irlanda, Malta, Chipre, Luxemburgo, Holanda y
Gran Bretaña si domiciliaban su actividad económica en dichos países.
La definición de País, territorio o jurisdicción de riesgo se contiene en el
artículo 22 del Reglamento, y pueden clasificarse en:
Absolutamente ilegales: los que no cuenten con sistemas adecuados de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, países sancionados, o que presenten niveles significativos de corrupción o apoyen actividades terroristas. En estos países debe de ser un verdadero riesgo situar la fortuna
para ocultarla.
Países —no se refiere a estados, lo que sería más riguroso—, que presenten
un sector financiero extraterritorial significativo (centros «off-shore»).
Países, territorios o jurisdicciones que tengan la consideración de paraísos
fiscales.
En un mundo en el que la facilidad de movimiento y traslado han aumentado, en el que se ha instaurado la libertad legal de circulación de capitales, más
que el de bienes o mercaderías, en el que los instrumentos de inversión y negocio
han cambiado, también deben adaptarse los medios para conseguir el mantenimiento del orden —en este caso económico— y la lucha contra el blanqueo de
capitales.
Hay también un tema de mantenimiento de las reglas económicas o lucha
contra el «dumping» fiscal, pues el blanqueo de capitales supone además una
competencia desleal frente al que ha obtenido y gestiona ordenadamente su patrimonio.
Entremos en el contenido de la Ley de PBCFT
Sujetos obligados
Entidades financieras y de seguros.
Promotores inmobiliarios y sujetos que intervienen en la compraventa de
inmuebles.
Los notarios y registradores.
Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando
participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones de com-
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praventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos.
Los sujetos obligados los son cumulativamente, y en general, todos con las
mismas obligaciones de estudio, control e información.
Medidas de diligencia debida (obligaciones que se imponen a los sujetos obligados)
Se concretan en la identificación formal del inversor, en la identificación del
titular real y en la información sobre el propósito e índole de la relación de negocios y el seguimiento del mismo a lo largo de la relación.
La Identificación del Titular Real es la que tiene una regulación más extensa,
señalándose que «Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptarán
medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones».
El artículo 4 de la Ley define a quien se entenderá por titular real:
a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer
una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del
capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros
medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona
jurídica.
Señala el Reglamento que cuando no exista persona física que cumpla los
requisitos anteriores, «se considerará que ejerce dicho control el administrador o
administradores» (o los patronos de las fundaciones).
La identificación y comprobación de la identidad del titular real podrá realizarse con carácter general, mediante una declaración responsable del cliente
o de la persona que tenga atribuida la representación de la persona jurídica; no
obstante, cuando el cliente, el titular real o la relación de negocios o la operación
presenten riesgos superiores al promedio, «será preceptiva la obtención por el
sujeto obligado de documentación adicional o de información de fuentes fiables
independientes».
También hay que adoptar las «medidas adecuadas al efecto de determinar la
estructura de propiedad o de control de las personas jurídicas».
Los sujetos obligados no establecerán o mantendrán relaciones de negocio
con personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse. Si se trata de sociedades cuyas acciones estén representadas
mediante títulos al portador, se aplicará la prohibición anterior salvo que el
sujeto obligado determine por otros medios la estructura de propiedad o de
control.
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Medidas reforzadas de diligencia debida
El Reglamento detalla supuestos especiales, y entre ellos, cuando se trate
de «negocios y operaciones con clientes de países, territorios o jurisdicciones de
riesgo, o que supongan transferencia de fondos de o hacia tales países, territorios
o jurisdicciones».
Se tendrán en consideración, como características del cliente, que determinan la aplicación de medidas reforzadas, el tratarse de no residentes en España,
las sociedades cuya estructura accionarial y de control no sea transparente o resulte inusual o excesivamente compleja, y las sociedades de mera tenencia de activos.
En estos casos de riesgo más elevado de blanqueo de capitales, se exige obtener documentación o información adicional sobre el origen de los fondos, el
origen del patrimonio del cliente y sobre el propósito de las operaciones.
El artículo 17 de la Ley establece que «Los sujetos obligados examinarán con
especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía,
que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo, reseñando por escrito los resultados del examen. En
particular, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación
o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o
lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude.
Pero estos indicios de simulación o fraude deben estar siempre relacionados
con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Consecuencias
Cuando se aprecie que concurre alguna situación de que la operación suponga (por indicio o certeza) blanqueo de capitales, hay que aplicar medidas de
abstención de ejecución si es posible y de comunicación (artículos 18, 19 y 29).
Así, se establece la comunicación por indicio, al establecer que «Los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
(en adelante, el Servicio Ejecutivo de la Comisión) cualquier hecho u operación,
incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen especial a que se refiere
el artículo precedente, exista indicio o certeza de que está relacionado con el
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo».
Notas finales
La información y el compartirla con las autoridades nacionales y éstas con
las de otros estados, es básica y necesaria pero no suficiente para la lucha contra
esta lacra. Se trata de saber quién está detrás de cada estructura económica, quien
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es el dueño del negocio, porque aunque las personas jurídicas pueden ahora delinquir, son las personas físicas las que lo planifican, se benefician y son las responsables de los actos.
1. Se hace necesaria la identificación de las personas con asignación de un
número o código único para toda su vida, con independencia de su nacionalidad. Especialmente para las personas físicas y jurídicas que establecen
relaciones de negocio en países extranjeros. Así es en España, en donde
cada persona física española tiene asignado un número que es el que le corresponde en su documento nacional de identidad; y también los extranjeros a los que para realizar cualquier acto que pueda tener trascendencia
tributaria, se les asigna el N.I.E. (Número de Identificación de Extranjero). Sorprende que aún no exista un sistema uniforme, ni tan solo a nivel
de la Unión Europea, para la identificación de las personas, que facilite
la comunicación y transmisión de los datos entre las administraciones de
los distintos estados. Hay países, como Italia u Holanda, en que cambia el
número de la carta de identidad de sus ciudadanos en cada renovación, si
bien tienen documentos fiscales personales en que se mantiene su número
de identidad. Posiblemente están más identificados los vehículos a motor
en el ámbito de la unión europea y del mundo, que las personas físicas y
jurídicas.
2. La multiplicidad de información y control por los distintos sujetos obligados: sociedad inmobiliaria, agente intermediario, banco y notario sobre
una misma operación, hace que el cliente pueda tener ya preparada la
información que se le va a solicitar.
Todo lo que he expuesto en estos apuntes está en la Ley que lo toma de los
Convenios y acuerdos internacionales. Los asesores de los blanqueadores conocen los procedimientos que se les van a aplicar.
3. Dificultad de identificar al titular real de sociedades o estructuras extranjeras residentes en territorios de riesgo: la suficiencia de la simple declaración del representante de la inexistencia de titular real que ostente más
del 25% de la propiedad o del control, con la consecuencia de que en
tal caso se tiene por titular real a la persona física administradora, frustra
cualquier intento de información veraz y completa.
Debe rebajarse el umbral de participación mínima, quizás al 5 o al 10%,
pues es difícil que una sola persona ostente por sí sola el 25% de un grupo importante.
4. Determinar claramente si el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales es el propiamente delictivo, tradicional del blanqueo de capitales
(dinero procedente del tráfico de drogas, armas, extorsión, cargos públi-
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cos…) o se extiende también al fraude fiscal cuando éste supone o puede
haber supuesto, la comisión de un delito fiscal en cualquier país, y no solo
en el estado propio.
5. El verdadero caballo de la batalla está en los paraísos fiscales; no solo en
los tradicionales, las islas y pequeños países, sino también algunos de los
estados federados de Estados Unidos de América, (Delaware, Wyoming,
Florida y otros) que son verdaderos paraísos fiscales para los no residentes, y algunos estados de la Unión Europea que por su baja tributación
y acuerdos con empresas facilitan e incitan a ser centros financieros que
dificultan el control en la circulación de capitales y distorsionan la libre
competencia.
El clamor para la supresión de los paraísos fiscales es paralelo a la exigencia
de uniformidad fiscal, con unos mínimos aceptables no solo a nivel europeo, sino
de todos los países del mundo. Uniformidad de cuantías o porcentajes de gravamen y de sistemas de comunicación y control. Igual que hay una tendencia, justa,
hacia la sanidad universal, debe haberla también hacia una uniformidad fiscal
universal en cuanto a tipos de gravamen y presión fiscal.
El desarrollo económico de un territorio, su competitividad y riqueza no
pueden basarse en ventajas fiscales irracionales para atraer capitales que no tienen
por finalidad generar actividad económica, sino facilitar la elusión, cuando no la
evasión fiscal y producir solo beneficio financiero al territorio receptor.
En la lucha contra el blanqueo de capitales se ha dicho que nos jugamos
el estado del bienestar, para que nuestros países puedan soportar o aminorar el
déficit público creciente. Pero va más allá, pues está en juego la justicia y el equilibrio mundial y el que los países del tercer mundo puedan evitar —o al menos
que no se facilite— la actividad delictiva de sus dirigentes, o la ocultación de sus
resultados y con ello conseguir una menor pobreza en su población y una mayor
estabilidad mundial.
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MODIFICACIÓ JUDICIAL DE LA CAPACITAT
I EXERCICI DEL DRET DE SUFRAGI
(A propòsit de la reforma de l’art. 211-3 CCCat)*
per
JOAN EGEA FERNÀNDEZ
Catedràtic de dret civil. Acadèmic de número de l’Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya
21 de març de 2017

La DF 2a de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres
primer, segon, tercer, quart i cinquè, ha afegit un nou apt. 4 a l’art. 211-3 CCCat
amb el tenor literal següent:
L’autoritat judicial s’ha de pronunciar expressament sobre la capacitat
per a exercir el dret de sufragi quan declari la modificació de la capacitat
d’una persona, d’acord amb el que estableix la legislació processal i de règim
electoral.

1. L’esperit i finalitat de la reforma
D’acord amb el preàmbul, aquesta addició respon a una reivindicació que fa
temps que plantejaven les famílies i les entitats tutelars que tenen a càrrec persones amb la capacitat modificada judicialment i privades del dret de sufragi. El cert
és, però, que l’abast de la reforma és força més limitat que el plantejament originari que feien aquelles famílies i institucions protectores. Vull dir que, mentre
aquesta nova norma s’adreça, segons segueix explicitant el mateix preàmbul, «a
fer que l’autoritat judicial s’hagi de pronunciar expressament en relació amb aquesta
qüestió a l’hora de decidir sobre la modificació de la capacitat de la persona», allò
que realment reivindiquen famílies i entitats és que s’apliqui la Convenció de les
* Comunicació a la sessió de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, de 21
de març de 2017.
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Nacions Unides, de 13 de desembre de 2006, sobre drets de les persones amb
discapacitat (ratificada per l’Estat espanyol el 23.11.2007, BOE núm. 96, de 21
d’abril de 2008), de manera que les persones que pateixen una discapacitat intel·
lectual puguin participar en les eleccions1.
D’altra banda, la incorporació d’aquest nou apartat no suposa cap novetat
respecte del vigent règim jurídic del dret de sufragi que, com és sabut, es conté a
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (en endavant,
LOREG). Més ben dit, es limita a reiterar la mateixa regla que ja preceptua l’art.
3.2 LOREG, cosa que s’explica, segurament, pel fet que la Generalitat no té competència per anar més enllà i regular la capacitat per exercir el dret de sufragi
actiu ni, consegüentment, per donar una resposta més completa a les pretensions
de les famílies i entitats suara esmentades que, com abans he dit, aspiren a l’íntegre reconeixement d’aquest dret. Precisament, pel que fa a la reproducció de
preceptes estatals per normes autonòmiques, s’ha de tenir present que el Tribunal
Constitucional considera que la tècnica de les leges repetitae és constitucionalment rebutjable, tot i que l’admet, excepcionalment, en aquells supòsits —com
podria ser el que ara ens ocupa— en què la reiteració consisteix, simplement, en
una incorporació fidel a l’ordenament autonòmic, duta a terme en exercici del seu
àmbit competencial i «con la sola finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al
texto normativo aprobado por el Parlamento autonómico» (STC 47/2004, de 25 de
març [FJ 8] i, més recentment, STC 73/2016, de 14 de abril [FJ 10]).
Concretament, la regulació d’aquest dret fonamental i de les causes de privació la trobem als art. 2 i 3 LOREG, els quals, ateses les competències que la Constitució reserva a l’Estat en aquest àmbit, també són d’aplicació a les eleccions a les
assemblees legislatives de comunitats autònomes, tal com estableix la DA 1a LOREG. Segons el primer dels articles esmentats, el dret de sufragi correspon als espanyols majors d’edat que no estiguin compresos en cap dels supòsits previstos en
l’art. 3, i és, a més, requisit indispensable per al seu exercici la inscripció prèvia en
el cens electoral vigent. Entre els supòsits que, d’acord amb aquest darrer precepte, poden donar lloc a la privació del dret s’hi inclou, pel que aquí interessa, d’una
banda, la declaració d’incapacitació en virtut de sentència judicial ferma, sempre
que contingui la declaració expressa de la incapacitat per a exercir-lo (lletra b) i,
de l’altra, tot i que no es tracta d’un procés estricte de capacitat, l’internament
en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial, mentre duri l’internament
i sempre, també, que l’autoritat judicial declari expressament la incapacitat per

1
Cal tenir en compte que, d’acord amb l’art. 1.2 de la Convenció, «[L]as personas con
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás». Això vol dir que, en el context de la
Convenció, l’expressió «persones amb discapacitat» abasta un conjunt molt més ampli de persones
que aquelles en les quals concorre causa de possible modificació de la seva capacitat segons el dret
espanyol (les que no es poden governar per si mateixes -art. 200 CC). En aquest treball em referiré,
exclusivament, a aquestes darreres.
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exercir aquell dret (lletra c)2. Aquesta regulació la completa l’apt. 2 del mateix art.
3, d’acord amb el qual, en aquests procediments, l’autoritat judicial té l’obligació
de pronunciar-se sobre la incapacitat per a l’exercici del dret de sufragi, així com,
si és apreciada, la de comunicar-ho al Registre Civil per tal que procedeixi a la
corresponent anotació. Els encarregats del Registre Civil, al seu torn, han de comunicar mensualment aquestes privacions a les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral de l’Institut Nacional d’Estadística per tal que excloguin
del cens les persones afectades (art. 37.2 LOREG). Sobre això, precisament, vull
recordar que, segons dades de l’esmentada Oficina, a Catalunya, 14.997 persones
no van poder votar en les darreres eleccions generals de 2016, perquè judicialment havien estat incapacitades per exercir el dret de sufragi3.
És evident, per tant, que el nou apt. 4 no afegeix res al règim d’exercici del
dret de sufragi que es conté a la LOREG, tal com es desprèn, d’altra banda, del
fet mateix que s’acabi remetent a la legislació electoral. Podríem dir que es limita
a donar una visió més completa i integrada del possible abast de les limitacions
judicials a la capacitat d’obrar, alhora que fa memòria del que disposa l’art. 3 LOREG; a saber, que la pèrdua del dret de sufragi no és una conseqüència necessària
de la modificació de la capacitat d’obrar, sinó que cal que jutges i tribunals es
pronunciïn expressament sobre aquesta qüestió o, millor dit, que ho motivin. En
realitat, això ja hauria de resultar de l’art. 24.1 CE, en relació amb el qual s’ha de
recordar que el Tribunal Constitucional sempre ha considerat que el dret a obtenir una resolució de fons motivada en dret és un element característic de la tutela
judicial efectiva (STC 24/1981 de 14 de juliol [FJ 3]). És a dir, no n’hi ha prou
amb que algú no pugui regir la seva persona i els seus béns, sinó que l’autoritat
judicial, després d’analitzar i valorar la situació de l’individu des de la perspectiva
de si pot expressar la seva opinió o decisió personal sobre les ofertes electorals,
2
Pel que fa les previsions que, en aquesta matèria, es contenen en el dret comparat, hom pot
veure Pascual, V. C. (2016): «El derecho de voto de las personas con discapacidad y, en especial, de
las personas con discapacidad psíquica o intelectual en derecho internacional. Su recepción en España».
Revista Española de Discapacidad, 4 (2), p. 119, el qual, citant l’informe de l’Agència de la Unió
Europea per als Drets Humans, de l’any 2014, assenyala, que set dels 28 Estats membres de la UE
—Àustria, Croàcia, Itàlia, Letònia, Països Baixos, Suècia i el Regne Unit– garanteixen el dret de vot
per a totes les persones amb discapacitat, incloent-hi aquelles que no tenen reconeguda la seva capacitat jurídica pels ordenaments nacionals. En l’extrem oposat, és a dir, els països que prohibeixen
votar a les persones amb discapacitat quan han estat judicialment incapacitades, se situen Bèlgica,
Alemanya, Polònia, Portugal i França. Per referir-nos només a Alemanya, el § 13 de la Bundeswahlgesetz (BwahlG) de 7 de maig de 1956, disposa: «[Ausschluß vom Wahlrecht] Ausgeschlossen
vom Wahlrecht ist, (1) wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt, (2). derjenige, für den
zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung
bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905
des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht erfaßt, (3). wer sich auf Grund
einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen
Krankenhaus befindet». S’ha de tenir en compte, però, que el Tribunal Constitucional federal té
pendent de resoldre un recurs d’empara electoral (Wahlprüfungsbeschwerde -2 BvC 62/14-), que
qüestiona la constitucionalitat de les exclusions electorals dels apt. 2 i 3 de l’esmentat § 13 BWahlG.
3
A tot l’Estat varen ser 98.490 persones.
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ha de raonar i justificar suficientment la utilitat d’haver-li negat l’exercici de l’esmentat dret fonamental (STS 1.7.2014 [ RJ 4518]).
Per dir-ho resumidament, amb la incorporació al Codi d’una norma com la
que ara ens ocupa, el legislador català ha volgut contribuir a redreçar la inèrcia que
encara mantenen alguns jutjats que, en declarar la manca de capacitat de la persona,
donen per fet, sense cap més argumentació, que això comporta, simultàniament, la
incapacitat per exercir el dret de vot. És a dir, pretén eliminar de la pràctica judicial les sentències que, de forma gairebé rutinària i estereotipada, encara inclouen
aquesta declaració com si es tractés d’una conseqüència ineludible de la declaració
general de manca de capacitat o, el que és el mateix, sense una valoració específica
que acrediti que la persona no pot discernir el sentit del seu vot o que el pot posar
en risc mitjançant l’actuació de tercers. Com a exemple d’aquesta pràctica inadequada, pot servir l’experiència que revela la Fiscal en Cap de l’àrea de Sabadell, que,
referint-se a l’any 2014, retreu que algunes sentències, sobre tot dels jutjats no especialitzats, són estereotipades, utilitzen termes caducs i no inclouen cap referència a
la Convenció de Nova York4 que, no ho oblidem, des de la seva publicació oficial a
Espanya, ha passat a formar part de l’ordenament intern (art. 96.1 CE).
Dit això, cal assenyalar que la norma catalana arriba en un moment en què,
com veurem més endavant, les resolucions de les Audiències catalanes han començat a capgirar la tendència d’associar, de forma automàtica, la privació del
dret de vot a la declaració general de manca de capacitat.
2. L’exigència de pronunciament exprés sobre la manca de capacitat
per a exercir el dret de sufragi

En aquest apartat em referiré, específicament, a l’art. 3 LOREG ja que, a
banda de ser la norma que disciplina les causes de privació del dret de sufragi, és
4
Neus Pujal Sánchez, «Conservación del derecho de sufragio en las personas con capacidad
judicial complementada, interpretado a la luz de la convención de Nueva York sobre los derechos de las
personas con discapacidad. Experiencias de la Fiscalía de área de Sabadell», a Jornadas de especialistas
en la Protección y Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 6 noviembre 2014.
Disponible a: https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20
Sra%20Pujal%20Sánchez.pdf?idFile=365dfb27-d5bc-4805-aefa-d731babec5b5 (darrera consulta:
22.3.2017). Entre les fórmules que reprodueix, destaquen les que declaren al demandat «incapaç
total per regir a seva persona i béns, privant-lo del dret de sufragi»; o la «Incapacitat total i nomenament
de tutor, així com la privació del dret de sufragi», en alguns casos —segueix dient— sense especificar
el tipus de sufragi, en altres només privant del dret de sufragi actiu i en altres només del passiu,
sense que s’endevini la raó de la privació exclusiva d’un o altre tipus, ja que les sentències no tenen
motivació o aquesta és insuficient. Afegeix també que, tot i tractar-se d’un procediment de caràcter
tuïtiu i atendre l’interès superior de la persona discapacitada, sovint incorren en incongruència,
ja que tot i que el petitum de la Fiscalia o del particular no demana cap mena de pronunciament
sobre el dret de sufragi, la decisió judicial en priva. Segons dades d’aquell mateix treball (p. 24 i
27), d’un total de 124 sentències dictades, durant l’any 2014, en expedients civils de modificació de
la capacitat en els set Jutjats de Primera Instància de Sabadell i els vuit de Cerdanyola, 88 ho van
ser de privació del dret se sufragi i 36 en van resoldre el manteniment.
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la que trobem parcialment reproduïda en l’article del Codi que ara es modifica.
D’una primera aproximació a l’esmentat precepte orgànic, crida l’atenció
que expliciti, per dues vegades, que la resolució judicial s’ha de referir expressament a la manca de capacitat per a l’exercici d’aquest dret. En efecte, la primera d’aquestes referències es conté a la lletra b de l’apt. 1, quan disposa que la
sentència, a més de ser ferma, cal que «declari expressament la incapacitat per a
l’exercici del dret de sufragi»; i la segona, a l’apt. 2, on adopta la forma de mandat
adreçat a jutges i tribunals i estableix que, als efectes de l’esmentada privació,
en els procediments de modificació de la capacitat o d’internament «s’han de
pronunciar expressament sobre la incapacitat per a l’exercici del sufragi». Al meu
parer, no es tracta d’una simple reiteració (com ho seria si s’entengués que el
«pronunciament» al qual es refereix l’apt. 2 ja resulta de la «declaració expressa» a
la qual al·ludeix la lletra b, de l’apt. 1), sinó que allò que es pretén amb l’exigència de pronunciament exprés és complementar dita declaració en el sentit que la
resolució judicial sigui sempre motivada i justificativa de les raons de la privació.
Pel que fa, concretament, a la translació d’aquest mandat a l’apt. 4 de l’art. 2113 CCCat5, entenc que s’ha de concebre com una mena de recordatori d’aquell
precepte orgànic amb el qual, com deia, el legislador català dota de completesa la
regulació del llibre segon, relativa a la capacitat d’obrar.
L’exigència que la resolució judicial hagi de contenir els motius específics
que porten a decidir la privació del dret de sufragi ja l’havia explicitada, anys
enrere, la Instrucció de la Fiscalia General de l’Estat 3/2010, de 29 de novembre,
sobre la necessària fonamentació individualitzada de les mesures de protecció o
suport en els procediments sobre determinació de la capacitat de les persones, la
qual, després d’afirmar la conveniència d’ajustar les disposicions de la LOREG
a l’esperit de la Convenció de les Nacions Unides, recorda que, en l’exercici dels
drets fonamentals, cal que es respecti l’autonomia de la persona amb capacitat
modificada. A partir d’aquí, conclou que, amb caràcter general, l’autoritat judicial no pot privar del dret de sufragi actiu, sinó que tan sols pot fer-ho en casos
excepcionals i sempre «mediante sentencia en la que se exprese el análisis de los
correspondientes elementos probatorios sobre las facultades para hacer uso del derecho al sufragio de la persona con discapacidad, lo cual es incompatible con una
mera consideración genérica o rutinaria». Amb això la Fiscalia ha pretès unificar
els criteris d’actuació en el sentit de deixar clar que ha de quedar suficientment
provat que la situació psíquica o física de l’afectat l’impossibilita per decidir de
forma lliure i conscient sobre qui l’ha de representar en els afers públics i així ha
d’expressar-ho la sentència.
5
No considero rellevant que l’art. 3.2 LOREG al·ludeixi a que el pronunciament exprés
hagi de ser «sobre la incapacitat» per a l’exercici del sufragi i que el precepte català, en canvi, es
refereixi a que s’ha de pronunciar «sobre la capacitat» per a l’exercici del mateix dret, atesa, d’altra
banda, la remissió que fa a la legislació electoral.
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Ara bé, cal advertir que el fet que l’exercici del dret de sufragi sigui un acte
personalíssim, lliure, conscient i voluntari no el situa, necessàriament, en la doctrina del negoci jurídic ni porta, consegüentment, a l’aplicació analògica de les
regles sobre la capacitat negocial, sinó que pertany a l’àmbit dels drets polítics. En
aquest sentit, resulta especialment il·lustrativa la SAPB 10.2.2015 (JUR 115706),
quan afirma que «cada persona emite un voto, pero nadie puede controlar la voluntariedad, la libertad y el alcance de ese acto de participación política (más que
como reconocimiento de las Libertades Fundamentales). No es posible exigir a los
ciudadanos que lo lleven a cabo con las “debidas” facultades cognitivas o volitivas, ni
cabe presumir vicios de conocimiento, de voluntad o de relación entre lo querido y lo
manifestado» Dit d’una altra manera, en l’exercici del dret al vot, el nivell de raciocini o de coneixement no és tan rellevant com l’expressió d’una opinió o decisió
personal (encara que la capacitat estigui limitada) sobre les diverses ofertes electorals. En efecte, les persones amb la capacitat modificada judicialment segueixen
sent titulars dels seus drets fonamentals, de manera que si la privació total de la
capacitat constitueix, en essència, una forma de protecció, hauria de ser acordada
tan sols en supòsits excepcionals, quan resulti estrictament necessària. Per això,
hom pot afirmar, tal com ha mantingut la jurisprudència del Tribunal Suprem,
que és el jutge que coneix del procés relatiu a la modificació de la capacitat qui ha
d’«analizar y valorar la situación de la persona sometida a su consideración y pronunciarse sobre la conveniencia de negar el ejercicio de este derecho fundamental,
que es regla y no excepción, a quien puede hacerlo no obstante su situación personal» (STS de 24.6.2013 [RJ 3948] i 1.7.2014 [RJ 4518]).
Tornant a l’esmentada Instrucció, cal fer notar que ha estat, precisament a
partir de la seva aprovació, que hom percep un notable increment del nombre de
recursos d’apel·lació interposats pel mateix ministeri fiscal i que s’adrecen, específicament, a demanar la revocació de la sentència d’instància en aquest punt i, per
tant, que es restableixi l’exercici del dret de sufragi, amb un resultat —cal destacar-ho també— aclaparadorament favorable a l’estimació de la pretensió de restitució del dret (SAPB 27.5.2016 [JUR 193903]; SAPB; 18.3.2015 [JUR 120561];
10.2.2015 [JUR 115706]; 9.12.2014 [2015\65356]; 19.11.2014 [JUR 2015\42855];
10.11.2014 [2015\43091]; 26.5.2014 [JUR 226725]; 13.3.2014 [JUR 113040]).
Aquest nociu automatisme en la privació del dret de vot també havia estat
denunciat per l’Informe del Comitè de les Nacions Unides sobre els drets de
les persones amb discapacitat (sisè període de sessions, 19 a 23 de setembre de
2011), quan denuncia que, a l’Estat espanyol, la generalització de la privació del
dret de sufragi havia esdevingut la regla en les sentències relatives a la modificació
de la capacitat. Així, el Comitè es lamenta del fet que les resolucions judicials no
continguin cap mena d’informació «sobre los motivos requeridos y sobre los criterios aplicados por los jueces para privar a las personas de su derecho de voto» (apt.
47). A partir d’aquí, acaba recomanant la modificació de la legislació electoral
espanyola per tal que es pugui arrenglerar amb els estàndards de la Convenció
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en matèria de capacitat jurídica i de l’exercici del dret al vot en igualtat (apt. 48).
De fet, a nivell europeu, la necessitat d’una motivació específica que justifiqui, en
cada supòsit concret, el perquè de la privació d’aquest dret fonamental ja l’havia
exigida també el Tribunal Europeu de Drets Humans en la STEDH 20.5.2010,
assumpte Alajos Kiss c. Hongria (JUR 160970). Concretament, després d’admetre
que el dret de participació política pot ser sotmès a certes limitacions per part
dels estats si responen a un objectiu legítim i els mitjans emprats no són desproporcionats, considera que «tratar como una única clase a aquellas personas con
discapacidad intelectual o mental es una clasificación cuestionable y el recorte de sus
derechos deberá estar sujeto a un examen minucioso». Per això acaba concloent
que «una eliminación indiscriminada del derecho a voto, sin una evaluación judicial
individual y exclusivamente basada en una discapacidad mental que precise una tutela parcial, no puede considerarse compatible con las bases legítimas para restringir
el derecho a voto» (núm. 44).
Un criteri semblant el podem trobar en el Dictamen del Comitè Econòmic
i Social Europeu, de 21 de setembre de 2011, relatiu a l’Estratègia europea sobre
discapacitat 2010-2020: un compromís renovat per a una Europa sense barreres
(DOUE [2011/C 376/15], 22 de desembre), el qual sosté que el dret de sufragi
és un dret humà inalienable reconegut per la Convenció a totes les persones amb
discapacitat i recorda a les institucions implicades «que los requisitos de edad
y ciudadanía son los únicos que pueden condicionar el derecho de una persona a
votar y presentarse como candidato a unas elecciones». A partir d’aquí, expressa
el seu rebuig més enèrgic a «la idea de restringir el derecho de sufragio activo y
pasivo por razones de discapacidad, ya sea por decisión de un tribunal o de cualquier
otra forma», i acaba exigint a les institucions de la UE i als estats membres «que
supriman las disposiciones legislativas discriminatorias en materia de tutela, para
permitir a las personas con discapacidad ejercer sus derechos políticos en igualdad de
condiciones con las demás» (núm. 5.16).
Dels anteriors posicionaments se’n va fer ressò el Síndic de Greuges de Catalunya, en la Resolució AO-00091/2015, actuació d’ofici relativa al dret de sufragi
per part de les persones sobre les quals recau una mesura judicial de limitació de
la capacitat jurídica, on suggereix, específicament, que s’agiliti l’adopció de mesures orientades a donar compliment a les recomanacions del Comitè de les Nacions
Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. En concret, proposa una
revisió de la legislació electoral adreçada a garantir la plena vigència i aplicació de
l’art. 29 de la Convenció relatiu a l’exercici del dret de sufragi actiu per aquelles
persones6. Paral·lelament, suggereix que s’impulsin mesures de reforma norma 
«Artículo 29. Participación en la vida política y pública.
Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y
la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en
la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de
6
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tiva que incorporin els criteris establerts pel Tribunal Suprem sobre la necessitat
de ponderació de les circumstàncies concretes de cada cas i la proporcionalitat i
l’adequació de les mesures de limitació de la capacitat personal.
En el mateix sentit s’ha pronunciat, darrerament, la Recomanació de
30 de juny de 2016, del Defensor del Pueblo, que directament aconsella la
reforma de l’art. 3.1, lletres b i c, LOREG, per bé que, com indica el mateix
informe que l’acompanya, el Ministeri de l’interior ja ha respost que no la
considera necessària7. Així, el Defensor del Pueblo, tot i considerar que allò
més escaient fóra derogar l’esmentat precepte, acaba proposant que, mentre
es mantingui dita regulació, s’hauria d’assegurar que la privació del dret de
sufragi només es produeixi respecte d’aquelles persones que estiguin clarament mancades de la capacitat natural per poder-lo exercir. En síntesi, conclou que la privació només pot tenir lloc en casos molt excepcionals i sempre
mitjançant sentència en la qual s’expressi l’anàlisi dels elements probatoris
sobre les facultats per fer ús del dret al sufragi de la persona amb discarepresentantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en
elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas
en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de
gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como
electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su
elección les preste asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre
otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con
la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos
políticos;
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas
personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.»
7
Precisament, en relació amb la modificació d’aquests preceptes, cal recordar que, el 23
d’octubre de 2013, la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats havia aprovat, amb algunes
modificacions, la Proposició no de llei del Grup Parlamentari Català Convergència i Unió (CiU) per la
qual s’instava a una reforma de la normativa electoral que eliminés les limitacions del dret de sufragi
de les persones amb discapacitat (BOCG. Congreso de los Diputados, 7.11.2013. Sèrie D. Núm.
354. Expedient 161/001952). El contingut de la Proposició, finalment aprovat, va ser el següent:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en el plazo de seis meses, un Informe
con las propuestas de adecuación normativa de la legislación española a las previsiones contenidas en
la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España,
entre las que figurarán las que afecten al derecho electoral vigente». Interessant-se pel compliment
d’aquesta Proposició, el Grup Parlamentari Català de CiU, el 13 de març de 2014, va preguntar al
Govern i aquest va respondre que el Ministeri de Justícia estava coordinant un estudi sobre la revisió
dels efectes generals de la incapacitació judicial, sense que, hores d’ara, se’n tingui cap més notícia.
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pacitat, sense que sigui admissible, consegüentment, fer-ho amb clàusules
genèriques o rutinàries.
Val a dir, però, que un examen detingut de les darreres resolucions de les
Audiències catalanes en matèria d’incapacitació evidencia, com ja he avançat, la
progressiva assumpció dels criteris que conté l’esmentat Informe del Comitè de
les Nacions Unides sobre l’excepcionalitat de la mesura i l’exigència de la seva
justificació expressa. En efecte, si ens atenim a les bases de dades jurisprudencials, en els darrers tres anys han dictat, en apel·lació, 19 sentències que mantenen
o restableixen el dret de sufragi actiu de la persona sotmesa a un procediment de
modificació judicial de la capacitat (entre les quals, per esmentar només les de
2016, hom pot citar les SAPB 19.7.2016 [JUR 213302]; SAPT 14.6.2016 [JUR
1508]; SAPB 27.5.2016 [JUR 193903]; SAPT 26.5.2016 [JUR 1624]; SAPB
13.5.2016 [1170]; SAPB 10.5.2016 [JUR 1169] i SAPB 31.3.2016 [JUR 131417]),
enfront de 9 que determinen la privació d’aquest dret fonamental, en aquell mateix període de temps (cito tan sols les dues que corresponen a l’any 2016: SAPB
4.5.2016 [JUR 179752]; 3.6.2016 [JUR 193516]).
Si contraposem aquestes dades a les corresponents al període 2000-2008,
el resultat és completament l’invers, ja que hi podem trobar 22 sentències que
opten per la privació, enfront de 8 que mantenen l’exercici del dret de sufragi. En
dues d’aquestes sentències, fins i tot, és l’Audiència la que incorre en el mateix
vici d’absència de motivació, ja que supleix la manca de declaració per part del
Jutjat de Primera Instància sobre aquest extrem i priva directament del dret, sense donar tampoc cap raó diferenciada respecte de la que justifica la incapacitació
general (SAPB 14.11.2000 [JUR 2001\61825] i de 30.3.2005 [JUR 119520].

3. Privació del dret de sufragi i protecció
de la persona amb discapacitat

Mentre les limitacions generals a la capacitat d’obrar de la persona tenen
com a finalitat la protecció i la preservació dels seus drets, no sembla que aquest
sigui el principal objectiu que persegueix l’art. 3 LOREG amb la privació del dret
de sufragi per manca de capacitat, sinó que més aviat respon a la voluntat d’evitar
que es produeixin captacions de voluntat per part de terceres persones que, de
facto, puguin acabar exercint un dret que és personalíssim de l’elector8.
En efecte, els actes voluntaris corresponents a l’exercici del dret de sufragi
només els pot realitzar la persona afectada, de manera que qui ha estat privat
8
Així ho entén, també, Silvia Díaz Alabart, «El derecho al sufragio activo de las personas
con discapacidad. La visión civilista», RDP, 1-2012, 9.
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judicialment del dret de vot per manca de capacitat no pot ser substituït pel seu
representant legal ni, si és el cas, la seva capacitat en aquest àmbit tampoc pot ser
complementada pel curador. De fet, es tracta d’una característica que és pròpia
de tots els drets personalíssims i que trobem, per exemple, en seu de celebració
del matrimon9 (art. 56 CCesp) o d’atorgament de testament (art. 421-9 CCCat),
per bé que s’ha de remarcar també que, en ambdós casos, es permet que, encara
que hi hagi una declaració judicial de modificació de la capacitat, l’aptitud per
a prestar aquell consentiment pot tornar a ser valorada en el mateix moment de
contreure matrimoni o d’atorgar el testament.
Així ho preveu l’art. 56 CCesp respecte del dret a contraure matrimoni,
en la redacció que li ha donat la Llei de Jurisdicció voluntària i que ha d’entrar
en vigor el proper 30 de juny de 2017, el qual disposa que «[S]i alguno de los
contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial [actualment Lletrat de l’Administració
de justícia], Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el
acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento». És a dir, preveu que, en l’expedient matrimonial mateix, es pugui dur a
terme un examen mèdic que permeti determinar si, en aquell precís moment,
l’afectat té la capacitat natural suficient per a prestar el consentiment. Dit això,
cal tenir present que, hores d’ara, el Congrés dels Diputats està tramitant la
modificació d’aquest precepte per evitar que l’exigència de dictamen mèdic
s’estengui als contraents afectats de deficiències sensorials i, per tant, per circumscriure la intervenció dels facultatius tan sols a casos excepcionals, que la
norma projectada concreta en les situacions en què «algun dels contraents presenti una condició de salut que, de manera evident, categòrica i substancial, pugui
impedir prestar el consentiment matrimonial malgrat les mesures de suport»10.
Igualment, respecte de la capacitat per atorgar testament, l’art. 421-9
CCCat preveu que el testador, tot i tenir judicialment modificada la capacitat, pot atorgar testament notarial obert en interval lúcid, sempre que dos
facultatius acceptats pel notari certifiquin que, en el moment de testar, té
prou capacitat i lucidesa per a fer-ho.

9
Altra cosa és que, tal com admet la STC 18.12.2000 (RTC 311), el tutor pugui exercitar
l’acció de separació, ja que, si no fos així, es vulneraria el dret a la tutela judicial efectiva (art. 24
CE) i el principi d’igualtat entre els esposos (art. 14 i 32 CE).
10
Proposició de Llei de modificació de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de Jurisdicció Voluntària. Presentada pel Grup Parlamentari Popular al Congrés (BOCG, Congreso de los Diputados.
XII Legislatura. Sèrie B. Núm. 76-1, de 23.1. 2017). Prèviament, la Resolució-Circular de la DGRN
de 23.12.2016, ja havia aclarit que el dictamen mèdic «sobre la aptitud para prestar el consentimiento
de aquellos contrayentes que estuvieren afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se debe entender necesariamente limitada exclusivamente a aquellos casos en los que la deficiencia
afecte de forma sustancial a la prestación del consentimiento por el interesado en cuestión.»
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Com fàcilment es pot comprovar, aquest no és el criteri que se segueix a
l’hora de privar del dret de sufragi, ja que, com deia, l’art. 3.1.b LOREG preveu
una resolució judicial que, mentre no es modifiqui, té efectes declaratius també
cap el futur, és a dir, sense que hi càpiga la possibilitat d’apreciar quin és el veritable grau de discerniment en el moment que s’exerceix el dret de vot.
D’altra banda, hom pot observar, també, que la jurisprudència menor sovint afirma que, per a poder privar judicialment del dret de sufragi, cal que el
seu exercici ocasioni un perjudici a l’afectat. En aquest sentit, per exemple, les
SAPB 10.2.2015 (JUR 115706) i 30.9.2015 (JUR\280934), entre moltes d’altres,
sostenen que és necessari que «en razón del alcance de la dolencia, se acredite que
el demandado no puede ejercer ese derecho fundamental y personalísimo con efectos
jurídicos, por ir en perjuicio del propio incapaz o cuando haya prueba directa y concluyente de que, en el determinado momento de la votación, el discapacitado estará
privado de toda razón y de todo sentido». Resulta paradoxal, però, que l’evitació
del perjudici es pretengui assolir mitjançant una intervenció tan dràstica com és
la privació d’un dret fonamental, la qual cosa fa, ja d’entrada, que ens puguem
qüestionar la proporcionalitat de la mesura. Però és que, a més, resulta que, a la
pràctica, cap de les sentències en les que es priva de dret de vot conté la més mínima justificació sobre de quina manera el seu exercici pot perjudicar la persona
discapacitada. En canvi, a sentit contrari, és a dir, que l’exercici d’aquest dret
no li causa cap perjudici, sí que apareix com a base fonamentadora de diverses
sentències que, en apel·lació, revoquen la d’instància i restitueixen el dret de vot.
Això és el que fan, per exemple, la SAPB 13.3.2014 (JUR 113040) quan, després
d’afirmar que el vot es regeix en gran mesura per l’emotivitat i que la del demandat no estava en absolut limitada, justifica el restabliment del dret de sufragi, tot
argumentant que «[N]o se ha practicado prueba específica sobre la incapacidad del
demandado para conformarse un juicio contrario a su capacidad respecto a opciones
electorales, ni el hecho de ir a votar le ha de perjudicar, ni afectar al orden público»;
i també la SAPB 18.3.2015 [JUR 120561], quan resol que «no puede afirmarse de
las pruebas practicadas que carezca de razón para ejercer el derecho de voto, ni que
ello le perjudique».
Amb això vull dir que si hom entén, com d’altra banda resulta lògic, que la
modificació de la capacitat en qualsevol dels àmbits de la vida de la persona hauria de tenir com a finalitat la protecció dels seus interessos, no s’acaba de veure en
quina mesura el manteniment del dret de sufragi pot contrariar-los. Conscients
d’això, algunes sentències ja fan una interpretació restrictiva de les circumstàncies
que poden legitimar aquesta privació que concreten en raons molt específiques,
justificades en l’interès del presumpte incapaç (que mai s’explicita) o en l’ordre
públic, entès com a l’interès general en que «la participación electoral se realice de
forma libre y con un nivel de conocimiento mínimo respecto del hecho de votar y de
la decisión adoptada» (SAPB 3.6.2016 [JUR 193516]). Ara bé, en un Estat democràtic la base del qual és, precisament, el dret de participació en els afers públics,
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directament o a través de l’elecció dels representants (art. 23.1 CE), difícilment
es pot argumentar que el dret de sufragi pot produir algun perjudici a la persona
mancada de capacitat o atemptar contra l’ordre públic11. Ans al contrari, és evident que, des d’una perspectiva constitucional, la persona no pot patir cap mena
de discriminació per raó de la seva discapacitat mental, ni el jutge pot impedir
l’exercici del dret de vot en base a l’establiment d’un estàndard d’exigibilitat de capacitats cognitives o intel·lectives superior al que sigui exigible a qualsevol ciutadà.
Això significa, d’altra banda, que la privació del dret de sufragi no es pot emparar en judicis sobre el desconeixement, per part de la persona afectada per la discapacitat, de les opcions polítiques o en criteris sobre la irraonable elecció de dites
opcions, sinó que, com a dret fonamental que és, l’hauria de poder exercir ella mateixa, al marge d’aquestes circumstàncies. Això si bé es podria matisar, com apunta
un sector de la doctrina, exigint que la persona tingui com a mínim la capacitat
natural d’entendre i de voler aquell acte i així ho resolgui el jutge (amb la màxima
immediatesa, per tal que la seva decisió sigui realment efectiva)12, al meu entendre,
n’hi hauria d’haver prou amb que no es trobés en situació de plena inconsciència o
absoluta manca de coneixement. En qualsevol cas, és clar que, com que la privació
del dret de sufragi ha de repercutir en l’interès exclusiu de la persona amb la capacitat modificada, sempre s’ha de plantejar com a excepcional i difícilment aplicable.
Val a dir, però, que un altre sector doctrinal13 ha sostingut que les persones amb discapacitat psíquica o dependents d’altres persones tampoc haurien
de poder utilitzar el vot assistit, que regula l’art. 87.1 LOREG, perquè, a parer
seu, ni els uns ni els altres reuneixen les condicions que la llei requereix per
a votar. Així, malgrat admetre que les persones amb discapacitat no privades
judicialment del dret de sufragi «pueden acercarse al colegio electoral el día de
las elecciones y votar si no se encuentran legalmente incapacitados y privados por
la propia sentencia de incapacitación del derecho de sufragio», aquests mateixos
autors matisen, tot seguit, que això s’ha de fer seguint estrictament el procediment ordinari de votació14. És a dir, han de confeccionar el vot per si mateixos,
sense l’auxili de ningú. A partir d’aquí, consideren que la pràctica contrària

Díaz Alabart, «El derecho...», cit., 2012, p. 13.
Pedro de Pablo Contreras, «Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2009. La
incapacitación en el marco de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad», a
M. Yzquierdo Tolsada (Dir.), Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina: civil y mercantil, vol. III, Madrid, 2009, p. 580.
13
Luis Gálvez Muñoz i Pedro Ángel Rubio Lara, «El régimen de votación de las personas
especialmente vulnerables y sus garantías, en particular la penal», a Anales de Derecho. Universidad
de Murcia, núm. 25-2007, p. 105.
14
Respecte de les mesures per a la integració de les persones amb discapacitat per al gaudi
dels drets que el Títol I CE atorga a tots els ciutadans, s’ha de tenir en compte el Real Decreto
422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la
participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales.
11
12
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vulnera l’esmentat art. 87.1 LOREG i lesiona principis constitucionals bàsics
de dret de sufragi reconeguts per la mateixa Llei orgànica, a saber: personalitat, llibertat, secret i igualtat. Ho fonamenten en el risc que, a través del vot
assistit, no sigui realment la voluntat de l’elector la que s’expressa, sinó la d’un
tercer, ja sigui el cuidador o una altra persona amb domini efectiu sobre ella.
Sigui com sigui, el cert és que la jurisprudència del Tribunal Suprem ha
hagut de fer un veritable esforç interpretatiu per a poder concloure que l’art.
3 LOREG s’adequa a la Convenció de les Nacions Unides. En concret, la STS
24.6.2013 (RJ 3948), seguint el criteri que va establir la fonamental i alhora controvertida STS 29.4.2009 (RJ 2901), sosté que la privació del dret de sufragi és
possible legalment i compatible amb la referida Convenció, sens perjudici que,
per a una eventual adopció d’aquesta mesura privativa del dret, calgui examinar,
de forma concreta i particularitzada, les circumstàncies i interessos concurrents.
Paral·lelament, aquesta mateixa jurisprudència insisteix en que la pèrdua del dret
de sufragi no ha de ser una conseqüència automàtica o necessària de la incapacitat, ja que una cosa és que la persona no es pugui regir per si mateixa, ni administrar el seu patrimoni, i una altra de molt diferent que estigui impedida per
exercitar el dret de vot correctament.
En qualsevol cas, vull tornar a insistir en que per al manteniment del dret de
sufragi no es pot exigir un nivell de coneixement polític, ni cal tampoc un examen
que cap altre ciutadà ha de passar sobre aquest aspecte, sinó que n’hi ha prou
amb ponderar si el seu nivell de coneixement de la realitat social i la capacitat
de discernir, encara que siguin mínims, permeten estimar que pot adoptar real i
materialment una decisió política15.
Per la seva banda, el Tribunal Constitucional tampoc no s’ha mostrat gaire
sensible a les suggerències dels organismes i convenis internacionals sobre el reconeixement del dret de sufragi a les persones discapacitades. En efecte, sense

15
En el cas concret de la STS 24.6.2013, l’alt tribunal va justificar el manteniment del dret
en el fet que «[N]ada se argumenta en la sentencia de que no pueda hacerlo, de que no pueda discernir
el sentido de su voto o que lo ponga en riesgo mediante la actuación de terceros, antes al contrario, su
habilidad para tomar una decisión de esta clase no ha sido cuestionada y parece además conveniente
que así lo haga de forma libre, como medida terapéutica para el tratamiento de su enfermedad, que
puede verse afectada por el rechazo que deriva de su estado». Per contra, la més recent STS 17.3.2016
(RJ 846) justifica la privació argumentant que «dicha persona fue objeto de atención específica, provocando que se formularan preguntas concretas de interés sobre el mismo, en las varias sesiones en
que estuvieron con ella. “Constan, señala la [sentència] recurrida, datos plenamente relevantes como
que su nivel de competencia curricular sea del 1er. ciclo de educación primaria (de 6 a 8 años), su
desconocimiento casi total del valor del dinero o de conceptos legales básicos, su carencia casi total de
conocimientos políticos (ignorancia sobre los partidos políticos o sobre el contenido de las elecciones)
o su falta de capacidad para adoptar decisiones elementales (cuestión relativa al incendio), que llevan
a estimar soportada por prueba suficiente la decisión restrictiva adoptada en la sentencia recurrida, al
carecer la demandada de las aptitudes básicas necesarias, con arreglo a los criterios que se han intentado exponer, para ejercer el derecho de sufragio”».
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entrar en l’examen específic de la qüestió que se li plantejava i, en certa mesura,
escudant-se en la jurisprudència del Tribunal Suprem a la que tot just acabo de fer
referència, ha deixat passar l’oportunitat de pronunciar-se expressament sobre
els dubtes de constitucionalitat que planteja l’art. 3.1.b LOREG, avalant-ne, per
tant, encara que sigui d’una forma indirecta, la validesa.
Així, en la Interlocutòria 196/2016, de 28 de novembre (JUR 2017\32326),
que resol recurs de súplica presentat pel fiscal, el Tribunal Constitucional ha rebutjat admetre a tràmit el recurs d’empara interposat pels pares d’una dona incapacitada judicialment per exercir el dret de sufragi actiu16. Ho ha fet sobre la
base que es tracta d’un dret fonamental de configuració legal (art. 68.1; 69.2; 140
i 152 CE) i que, per tant, correspon al legislador electoral definir els termes en
què se n’ha de substanciar l’exercici mitjançant la norma que —respectant-ne el
contingut essencial— desenvolupi aquest dret (art. 53.1 i 81.1 CE). Considera,
en fi, que els arguments de la demanda d’empara eren insuficients per qüestionar
eficaçment la constitucionalitat, per infracció dels art. 23.1 i 14 CE, de la previsió
legal continguda a l’esmentat precepte orgànic. A partir d’aquí, es limita a dir,
simplement, que, en la interpretació de l’art. 23 CE conforme a l’art. 29 de la
Convenció, s’ha de tenir en compte la distinció entre discapacitat, que en el sentit de la Convenció és un concepte ampli (on s’hi inclou, com hem vist a l’inici
d’aquest treball, la deficiència física, mental, intel·lectual o sensorial que pugui
impedir l’efectiva igualtat) i incapacitat, tal com l’entén l’art. 200 CCesp, és a dir,
referida a les deficiències persistents de caràcter físic o psíquic que impedeixin
a la persona governar-se per si mateixa, i que és el que l’art. 3 LOREG projecta
sobre l’exercici del dret de sufragi.
En síntesi, el fons de l’argumentació que ha servit per inadmetre el recurs
d’empara és que l’art. 3.1.b LOREG «no priva del derecho a voto a los “discapacitados” como grupo o colectivo, y por razón de cualquier discapacidad», sinó que
—segueix dient— «atribuye a los órganos judiciales la función de decidir sobre tal
restricción del ejercicio del derecho fundamental de modo individualizado, en razón
de las concretas circumstancias de cada persona y tras el oportuno proceso [...] por
ello la restricción únicamente debe afectar a las personas que carecen del mínimo
entendimiento y voluntat precisos para ejercer el voto libre que proclama el art. 23.1
CE». Afegeix, a més, que la naturalesa de les mesures contemplades en els apt. i) a
iii) de l’art. 29.a de la Convenció ho corrobora «pues su finalidad es la de garantizar

16
La Interlocutòria conté un vot particular, formulat per la magistrada Adela Asúa Bataren el qual lamenta que el Tribunal hagi fet deixament de les seves funcions i que es remeti,
sense més, a la jurisprudència del Tribunal Suprem, per afirmar la compatibilitat de l’art. 3.1.b
LOREG amb l’art. 29 de la Convenció. Li retreu també que no hagués efectuat el judici de proporcionalitat que exigia el dret fonamental afectat i remarca que en dita resolució «no se encuentra
ni un solo razonamiento, ni una sola línea dedicados a determinar cuál es el contenido esencial del
derecho consagrado en el art. 23.1 CE que condiciona el desarrollo y la configuración que del mismo
pueda realizar el legislador constituido.»
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el efectivo ejercicio del voto que sea fiel reflejo de la libre voluntad de la persona con
discapacidad y no, por el contrario, la mera introducción de la papeleta electoral en la
urna» (FJ 3). Respecte d’això, i enllaçant-ho amb el perill de captació de voluntat
que comporta admetre que aquestes persones puguin exercir el dret de sufragi, cal
tenir en compte que dita captació es dona amb la mateixa intensitat en persones
d’edat avançada i amb malalties senils sobre les quals no ha recaigut cap pronunciament judicial que en modifiqui la capacitat d’obrar i que romanen en guarda de
fet, sense que consti que això hagi generat gaires problemes a la pràctica17.
Ara bé, si partim del fet que la finalitat que hom persegueix amb la
modificació judicial de la capacitat de la persona no és la privació dels seus
drets, sinó el contrari, és a dir, proporcionar el suport necessari per a protegirlos, hom pot afirmar que, tot i els esforços de la jurisprudència en fer-ne una
interpretació d’acord amb la Convenció de les Nacions Unides, la vigent regulació
de la privació del dret de sufragi actiu no acaba d’encaixar amb les previsions de
l’esmentada Convenció. De fet, ha estat, precisament, aquesta regulació la que
ha permès que, lluny d’adoptar-se molt restrictivament i tenint en compte les
circumstàncies personals de cada individu, la privació es pugui percebre com un
automatisme vinculat a la manca de capacitat negocial. A més, segons hem vist,
difícilment es pot acceptar que el dret de sufragi pugui constituir l’objecte de
la demanda en un procés de modificació de la capacitat, ja que sent la finalitat
d’aquests processos la protecció de la persona, no sembla que aquesta es pugui
assolir a través d’un mitjà tan dràstic com la privació d’un dret fonamental. Dit
d’una altra manera, resulta molt problemàtic argumentar que la privació del dret
de sufragi respon a la voluntat d’evitar un perjudici a la persona discapacitada.
Per aquest motiu entenc que allò constitucionalment més adequat fóra que el
legislador orgànic procedís, sense matisos, a la derogació, en aquest punt, de l’art.
3 LOREG. En qualsevol cas, mentre no ho faci, ha de quedar clar, d’una banda,
que la privació del dret resta limitada, única i exclusivament, als casos en què
la condició de salut de la persona pot impedir-ne de manera evident, categòrica
i substancial l’exercici i, d’una altra, que s’ha de motivar, de forma expressa, la
necessitat d’aquesta privació18.
17
En aquest cas, la darrera paraula correspon al president de la mesa electoral ja que, com
estableix l’art. 91.1 LOREG, dins el local, és qui té autoritat exclusiva per assegurar la llibertat dels
electors. Així, front la reclamació de l’apoderat d’un partit polític referida a la «emisión de votos
por parte de disminuidos psíquicos que venían acompañados en el momento de la emisión de su voto»,
l’Acord de la Junta Electoral Central (JEC), de 5 de juliol de 1991, va resoldre que la decisió de la
mesa que deia que «no apreciándose minusvalía física se les permitió el voto» era plenament ajustada
a dret, ja que «no se aprecia en modo alguno la existencia de incapacitaciones formalmente declaradas;
al contrario, tales personas están legitimadas para el ejercicio del voto al concurrir en ellas los requisitos del art. 2 LOREG, sin que pueda presumirse en su contra la existencia de dicha incapacidad».
Pel que fa, específicament, al vot per correu, l’Acord de la JEC de 20 de febrer de 1996 afirma que
«No corresponde al Servicio de Correos la apreciación de posibles deficiencias o alteraciones psíquicas
de quienes acudan al mismo a solicitar el voto por correo».
18
Díaz Alabart, «El derecho...», cit., 2012, p. 16.
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Precisament, el BOCG (Congreso de los Diputados. Serie B. Núm. 87-1, de
17.2.2017), acaba de publicar la Proposició de Llei Orgànica de modificació de
l’art. 3 LOREG, sobre el dret de sufragi de les persones incapacitades o internades
judicialment, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, a instància de dos diputats
d’Unión del Pueblo Navarro. Es tracta, però, d’una iniciativa legislativa que es
circumscriu tan sols a aclarir una mica més el vigent apt. 2 de l’art. 3 LOREG, en
el sentit d’accentuar l’obligació de l’autoritat judicial que estigui coneixent d’un
procediment d’incapacitació o d’internament de pronunciar-se expressament
«sobre la incapacidad para el ejercicio del sufragio de forma motivada, evaluando
de forma individualizada este tipo de incapacidad y teniendo en cuenta el dictamen
pericial médico obligatorio a que se refieren los artículos 759 y 763.3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, debiendo ponderarse, según las necesidades concurrentes, la
necesidad de la medida para proteger tanto el interés de la persona incapacitada
como el respeto a los principios de libertad e igualdad en todo tipo de procesos
electorales.» Afegeix, també, que, per a emparar aquests principis, resta sempre
garantit «el derecho a instar del órgano judicial competente la reintegración de la
capacidad o la modificación del alcance de la incapacitación que se establece en el
artículo 761 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», amb la qual cosa sembla que vol
incentivar, com ja va fer la Instrucció 3/2010, de la Fiscalia General de l’Estat, que
les persones privades del dret de sufragi instin la revisió de la mesura limitativa
del seu dret.
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I.

Concepto

1. Dos alusiones importantes obrantes en el Corpus iuris civilis:
a) El prefacio de la nueva Constitución CLXIII de Justiniano dice lo siguiente:
«Los más grandes bienes entre los hombres son la justicia y la humanidad, una de las que da a cada cual lo suyo y no desea lo ajeno, y la otra se inclina a la misericordia y libra de grandes deudas a los necesitados. Estas dos
cosas solieron ser ornato del imperio y fortificarlo, conservar la república, y
regir bien la vida humana. Por lo que también nosotros, que hemos recibido
de Dios el cetro, tenemos grande empeño en distinguirnos por tales buenos
hechos, y, siendo útiles a nuestros súbditos, en tener la remuneración de la
virtud y de la gloria. Y sabemos que los mutuos y diversos quebrantos de los
hombres redujeron a tanta escasez las posesiones, que no se podían producir
de ellos rentas para sus dueños, ni pagar cumplidamente los tributos públicos, y esto habiéndose impuesto gastos militares y otros necesarios, y habiéndonos visto con frecuencia obligados por hallarnos rodeados por muchas
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guerras a gastar mucho dinero. Así, pues, con frecuencia hemos pensado de
qué modo podía lograrse que satisficiéramos la necesidad, y remediáramos
la pobreza de los súbditos, y siendo solicitada en diversas direcciones sobre
este punto nuestra opinión, prevaleció, sin embargo, que atendiéramos a la
humanidad, y les prestásemos a los súbditos auxilio que agradase a Dios, y
que más bien entregáramos de los tesoreros imperiales lo que faltase para los
gastos comunes».
Debemos notar, como en el Prefacio, parece que la operancia de la humanidad es algo diferente de lo justo, que está fuera de él. Pero, por encima de la
precisión o imprecisión de la expresión literal, la humanidad no está fuera como
algo distinto del conjunto normativo (ordenamiento jurídico) sino, al contrario,
inserto y operativo en el mismo citado ordenamiento jurídico1.
b) El núm. 2 del título XLLV (De la rescisión de la venta del libro IV del
Código de Justiniano que dice lo siguiente:
«Los Emperadores Diocleciano y Maximiano, Augustos, a Lupo, —Si tú
o tu padre hubiereis vendido por menor precio una cosa de precio mayor
es humano, o que, restituyendo tú el precio a los compradores, recobres
el fundo vendido, mediando la autoridad del juez, o que, si el comprador
lo prefiere, recibas lo que le falta al justo precio. Pero se considera que el
precio es menor, si no se hubiera pagado ni la mitad del verdadero precio.
Publicado a 5 de las Calendas de Noviembre, bajo el segundo consulado de
Diocleciano y el de Aristóbulo [285].»
2. Mientras en el anterior apartado a) la energía de la virtud humanidad incide en
la aplicación del Derecho, aquí de manera diferente, «la humanidad» incide en la
promulgación (no en la aplicación) de la norma
Y no hace falta insistir en la importantísima actividad e incidencia real: que
este principio ha tenido a través de los siglos (su texto está «copiado» en la Decretales del Papa Gregorio IX), incorporándose así también y literalmente al mismo
derecho canónico (Vide Decretales del Papa Gregorio IX - 3, 17, 3). En la práctica era muy frecuente que, tras el otorgamiento de la escritura pública de venta,
Al servicio de un singular principio general del Derecho incidente en tal caso.
El núm. 4 del art. 1 del Cc es clarísimo, en el sentido de que los principios generales del Derecho, no solo tienen un carácter supletorio, sino que también el de «informador» del ordenamiento jurídico, incidiendo así y modalizando efectivamente la aplicación de un precepto o conjunto de ellos.
Vide sic el art. 111-1 del CCC (al final de esta norma se alude a «els principis generals del dret propi».
a) Curiosamente Justiniano sufrió a la sazón una crisis muy semejante a aquella pobreza
que ahora obligó a reaccionar contra las llamadas cláusulas abusivas. Curiosa coincidencia.
1
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dejar pasar un «intervalo»2 y extender «ad cautelam» una renuncia a la «rescisión
ultradimidium». Ahora, el rigor fiscal simplifica la cuestión, pues ya no ha lugar
—como antaño– a cubrir la mención en las escrituras públicas de un precio menor que el satisfecho.
II. Naturaleza Jurídica
En cuanto esta virtud denominada «humanidad» incide en la aplicación del
Derecho, «in judicando» no hay duda que opera como un caso específico y singular de equidad al tenerse en cuenta todas las circunstancias incidentes en el
caso concreto, y concretamente la grave pobreza (a mi juicio no culpable) y debilidad económica del obligado. En este punto la previsión del «favor debitoris»
actúa, ante tal situación «por humanidad», es decir, ponderando debidamente
tales circunstancias, de tal manera que estamos en presencia de un caso singular
de incidencia de la equidad3.
Pero otra cosa distinta ocurre cuando «la humanidad» opera al promulgarse
en la —digamos– confección de la Ley en su promulgación. Entonces ocurre que
«la humanidad» actúa sobre el legislador o los legisladores, que ante la situación
general —evidentemente tenida en cuenta— o de un sector importante, exacerban el favor debitoris, simplificando ya la corrección in judicando dado el caso
general que se deriva de la actuación de la presión de la humanidad, al generar
la norma jurídica en cuestión o el grueso de normas jurídicas afectadas. De todas
formas no hay duda que «la humanidad» puede actuar o incidir enérgicamente
en la promulgación de la Ley.
En este caso la humanidad actúa como un principio directivo que incide en
los órganos legislativos4.
III. Ámbito de Incidencia
Ya se ha visto que incide, tanto en la promulgación de la Ley, pues de hecho,
ha coincidido válidamente como en la aplicación (o determinación, como diría
Vallet) de la norma jurídica. Es la misericordia propia de la humanidad la que

2
Figa Faura siempre explicaba que la renuncia al ejercicio de la acción por rescisión «ultradimidium» no era eficaz si no se otorgaba después de un «intervalum» posterior a la celebración
de la venta, nunca en el mismo acto. La renuncia eficaz debe realizarse después que ya se ha perfeccionado la compraventa, nunca antes.
3
Pero, en el fondo, creemos que ya se ha generado un principio general del derecho,
según mencionamos en el núm. 1. Ahora ya estamos ante una «fuente» (art. 1 Cc) del Derecho.
4
Vide «supra» nota 1.
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puede incidir tanto al legislar como al juzgar5, y hasta cuando simplemente se
aconseja (jurisprudencia cautelar).
Hoy hemos vivido una incidencia vivísima en la operancia del principio de
humanidad precisamente al legislar.
IV. Concepto válvula
Del mismo modo que el principio de «humanidad» actúa intensamente, hay
que considerar que la elasticidad (discrecionalidad razonable) actúa mucho más
intensamente cuando la humanidad está incidiendo en la aplicación o determinación del derecho. Siempre la aplicación o determinación del Derecho es más
propicia a ello.
En cambio cuando la humanidad actúa en la generación de expresiones normativas, la soberanía del pueblo es más contundente y aunque no exista no se
muestra explicitada una actuación de la humanidad pues el poder propio de la
soberanía puede ser humano, pero no es indispensable ni la justificación. La soberanía desde siempre se basta a sí misma en todos los aspectos.
Ello, empero, no empece a que a veces se haya manifestado, como ocurre
con la relación de la rescisión ultradimidium de Dioceclano6.
V.

Conclusión

No hay la más mínima duda de que la humanidad es un bien que produce
un efecto bueno y equilibrador para la sociedad civilizada. La humanidad no
equivale a propio del hombre. El hombre no es perverso («homo hominis lupus»)
siempre, ni siempre santo, pero no puede negarse que a lo largo de la historia
aunque sea, con dientes de sierra la sociedad, la civilización, van progresando. Y
bueno es que esta virtud, «la humanidad» merezca la debida consideración y positiva tutela jurídica, por su efecto benéfico, positivo y bueno. No es baldía, pues,
la clara explicitación que válidamente proclama el Derecho romano.

5
«De facto ad potentiam valet consequentiam» si ha influido efectivamente es que era
posible la incidencia.
6
Vide Código de Justiniano, Libro IV, Título XLLV, Ley 2.
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I. La responsabilidad civil derivada de delito y su regulación
en el Código Penal: génesis histórica
El Código Penal de 1995, abandonando la redacción propia de los textos
punitivos históricos1, determina en el artículo 109 de su articulado que la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar en los términos
previstos en las leyes los daños y perjuicios por él causados, vinculando expresamente el daño con la ejecución del hecho que aparecen así como la clave de
bóveda de la obligación de reparar pasando a ocupar un segundo lugar que
dicho hecho esté descrito en la ley como delito.
Ello debería haber permitido el replanteamiento (necesario) de un aspecto no precisamente marginal o carente de relevancia como lo es la condena a
resarcir por el daño causado en el seno del proceso penal y todo lo que rodea
a esta especificidad de nuestro ordenamiento jurídico lo que por múltiples fue
ignorado históricamente y a mi juicio sigue siéndolo tanto por la doctrina civil
como por la doctrina penal que —con excepciones— bien ha obviado el tema
o bien se ha detenido en aspectos puntuales que impiden una visión global de
la cuestión2.
La lectura del citado artículo 109 CP evidencia claramente la vinculación
hecho/daño/responsabilidad pero no siempre ha sido así sino que, por un lado,
la tradicional especifica regulación en el texto punitivo de la llamada responsabilidad civil «ex delicto» y, por otro, la redacción de textos penales anteriores
en los que para nada se aludía a que la responsabilidad deriva, también en este
caso, de la ejecución de un hecho (y no del delito en sentido normativo estricto)
enturbiaron —y mucho— la correcta delimitación del ámbito y la naturaleza
de esta clase de responsabilidad (civil) tanto en la doctrina civil como, desde
luego, en la doctrina penal.
Como ya puso de manifiesto Diez Picazo la regulación que desde el siglo
pasado se contiene en los códigos penales de la denominada responsabilidad
civil dimanante del delito3 constituye una característica muy especial de nuestro ordenamiento jurídico.
Esta decisión del legislador penal del siglo xix fue desde un principio negativamente valorada por los penalistas y comentaristas de los códigos decimonónicos quienes, a diferencia de lo acaecido por lo general con los penalistas

1
Que se limitaban simplemente a afirmar la responsabilidad civil de quienes fueren
condenados por la comisión o participación en un delito (artículo 19: «Toda persona responsable
criminalmente lo es también civilmente»).
2
Dado el mínimo tratamiento del tema en los manuales de Derecho Civil y en los de
Derecho Penal así como el alcance de esta comunicación me he limitado a citar aquella bibliografía
civil o penal que se ha ocupado más específicamente de la materia.
3
Diez Picazo. L., Derecho de Daños, Civitas, Madrid 1999, págs. 268 y ss.
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del siglo xx que se ocuparon de la misma de manera residual, dejaron constancia de que realmente la materia era extraña al Derecho Penal y propia, en
cambio, del Derecho Civil.
La razón de la inclusión en el texto punitivo de las reglas que disciplinan
aun hoy la responsabilidad civil dimanante de la comisión de un delito o de una
falta se halla en los vaivenes sufridos por el proceso codificador español que,
iniciado bajo el impulso de la Constitución de Cádiz, se prolongó durante casi
un siglo. Así, fechada en el año 1822 la promulgación del primer código penal
al que seguiría el Código Penal de 1848, de indiscutida vigencia, el Código Civil
tardaría aún más de cuarenta años en ver la luz, lo que motivó que el legislador
optara por regular las consecuencias civiles del acto ilícito llamado delito en
el texto punitivo, posiblemente porque, como expresó Pacheco, «al no existir
código civil, no es malo que las normas estén por lo menos en el Código Penal»4,
ya que de otra manera, aquellas quedarían sometidas a la normativa del Antiguo Régimen y en definitiva a la regulación de las Partidas y aun del Derecho
Romano.
Ello trajo como consecuencia que cuando se elabora el Código Civil el
legislador, al enumerar las fuentes de las obligaciones en el artículo 1089 del
texto legal, se refiera, además de a la ley, a los contratos y a los cuasi contratos,
a los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier clase de culpa o negligencia, en una pretendida (y sin fundamento, puesto que todos ellos sin ulterior
calificativo constituyen actos ilícitos) distinción entre ilícitos penales dolosos o
imprudentes (los primeros) e ilícitos civiles (los segundos), dualidad aparente
que se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1092 y 1093 del Código
Civil los cuales respectivamente determinan que «las obligaciones civiles que
nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal»
mientras que «las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa
o negligencia no penadas por la ley, quedarán sometidas a las disposiciones del
capítulo II del Título XVI del Libro Cuarto, es decir, en definitiva, al artículo
1902 y siguientes del Código Civil5.
La estructura normativa de la regulación de las consecuencias civiles del
delito se ha mantenido —y lo ha hecho de manera prácticamente idéntica en su
eje central— en los sucesivos textos legales, reiterando el legislador de 1995 en
lo que la doctrina civilista ha entendido como un relevante error de origen que
debió por fin ser enmendado en los albores del siglo xxi6.
Pacheco , El código Penal t.I. 5ª edic. Madrid 1881, pág. 229 y ss.
Que ello es así y no un fenómeno general surgido en el marco del movimiento codificador
se evidencia en el hecho de que el CP francés de 1810 en su artículo 74 remitía en bloque para las
consecuencias civiles del delito al código civil de 1804 y concretamente a sus artículos 1382 a 1386.
6
Vid. con mayor amplitud, Izquierdo Tolsada, M., Sistema de responsabilidad contractual y
extracontractual, Dikynson, Madrid 2001, pág. 58 a 77.
4
5
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Esta pretendida dualidad de regulación que en verdad y como indica PanPrieto7 integra exclusivamente una dualidad de normas, ha ocasionado
posiciones jurisprudenciales distintas y ha generado disfunciones normativas
que, como jocosamente expresa Izquerdo Toslada hacen de nuestro sistema
«el mas complicado e inseguro del planeta»8, lo que, sin embargo, no comparto
totalmente puesto que —como antes apunté— creo posible una construcción
dogmática de la (mal) llamada responsabilidad civil «ex delicto» que respetando
su naturaleza civil cumpla una función específica —y posiblemente conveniente
desde una perspectiva político criminal— en el marco del derecho penal.
taleon

II. Naturaleza: ¿responsabilidad civil ex delicto o ex damno?
La responsabilidad civil regulada en el Código Penal como
responsabilidad por el daño causado: consecuencias
Si partimos de la idea jurídico civil mayoritaria que entiende que la responsabilidad civil, sea cual sea la función que se le asigne según las distintas
posiciones doctrinales, no persigue la defensa de derechos subjetivos absolutos
sino que su objeto fundamental es la reparación del daño causado a tales derechos y no su reintegración9, desde una perspectiva jurídica rigurosa no puede
compartirse la tesis de Montes Penades10, según la cual la responsabilidad delictual «nace» del delito y la extracontractual del ilícito civil.
Al contrario, ambas nacen del daño que se imputa al responsable por culpa o riesgo, que son los criterios generales de imputación, con independencia
de que concurra o no una relación punitiva; o dicho de otra manera, las dos
nacen de la necesidad de reparar el daño causado, por un ilícito, civil en la
culpa extracontractual o por la ejecución de un hecho descrito por la Ley como
delito (ilícito penal).
Así, mientras que la responsabilidad criminal nace de la realización de un
hecho típicamente antijurídico llevado a cabo por un autor imputable, haya
causado o no un daño económicamente evaluable a terceros, la responsabilidad civil por culpa extracontractual nace de la realización de un hecho (ilícito)
causante de un daño; si este hecho ilícito causante del daño se halla descrito en
la Ley penal como delito, genera responsabilidad civil, sea o no imputable y/o
culpable el autor del hecho (delito).

Comentarios al Código Civil, Madrid, Ministerio de Justicia 1991, pág. 1972 y ss.
Op. cit, pág. 63.
9
Roca Trias, E., Derecho de Daños. Textos y Materiales, Valencia, Tirant lo Blanch pp. 183
y ss. y Salvador Coderch «Causalidad y responsabilidad», Indret nº 1, 2006, pp. 6 y ss.
10
Comentarios al Código Penal de 1995, Coordinador. Valencia 1996, pág. 570 y ss.
7
8
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En este sentido, cabe concluir con Roca Trias11 que «la regulación de
la responsabilidad civil que se contiene en los artículos 109 a 122 del CP responde al principio general de evitar que la víctima del acto ilícito, en este caso
de un delito, tenga que soportar sus consecuencias dañosas, lo cual equivale a
decir que el fundamento de la responsabilidad ex delicto es simplemente que
quien daña a otro ejecutando un hecho delictivo, debe reparar el daño causado
y por tanto, coincide con la responsabilidad derivada de los ilícitos civiles y
regulada en los artículos 1902 y ss C.C».
No existe, pues, una dualidad de regimenes de responsabilidad civil sustentados en diferentes y distintos fundamentos (penal nacida del delito y civil
nacida del ilícito civil) como se esfuerzan en justificar algunos penalistas12 sino
una dualidad de normas cuyas especificidades, esencialmente de carácter procesal, son materialmente insignificantes13 aun cuando desde mi punto de vista
y como justificaré en el último apartado del trabajo hayan cumplido —y cumplan— una no desdeñable función político criminal.
Y así, siguiendo de nuevo a Roca Trias14 «el fundamento de la atribución
de responsabilidad y de la consiguiente obligación de resarcir se halla siempre
en la causación de un daño; en unos casos, el daño se produce como consecuencia de un delito; en otros, como consecuencia de una acción no delictiva,
teniendo en cuenta además que se pueden distinguir casos en que hay daños sin
delito (todos los del art. 1902 C.C), que hay delitos sin daños (p.ej. la tenencia
ilícita de armas) y que hay casos en que el daño no se va a resarcir (la legítima
defensa)» lo cual, desde un prisma jurídico penal halla fundamento en que el
hecho que ha causado el daño no es típicamente antijurídico, es decir, no es un
hecho ilícito (injusto típico).
Las consecuencias jurídico penales de la naturaleza claramente civil de la
responsabilidad civil derivada del delito, que la desvincula de la responsabilidad penal, son meridianas:
1º) El daño civilmente reparable no tiene porqué guardar equivalencia con el resultado típico del delito; de ahí que, como señala Silva
Sanchez15 pueda afirmarse que la responsabilidad civil derivada del delito
no se circunscribe a los casos de delitos de resultado de lesión sino que,
por el contrario, que una conducta se tipifique como delito de peligro no
significa que la misma no pueda producir un daño, de manera que de ser
así nada obsta a una condena a reparar el daño producido si es posible
Derecho de Daños op.cit, pág. 45.
Quintero Olivares, G. La responsabilidad civil ex delicto, Aranzadi 2002, pág. 20 y ss.
13
Silva Sanchez J.Mª, ¿»ex delicto»? Aspectos de la llamada responsabilidad civil en el
proceso penal. www.indret.com Barcelona, julio 2001, págs. 3.
14
Op. cit pág. 45.
15
Op. cit pág. 4.
11
12
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establecer el correspondiente nexo de imputación objetiva y subjetiva entre dicho daño y la conducta penalmente típica. Es más, «para que surja
un título de responsabilidad civil derivada de delito no se requiere que el
daño causado por el delito sea un daño penalmente típico» o lo que es lo
mismo no es necesario que el resultado dañoso constituya un elemento del
delito por el que se condena penalmente.
2º) Igualmente la existencia de un daño civilmente reparable no tiene
porque comportar, como presupuesto, la existencia de responsabilidad
criminal del sujeto que haya realizado el hecho del cual deriva. El daño
deberá ser reparado siempre que se ejecute un hecho descrito por la ley
como delito (que haya, naturalmente, causado un daño) lo que comporta
que la obligación de reparar alcance al sujeto no responsable penalmente
por concurrencia de una causa de inimputabilidad (artículos 19, 20.1, 20.2
y 20.3 del CP) o de una causa de exclusión de la culpabilidad esto es, miedo insuperable, estado de necesidad exculpante o error de tipo y error de
prohibición (artículo 14.3 del CP) o que se haya visto beneficiado por una
causa personal de levantamiento de pena (excusa absolutoria).
3º) Incluso existiendo responsabilidad criminal por parte de un sujeto determinado, responsable penal y responsable civil pueden no coincidir, como se evidencia de los supuestos de responsabilidad civil subsidiaria regulados en el artículo 120 del Código Penal y del hecho de que
dicha responsabilidad civil pueda ser directamente asumida por terceros,
entidades aseguradoras (artículo 117 del CP).
4º) El derecho de la víctima a ser indemnizado por el daño causado
por la ejecución del hecho descrito por la Ley como delito, es en todos los
casos renunciable y se halla regido por el principio dispositivo. No lo es,
en cambio, la exigencia de responsabilidad criminal si de un delito público
o semipúblico se trata, respecto de los cuales el Ministerio Fiscal tiene la
obligación de ejercitar la Acción Penal y el Juez Instructor proceder de
oficio una vez recibida la «notitiae criminis» a través de la denuncia. Al
respecto dispone la ley procesal en su artículo 106 que la acción penal por
delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por
la renuncia de la persona agraviada, «pero se extinguen por esta causa las
que nacen de delito o faltas que no pueden ser perseguidos sino a instancia
de parte y las civiles cualquiera que sea el delito o falta de que procedan»16.

16
Donde dice falta debe leerse ahora delito leve al haber suprimido el legislado las
infracciones penales constitutivas de falta por la LO 1/2015 de 30 de marzo.
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III. Daño causado por la ejecución de un hecho descrito como delito:
alcance de la expresión legal

1. Daño causado por un hecho típicamente antijurídico
Precisamente esta realidad normativo-procesal, la separación entre responsabilidad penal y civil, constituye uno de los pilares sobre los que ha girado
la crítica doctrinal, esencialmente civilista17, a la expresión empleada por el
texto punitivo de «responsabilidad civil derivada de delito», señalándose que
la responsabilidad civil no deriva del «delito» sino de «los hechos» causantes
del daño, crítica que finalmente ha acogido —como hemos dicho— el Código
Penal vigente que en su artículo 109 cuando establece que es la ejecución de un
hecho descrito por la Ley como delito o falta, lo que obliga a reparar los daños y
perjuicio por él (refiriéndose al hecho) causados.
Y ciertamente que la expresión «ex delicto» resulta inexacta si por ella se
entiende que su fundamento se halla en la comisión de un hecho antijurídico,
culpable y punible o lo que es lo mismo en la responsabilidad penal seguida de
la imposición de una pena.
Sin embargo, el término no resulta tan inexacto si como se entiende por
la doctrina penalista el único hecho que interesa al Derecho Penal (y que es
el descrito por la Ley penal) es el hecho típico sin ulteriores adjetivos y desde
luego sin el adjetivo «culpable».
La exclusiva referencia a la tipicidad del hecho del que partimos para
conceptuar en esta sede la expresión «derivada de los delitos y faltas» que da
rúbrica al Título, plantea la cuestión de si basta con ella o si además requiere
la ausencia de causas de justificación (hecho típicamente antijurídico) puesto
que, en principio, solo lo declarado antijurídico puede generar obligación de
reparar.
Dejando de lado las no siempre doctrinalmente pacíficas relaciones entre
tipicidad y antijuricidad, no puede obviarse que la exclusiva mención a la tipicidad penal en el artículo 109.1 del Código Penal posee sentido.
En efecto, como hemos dicho, los casos de exención de responsabilidad
penal se corresponden fundamentalmente con supuestos de exclusión de la imputabilidad o de la culpabilidad (artículo 118 CP) lo que sitúa correctamente el
fundamento de la responsabilidad civil «ex delicto» en la causación de un daño
derivado de la comisión de un hecho típico y antijurídico, ya que en aquellos
supuestos subsiste la antijuricidad pese a la absolución penal.

17
Montes Penades, en Vives-Antón (Coord.), Comentarios al Código Penal de 1995, T.I,
Valencia 1996, pág. 575 citando la STS (Sala Civil) de 30 de diciembre de 1992.
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Podría oponerse a ello que también genera obligación de reparar la eximente de estado de necesidad (justificante) tal y como expresamente se determina
en el art. 118.1,3º; pero, en esta eximente —de la cual ninguna duda existe que
excluye la antijuricidad de la conducta por lo que el hecho del que deriva el daño
no es un hecho ilícito— la necesidad de reparar el daño causado a tercero en
situación de estado de necesidad (hecho justificado) nace como una obligación
de las personas en cuyo favor se haya precavido el mal (artículo 118.1.3º) y con
la finalidad de evitar un enriquecimiento injusto, lo que no sucede en el supuesto
de la legítima defensa ni en el cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de
profesión, oficio o cargo.
Por lo tanto, la rúbrica del Titulo y la declaración inicial del artículo 109.1
CP, interpretados desde una perspectiva de lo que es relevante para el Derecho
Penal y de los significados dogmáticos posibles del término «delito» empleado
en el texto punitivo, no resultan incompatibles, sino al contrario, con sostener su
naturaleza puramente civil.
Esta responsabilidad lo es por el daño causado por la comisión de un hecho
típicamente antijurídico, siendo la excepcional responsabilidad civil contemplada
para los supuestos de concurrencia de la causa de justificación del estado de necesidad en el apartado 3º del artículo 118.1, un puntual pronunciamiento del legislador penal, que otorga carta de naturaleza a la prohibición del enriquecimiento
injusto o enriquecimiento sin causa.
2.

Daño causado por un hecho declarado típicamente antijurídico

Parece fuera de toda duda que cualquier pronunciamiento por el daño causado por la ejecución de un hecho constitutivo de infracción penal solo es posible
en el seno de una sentencia condenatoria, hecha excepción de las expresas previsiones contenidas en relación a supuestos relacionados con estados de inimputabilidad sobrevenida o de derecho transitorio, que no desvirtúan sino que confirma la tesis general: solo es factible declarar un resarcimiento civil en el marco de
un proceso penal por el daño causado por la realización de un hecho cuando, a
la vez, se declara que dicho hecho integra un injusto típico lo que solo es factible
en sentencia: «solo cuando ante unos hechos delictivos probados y no prescritos se
acredita la participación del acusado, en quien concurre una circunstancia eximente,
cabe, en las hipótesis previstas en la Ley, adoptar medidas de seguridad y pronunciarse sobre responsabilidades civiles», (STS de 28 de enero de 2005).
Ello excluye cualquier pronunciamiento de naturaleza resarcitoria en supuestos en que la causa concluye mediante auto de sobreseimiento libre o provisional, debiéndose, en este caso, solicitar la reparación del daño por la vía civil
que corresponda, lo que, además, se infiere del artículo 635 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando establece que, firme el auto de sobreseimiento, «las
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piezas de convicción cuyo dueño fuere conocido continuarán retenidas si un tercero
lo solicitare hasta que se resuelva la acción civil que se propusiere entablar…» ...,
«transcurrido el plazo que se fije según el párrafo anterior sin haberse acreditado el
ejercicio de la acción civil…»18. Tampoco es factible en el supuesto de que, incoada
causa penal, se declare extinguida la responsabilidad criminal (en estos casos presunta) por concurrencia de la causa extintiva de la prescripción de la infracción
penal en cuanto ya no es posible entrar a valorar si el hecho que causó el daño era
constitutivo de infracción penal.
La extinción de la acción penal entendida no solo como extinción por disposición de la Ley (así en la prescripción, muerte del imputado, etc.) sino también como la traba definitiva o provisional a su ejercicio (en definitiva, del ius
puniendi) que supone un sobreseimiento libre o provisional, «no lleva consigo la
de la civil, a no ser de haberse declarado en sentencia firme que no existió el hecho
de que la civil hubiere podido nacer» (artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal», es decir, que no existió el hecho causante del daño que no es otro que
el hecho que por ser indiciariamente constitutivo de infracción penal dio lugar a
la incoación de la causa.
En todos los demás supuestos (sobreseimiento y prescripción) se abre el
recurso a la vía civil. En este sentido es claro el artículo 116 de la LECrim antes
citado:
«en los demás casos, la persona a quien corresponda la acción civil podrá
ejercitarla, ante la jurisdicción y por la vía civil que proceda contra quien estuviera obligado a la restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización
del perjuicio sufrido».
Las cuestiones que en orden a la responsabilidad civil declarada en sentencia
condenatoria pudiera ocasionar la concesión de un indulto se hallan resueltas por
la Ley de Indulto de 18 de enero de 187º la cual en su artículo 6º establece que el
indulto de la pena no comprenderá nunca la indemnización civil.

IV. Particularidades de la regulación de la responsabilidad civil
derivada del daño causado por el delito

La regulación de la responsabilidad civil derivada del daño causado por el
delito cuya acción debe ser entablada por el Ministerio Fiscal salvo renuncia expresa del perjudicado presenta respecto de la regulación civil prevista en los artí-

18

STS de 18 de septiembre de 2000, y 22 de noviembre de 2006 entre otras.
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culos 1902 y ss. importantes particularidades las cuales, junto a la cuestión planteada por la aplicación general del plazo prescriptivo previsto para las acciones
personales en el artículo 1964 CC por parte de la doctrina civil y la jurisprudencia
penal, constituyen la base en que se apoyan quienes preconizan una naturaleza
exclusivamente penal de dicha responsabilidad. Sin embargo y como intentaré
justificar creo que, a pesar de ello, es posible una interpretación que, manteniendo la naturaleza civil de la responsabilidad ex damno, dote de sentido a dichas
particularidades.
1. 
Responsables civiles directos y responsables civiles subsidiarios por hecho ajeno
causante del daño (del responsable penal) en normativa penal
1.1. Responsabilidad de padres y tutores
Los artículos 118.1.1º y 120 del CP, establecen que en los casos de los números 1º y 3º del artículo 20 del mismo texto legal (causas de inimputabilidad)
son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de
responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad, patria potestad prorrogada o tutela en caso de mayores de dieciocho años si vivieren en su compañía,
o guarda legal o de hecho siempre que haya mediado culpa o negligencia por su
parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder
a los imputables».
La regulación legal, que procede de la reforma de 1983 del CP y que condiciona la responsabilidad civil de los terceros enumerados por los actos delictivos
llevados a cabo por inimputable o sometido a patria potestad, tutela o guarda
legal o de hecho a que haya mediado por su parte culpa o negligencia, contradice
absolutamente la regulación civil en la cual la negligencia de los padres y tutores
se presume (artículo 1903 CC) y olvida la naturaleza civil de aquella responsabilidad por los actos de «aquellas personas de las que deben responder» respecto de
la cual no rige el derecho a la presunción de inocencia.
Dicho sintéticamente, si la acción de responsabilidad civil derivada de un
delito o falta cometido por un menor o un inimputable se ejercita junto a la acción
penal en un proceso penal, la parte perjudicada deberá probar la culpa o negligencia de los padres, tutores o guardadores de hecho o de derecho, mientras que,
si con reserva de la misma, se ejercita en la vía civil, la parte no deberá probarla
sino que, por la inversión de la carga de la prueba expresamente recogida en el
artículo 1903 del CC in fine, la responsabilidad de que trata este artículo solo se
desvirtuará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon «toda
la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño».
Por otro lado, la Ley Penal del Menor en su artículo 63 establece una responsabilidad solidaria del menor, autor del delito o falta, con los padres, tutores
o guardadores, que solo «se moderará cuando no hubieren favorecido la conduc-
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ta del menor con dolo o negligencia graves19. Esta responsabilidad conjunta, de
difícil comprensión como indica Roca Trias20, comporta, en primer lugar, que el
perjudicado puede interponer la acción de responsabilidad civil contra el menor
y sus padres o tutores o solo contra el menor o solo contra estos y que existe presunción de culpa de los padres, tutores o guardadores (la que no existe en el texto
punitivo) puesto que la prueba sobre la diligencia solo se admite en referencia a
la cuantía indemnizatoria.
Es también significativo, que mientras que la responsabilidad civil de padres,
tutores y guardadores del declarado inimputable al amparo de los apartados 1º o
3º del artículo 20 del Código Penal, es directa, (artículo 118.1º), la responsabilidad civil de padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos o
faltas cometidos por mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad, por
prórroga de la misma, o tutela que vivan en su compañía, es decir, por personas
civilmente incapaces, es subsidiaria y no se presume, en el ámbito civil la responsabilidad de aquellos es directa y se presume (artículo 1903).
En sede penal, pues, para que la responsabilidad civil subsidiaria pueda cobrar virtualidad, además de la realización de un hecho delictivo del que deriven
daños por parte del mayor de dieciocho años, se exigen dos presupuestos objetivos:
a) Que el autor del delito sea declarado penalmente responsable en una
sentencia condenatoria.
b) Que los padres tengan respecto del mayor de dieciocho años la patria potestad prorrogada (art. 171 del CC) o que los tutores ostenten su tutela legal, situaciones jurídicas ambas solo posibles tras la declaración de
incapacidad del mayor de edad (art. 200 del CC), de manera que deberían
quedar excluidos todos los supuestos en los cuales no exista esta declaración
judicial de incapacidad.
A pesar de ello, el Tribunal Supremo, en aplicación de su tesis expansiva, no solo ha incluido en los sujetos responsables subsidiariamente, a quienes tuvieran la guarda del sujeto en el momento de la comisión del hecho,
condenando a la persona jurídica titular del centro donde se hallaba ingresado el responsable penal (STS de 11 de mayo de 2005) sino que ha obviado
la exigencia legal de incapacidad y ha subsumido en el precepto situaciones
fácticas similares, tal vez partiendo del concepto penal de incapaz configurado (a efectos penales pero no civiles) en el artículo 25 del texto punitivo.
c) Que el incapacitado viva en su compañía, que es precisamente lo que
justifica esta pseudo posición de garante que se les otorga y que les obliga
Art. 63 LPM.
Roca Trias, E. Derecho de Daños. Texto y materiales. 5ª edición, Tirant lo Blanch,
Valencia, págs. 144 a 146.
19
20
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a ser diligentes, de modo que quedan excluidos todos los supuestos en los
cuales el incapacitado no conviva habitualmente con los padres o el tutor.
d) A ellos ha unido la jurisprudencia la existencia de una relación de
causalidad entre la comisión del delito causante del daño por el incapaz y la
culpa o negligencia de los padres y tutores.
1.2. Responsabilidad de titulares de medios de comunicación
También responderán subisidariamente, las personas naturales o jurídicas
titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de
cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los delitos cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto
en el artículo 212 del CP.
En el artículo 212 del CP se establece una previsión especial de solidariedad de la persona física o jurídica propietaria del medio a través del cual se haya
propagado la injuria o calumnia constitutiva de delito reguladas en los «artículos
anteriores» con el autor del delito, motivo por el cual la previsión especial no
resultaba de aplicación a las faltas hoy desaparecidas sin que se haya tipificado
el delito leve de injurias. Y tampoco lo será en cualquier otro delito susceptible
de ser cometido utilizando los medios de difusión como pueden serlo el delito
de revelación de secretos y el delito contra la propiedad intelectual por citar solo
algunos ejemplos.
A diferencia de lo que sucede en el supuesto contemplado en el apartado
anterior y en el apartado 3º, el legislador no exige en este caso la concurrencia
de culpa o negligencia por parte de los titulares de los medios de difusión, por
lo que, en principio, debe entenderse que la responsabilidad de los mismos es
objetiva21.
1.3. Responsabilidad de empresarios y titulares de establecimientos
Igualmente, la responsabilidad civil de los empresarios por los hechos cometidos por sus empleados o dependientes se articula en el texto punitivo (artículo
120.4º) como responsabilidad civil subsidiaria mientras que en el Código Civil se
configura como responsabilidad civil directa (artículo 1903) debiendo entenderse, ante el silencio de la ley penal al respecto que no habla aquí de culpa o negligencia del empresario, que al igual que en el ámbito civil, la culpa o negligencia
se presume.
21
No comparto la posición de Quintero Olivares, Parte General, op.cit. pág. 711 conforme
a la cual deben excluirse los supuestos en los cuales el medio no hubiera podido evitar siquiera con
diligencia que alguien se aproveche del mismo para delinquir, citando como ejemplo, la llamada directa
a la emisora de radio; creo, por el contrario, que la radio o televisión que permite entrar en directo a
cualquier persona, conoce y acepta en aras a la audiencia (y estoy pensando en los conocidos programas
televisivos denominados «programas basura») el riesgo de lesión de intereses jurídicos de terceros.
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Igualmente se declara la responsabilidad subsidiaria de los titulares de establecimientos cuando los delitos y faltas causantes de daño en ellos cometidos, se
hallen relacionados (hasta tal punto que en otro caso no se hubieren cometido)
con una infracción de los reglamentos de policia o disposiciones de la autoridad
por parte de directores, administradores, dependientes o empleados.
Las exigencias legales para el nacimiento de esta obligación del propietario
de responder subsidiariamente por los delitos o faltas causantes de daño realizados en su establecimiento son las siguientes:
a) La comisión de un delito en el establecimiento de que se trate. Del
concepto deben ser excluidos naturalmente todos los espacios, sean morada
o no lo sean, en los que no se desarrolle una actividad en la que tenga acceso
el público o en la que convivan, trabajen o se reunan, coinicidan o puedan
coincidir, personas diversas.
b) El titular de un establecimiento, sea persona física o jurídica, responde civilmente cuando en el mismo se ha cometido un delito o falta de los que
hayan derivado daños y perjuicios. Tanto la titularidad como la condición de
establecimiento deben ser entendidos, por un lado, en el amplio sentido de
fuente de la titularidad y no como estricto dominio y, por otro, en que abarca
tanto las privadas como las públicas22 si fueran personas jurídicas (STS 28 de
junio de 2000) la primera, y la segunda tanto los establecimientos públicos
como los privados en los que se ejerza de manera habitual industria, comercio o profesión (STS de 13 de julio de 2002).
c) Se responderá civilmente solo cuando por parte de su director, administrador o empleados, se hubiere infringido un reglamento de polícia o
una disposición de la autoridad, esto es, las normas de actuación profesional
en la actividad de que se trate. La infracción, que podrá serlo por acción o
por omisión23, comprende la vulneración del deber general de observar el
objetivo de cuidado, que alcanza a toda actividad, de no causar daño a tercero («neminem laedere») tal y como indica la STS de 22 de marzo de 2007).
Dicha infracción no debe constituir en sí misma un delito pues en este caso
resultarían de aplicación los artículos 116 o 120.4º del CP.
La jurisprudencia ha interpretado extensivamente el concepto legal de
establecimiento (al igual que lo ha hecho con los conceptos de empleados
o dependientes) y ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria, entre
otros, del Obispado donde era párroco el sacerdote que abusó sexualmente
de diversos monaguillos, por infracción de las normas de su esfera jurídica
de control (STS de 9 de febrero de 2004), al padre del autor de un delito de
22
Incluido el Estado. Vid al respecto Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala
Segunda de 28 de mayo de 2000 que afirma la los artículos 120.3º y 121 no son incompatibles.
23
STS de 16 de julio de 2009.
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lesiones porque habían tenido lugar, con un arma de aquél, en un molino
propiedad de la familia, anejo al domicilio familiar, que podía ser considerado establecimiento porque en él trabajaban los miembros de la familia
(STS 24 octubre de 2002), al Estado por la muerte de un interno a manos de
otro en un centro penitenciario (STS 28 de junio de 2000) y por el delito de
incendio cometido en un centro de internamientos extranjeros (STS de 20
de enero de 2005).
d) Y solo cuando el hecho delictivo guarde relación directa, esto es, sea
la causa «sine qua non» de la infracción de aquellas normas que los directores, administradores y empleados tenían el deber de observar.
Como dice Roca Trias24 se trata, ni más ni menos, que de «la infracción de
reglamentos que provoca un delito», el cual «debe ser consecuencia directa de la
mencionada infracción».
Para nada ha respetado la jurisprudencia esta esencial exigencia legal («de
modo que este no se hubiera producido sin dicha infracción») sino que, contrariamente, se ha contentado con la acreditación de que sea «casualmente influyente en el delito cuyos daños se trata de resarcir» (STS de 4 de noviembre de 2003 y
de 20 de enero de 2005), llegando incluso a afirmar que basta con que «de alguna
manera tal infracción penal haya sido propiciada por la mencionada infracción
reglamentaria» (STS de 9 de febrero de 2004 y de 10 de mayo de 2005).
La Sala Segunda sustenta su particular interpretación de aquella exigencia,
que no es sostenible ni siquiera acudiendo a la vía analógica porque la letra de
la Ley es clarísima («de modo que este no se hubiera producido»), en el peregrino argumento de que la infracción reglamentaria y su vinculación con el hecho
delictivo, deben ser valorados con criterios civiles y no con los manejados por la
dogmática penal (STS de 9 de febrero de 2004).
Pero, desde luego, aquella interpretación no tiene en cuenta que la teoría de
la imputación objetiva constituye un criterio de atribución común a ambas normativas y en ambas se asienta sobre un presupuesto también común: que siendo
la acción u omisión condición del resultado conforme a la teoría de la equivalencia de causas, se haya cumplido la relación de riesgo. Es solo a partir de la constatación del primer presupuesto (la relación causal ampliamente entendida), que
entran en juego los criterios normativos propios de la imputación objetiva (del
resultado) que aquí el legislador expresamente fija («solo cuando»), es decir, solo
cuando el riesgo interpuesto ha cristalizado en el resultado.
De igual modo, las personas físicas o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, serán responsables civiles subsidiarios por los daños
causados por la comisión de un delito o una falta por parte de sus empleados,

24

Op.cit. pág. 91.
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dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o
servicios.
Las exigencias legales para el nacimiento de esta obligación del propietario
de una industria o comercio de cualquier clase, de responder civilmente por los
daños derivados de las infracciones penales que, en el desempeño de sus funciones, hayan cometido sus empleados, son las siguientes:
a) La comisión de un delito por parte de los empleados, dependientes,
representantes o gestores.
b) Ser titular de un establecimiento, comercio o empresa dedicada a
cualquier clase de industria o comercio, es decir, dedicada a cualquier actividad económico-mercantil («de cualquier género»), dada la amplitud de los
conceptos de «industria» y de «comercio».
c) Que la infracción penal cometida por los sujetos determinados «se
halle inscrita en el ejercicio, normal o anormal, de las funciones encomendadas y en el seno de la actividad, cometido o tarea confiados al infractor», es
decir, «perteneciendo a su ámbito de actuación»25.
Si en el análisis del apartado anterior decíamos que la jurisprudencia había
ampliado aquellas exigencias legales, mediante una interpretación extensiva del
concepto «establecimiento», aquí lo hace igualmente pero, esta vez, interpretando extensivamente la relación de dependencia que debe existir entre el titular del
comercio o empresa y el responsable del delito o falta y asimismo la conexión del
delito causante del daño con el desempeño de sus obligaciones.
La jurisprudencia no ha partido del sentido jurídico, laboral o social de los
conceptos que definen a los posibles sujetos del delito causante del daño («empleados o dependientes, representantes o gestores»), alguno de ellos en sí mismo
susceptible de englobar diversas relaciones de dependencia, sino que ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria del titular siempre que existiere entre ellos
un vínculo jurídico pero también cuando la relación fuere meramente fáctica y
aún esporádica o circunstancial siendo irrelevante que fuera onerosa o gratuita, es
decir «gratia et amore». (STS de 28 de abril de 2004) o que incluso no existiera.
Como exponente de ello, destaca la STS de 27 de septiembre de 2002 la cual
expresa que «en la actualidad se incluyen todos los supuestos en los que el sujeto
activo del delito, con dependencia o sin ella, en beneficio de su principal o en
provecho propio, actúa con la aquiescencia y autorización de aquél, por sí mismo,
con su nombre y por su orden..., aunque no por su cuenta». La responsabilidad
civil subsidiaria del titular solo resultará excluida cuando actúe «bajo la prohibición expresa del dominus y éste acredite que eran ciertas las órdenes que le dio y
que el autor del delito desobedeció», de manera que, la jurisprudencia, además

25

Montes Penades.V. op. cit, pág. 641.
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de construir un nuevo concepto de dependencia, parece construir una ulterior
exigencia (la presunción de culpa salvo prueba en contrario) que no era necesaria
si, como declara en otras resoluciones, ha abandonado la concepción de la culpa
«in eligendo» e «in vigilando», sustituyéndola por la moderna teoría del riesgo
como criterio de atribución de la responsabilidad.
Y abundando en el criterio la STS de 6 de febrero de 2008 declara que basta
que «el delito que genera la responsabilidad se halle inscrito dentro del ejercicio
normal o anormal de las funciones desarrolladas en el seno de la activiad o cometido», incluso cuando la dependencia halle causa en una «situación de amistad,
liberalidad, aquiescencia o beneplácito».
Razona esta interpretación la STS de 28 de abril de 2004, antes citada, diciendo que es factible «declarar responsabilidades civiles en supuestos en que,
aun no encajando en los términos literales en que tal norma se expresa, sí responden al mismo espíritu en el que aparece inspirada, que no es otro que permitir la
condena de una empresa o titular de un negocio, o de cualquier actividad, objeto
o asunto cuando alguien, en cierto modo dependiente y actuando en el ámbito de
tal actividad, aun con extralimitaciones, comete una infracción penal productora
de un daño que ha de repararse».
Es más de lo mismo, esto es, el recurso a la analógia por motivos sociopolíticos a los que nos hemos estado refiriendo y a los que también nos referimos al
tratar la responsabilidad civil subsidiaria.
1.4. 
Responsabilidad de los titulares de vehículos por los delitos cometidos en
la utilización de aquellos por persona autorizada
En el último apartado el artículo 120 del CP establece la responsabilidad
civil subsidiaria de los titulares de vehículos, susceptibles de crear riesgos para
terceros, por los delitos cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas.
Esta responsabiliad del titular, que es objetiva, surge en definitiva de la autorización explicíta o tácita que para el uso del vehículo hace en favor de una tercera
persona, la cual comete un delito o falta «en la utilización» de dicho vehículo.
Los requisitos, que se desprenden de la letra de la ley y que de concurrir otorgan virtualidad a la responsabilidad del titular del vehículo, son los
siguientes:
a) Ser titular del vehículo, es decir, ostentar el dominio funcional y material sobre el mismo y su disponibilidad, lo cual no tiene porque coincidir
con la titularidad formal sobre el mismo. Titularidad sobre un vehículo susceptible de «causar riesgos para terceros», es decir, objetivamente idóneos
para causar dichos daños, lo cual no tiene porque coincidir con los que, a
efectos de la LRCSCVM, se definen como vehículos de motor, pudiendo
serlo por ostentar este potencial lesivo, por ejemplo, una bicicleta.
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b) Una autorización a otra persona para utilizar el vehículo a los fines
que les son propios. Esta autorización puede ser expresa o tácita, permanente u ocasional.
Cuando la autorización derive de una relación de dependencia laboral
o equivalente («dependientes o representantes») puede entrar en colisión
con la fuente de responsabilidad civil subsidiaria contemplada en el apartado anterior; sin embargo, por lo menos desde la literalidad del precepto,
podría entenderse que la responsabilidad subsidiaria nacerá del número 4º
en los casos en que el delito se cometa «en el desempeño de sus obligaciones
o servicios», esto es cuando esté utilizando el vehículo para llevar a cabo la
actividad que le es propia, mientras que nacería del apartado 4º cuando,
persistiendo la dependencia, se lleve a cabo al margen de su actividad. Esto
es, en el supuesto, por ejemplo, de que el conductor autorizado lleve a cabo
el delito en un día festivo. De todas formas, a la vista de la interpretación
jurisprudencial de uno y otro apartado, hace que la cuestión de deslindar
una y otra fuente de la responsabilidad carezca de relevancia en la práctica26.
La autorización a los fines que le son propios, debe entenderse como
fines legales y conforme a la utilidad que le es inherente, lo que permite
excluir la responsabilidad civil subsidiaria del titular tanto cuando el autorizado utiliza el vehículo para cometer un delito (como instrumento para
causar la muerte a otro con dolo directo o para cometer un atraco) sin saberlo o haberlo podido prever el titular, como cuando el titular sí conocía —o
hubiera podido prever— que iba a ser utilizado en la comisión de un delito,
respondiendo, en este último supuesto, como responsable civil en atención
a su intervención penalmente relevante en el delito cometido por el autor
directo.
c) La comisión, por parte del conductor autorizado, de un delito o una
falta, dolosos o imprudentes en la utilización del vehículo.
Así como dada su configuración como responsabilidad objetiva resulta justificada la presunción de autorización (salvo prueba en contrario) que ha llevado a
cabo la Sala Segunda del Tribunal Supremo, puesto que quien posee un elemento cuyo uso constituye objetivamente una fuente de riesgo para bienes jurídicos
ajenos, tiene el deber de tener dicha fuente de riesgo en todo momento bajo su
control27, no lo es que haya subsumido en el término vehículo cualquier «instrumento peligroso».
Tal subsunción le ha permitido declarar la responsabilidad civil subsidiaria
del «titular de un arma» (presupuesta la autorización, en los mismos términos

26
27

STS de 18 de marzo de 1996 y ATS de 14 de julio de 2000.
ATS de 14 de julio de 2000: STS de 1 de abril de 2002; STS de 23 de septiembre de 2002.
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extensos antes señalados) por tratarse de «instrumentos generadores de riesgo»
en las STS de 14 de octubre de 2002 y en la STS de 27 de junio de 2003. Esta
extensión excede, a mi parecer, de la analogía permitida y supone la creación
jurisprudencial de una nueva norma (lo que no autoriza el recurso a la analogía
ni siquiera en el marco del derecho civil) al margen de la voluntad del legislador,
con la única argumentación jurídica que sigue:
«Una interpretación extensiva que atienda al sentido, finalidad y espíritu
de la norma no solo conduce a la responsabilidad civil de los titulares de los
daños causados cuando se trate de la utilización de vehículos, sino también de
los daños causados como consecuencia del uso de cualesquiera objetos cuya
utilización cree un riesgo apreciable para terceros».
1.5. Responsabilidad civil del Estado y de los entes públicos
La responsabilidad civil del Estado y de los entes públicos, por los daños
causados por los penalmente responsables de un delito doloso o culposo cuando
estos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos
recogida en el artículo 121 del CP, que igualmente debe presumirse ante el silencio del Código Penal, no solo es directa en el régimen general contenido en la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común28 mientras que es subsidiaria en el Código Penal.
Al hilo de lo expuesto, esto es, la realidad legal de articulación de la figura
del responsable civil subsidiario cabe preguntarse si existe realmente un fundamento jurídico autónomo para responder civilmente y en defecto del mismo (o
de los responsables civiles también directos) de los daños causados por el hecho
de otro.
En este sentido no cabe desconocer que el artículo 120 CP declara que, a
reparar los daños y perjuicios causados por un hecho constitutivo de infracción
penal, están llamados no solo aquellos que hubieren intervenido penalmente en
aquel (art. 116 CP) y los terceros llamados a responder civilmente de manera directa y solidaria (art. 117 y 118 CP) sino también, en defecto de los primeros, las
personas y entidades que enumera en sus cinco apartados, en las circunstancias
que también fija29. Personas que solo deberán responder del pago de la responsabilidad civil en defecto del responsable penal, motivo por el cual se habla de que
responden subsidiariamente y que lógicamente deben ser llamadas a la causa en
tal condición procesal (STS de 22 de mayo de 2008 a sensu contrario y de 26 de
febrero de 2009).

28
29

Art. 139 y ss. de la Ley de Procedimiento Administrativo 39/2015 y 40/2015.
Igualmente Roca Trias, E. op.cit. pág. 90.
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La responsabilidad civil contemplada en este artículo, constituye una extensión del criterio jurídico pacífico conforme al cual determinadas personas, en determinadas circunstancias o situaciones, deben responder civilmente por el daño
causado por el hecho de otro. Efectivamente, no es extraño a nuestro sistema civil
que en ocasiones un tercero, ajeno al hecho causante del daño, pueda responder
patrimonialmente de sus consecuencias lesivas junto al causante del mismo (solidariamente) por su especial posición respecto de éste, tal y como expresamente se
regula en los artículos 1903 y ss. del CC que textualmente dice que la obligación
de reparar el daño que impone el artículo 1902 «es exigible, no solo por actos
propios sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder».
El fundamento de esta responsabilidad por acto ajeno, que regula el código
civil, se halla precisamente en la concurrencia en el tercero llamado a responder
de una específica y concreta posición respecto del autor del daño, que, salvando
las distancias, le sitúa en (posición de) garante de la indemnidad de los bienes
jurídicos ajenos en relación con conductas posibles de personas también determinadas.
Pero resulta, que esta responsabilidad es siempre directa y solidaria, amparando al tercero la posibilidad de repetir contra personas también determinadas
(art. 1907 del CC) y nunca es subsidiaria, figura (la de la subsidiariedad) desconocida en el ámbito civil. Por otra parte, el artículo 120 del CP extiende también
la responsabilidad que establece, a otras personas y circunstancias distintas a las
que tradicionalmente han sido llamadas a responder por el hecho de otro en el
marco del ordenamiento jurídico privado y lo hace, además, en unos términos, en
los que aquel fundamento (la posición de garante) se difumina peligrosamente, lo
cual no deja de ser sorprendente en un sistema en el que se afirma que la acción
de responsabilidad civil ex delicto, es una acción civil y en el que se permite en
todo caso la reserva de acciones.
Además, y como ya dijimos en orden a la responsabilidad civil directa mientras que en el código civil la culpa o negligencia de quienes responden civilmente
del acto del otro, se presume y debe responder salvo que prueben que emplearon
toda «la diligencia de un buen padre de familia», en el artículo 120 del CP, como
sucedía en el artículo 118 del CP, por lo menos en sus apartados 1º y 3º, quien dirija la acción civil contra dichos responsables civiles subsidiarios deberá probar la
culpa o negligencia, lo cual carece de sentido tratándose de una responsabilidad
civil y no penal.
Todo lo expuesto no permite concluir que exista un fundamento jurídico
autónomo respecto del que sustenta la responsabilidad civil directa por actos
ajenos declarada en el art. 118 del CP y conduce, contrariamente, a cuestionar no
solo la coherencia con la regulación civil sino la necesidad de esta modalidad de
responsabilidad civil a efectos del cumplimiento de los fines de la responsabilidad
civil ex delicto (indemnizar daños y perjuicios).
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La cuestión se complica porque si el legislador ya consagró legalmente el
criterio de que, cuando de una responsabilidad penal se trata, es preciso a toda
costa que el daño causado al perjudicado no quede sin resarcir económicamente
creando la figura del responsable civil subsidiario para el supuesto de insolvencia
del responsable penal, la jurisprudencia penal ha ampliado notablemente el círculo de posibles personas llamadas a responder en aquella condición por el hecho
ajeno y ha objetivado su responsabilidad basándose en las necesidades sociales y
en la solidaridad inherente al Estado Social, sin que dicha expansión, según declara, suponga «una responsabilidad subsidiaria ex re o in re ipsa» (STS de 13 de
diciembre de 1995).
Y es verdad que, como expone la STS de 16 de julio de 2009, el recurso a
la analogía no está vetada en materia de normas civiles como lo son las referentes
a la responsabilidad civil, por lo que ningún impedimento existe para «declarar
responsabilidades civiles en supuestos en los que aun no encajando en los términos literales, respondan, sin embargo, al mismo espíritu en el que esta aparece
inspirada»30; pero creo que éste no es el camino, por lo menos en el ámbito de
la jurisdicción penal, puesto que constituye la vía para la «criminalización» de
conductas —muchas veces a través de infracciones penales menores— con la única finalidad de obtener, mediante una condena penal simbólica, una satisfacción
civil cuando el cauce adecuado es la vía civil.
2. 
La prescripción de la acción para reclamar la responsabilidad civil por el daño
causado por el delito. ¿Prescribe la acción para instar la ejecución del resarcimiento civil declarado en sentencia penal condenatoria?
2.1. 
El o los plazos prescriptivos de la responsabilidad civil nacida del daño
causado por el delito
Especial relevancia teórica, que no practica puesto que es reiterada la posición jurisprudencial al respecto con la que se ha mostrado de acuerdo la generalidad de la doctrina civil, ostenta la determinación del plazo de prescripción
de dicha acción civil, plazo cuyo cómputo se inicia a partir de la firmeza de la
resolución sea cual fuere la naturaleza de esta (sentencia absolutoria, auto de sobreseimiento o auto de prescripción, todos ellos firmes («desde el día que pudiera
ejercitarse») sea cual fuere la naturaleza de esta (STS de 3 de octubre de 2006).
La relevancia teórica de la cuestión no ha hallado reflejo en la jurisprudencia
la cual ha mantenido tradicionalmente —y mantiene— que la acción civil derivada de una infracción penal se halla sujeta al plazo prescriptivo de cinco años, que
es actualmente, desde la reforma del mismo por la Ley 42/2015 de 5 de octubre)

30

En el mismo sentido, entre otras, STS, de 14 de octubre de 2002.
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el previsto en el artículo 1964 del CC para las acciones personales31, que no tengan señalado un plazo específico y a las que no sea de aplicación el plazo prescriptivo de un año, previsto en el artículo 1968 del CC para las acciones derivadas de
culpa extracontractual del artículo 1902 (STS de 30 de abril de 2007). Y lo hace
partiendo del siguiente razonamiento:
a) El artículo 1092 del CC determina que las obligaciones que nazcan
de los delitos y faltas se regirán por las disposiciones del CP.
b) Ni el CP ni la LECrim contienen norma alguna que establezca un
plazo de prescripción para el ejercicio de la acción civil derivada de delito,
por lo que resultará de aplicación el genérico de las acciones personales de 5
años prevista en el art. 1964 del CC.
c) Si bien, este plazo prescriptivo solo resultará de aplicación cuando exista una resolución que declare que los hechos de los cuales derivó
el daño, eran hechos penalmente relevantes, lo que obviamente sucederá
cuando se haya dictado sentencia condenatoria.
d) Pero también cuando, sin que llegue a recaer sentencia condenatoria, se haya declarado en el proceso que los hechos causantes del daño
constituyen un hecho punible, pero no se haya declarado la responsabilidad
penal concreta de una persona. Así sucederá en los supuestos de indulto anticipado, de rebeldía del acusado, de demencia sobrevenida, o de extinción
de la responsabilidad criminal por fallecimiento del imputado o acusado
(STS, entre otras, de 7 de diciembre de 1989 y STS de 10 de mayo de 1993).
Esta posición, reiteradamente sostenida por la jurisprudencia de la Sala 1ª
del Tribunal Supremo, al conocer en vía civil supuestos como los aquí examinados32, no tiene en cuenta el proceso penal por lo que da lugar a una interesante
cuestión jurídica con trascendencia para el perjudicado, en cuanto su concreción
determinará que el plazo prescriptivo para interponer la acción civil sea el de
quince años o el de un año.
La cuestión no es otra que la siguiente: si el plazo de cinco años será de
aplicación cuando la causa termine sin sentencia (y por lo tanto sin condena del
responsable penal) siempre que en ella se haya declarado que los hechos eran
penalmente relevantes, ¿en qué momento procesal deberemos entender que tal
declaración se produce? Porque es de común sentido que tal declaración (que el
hecho del que deriva el daño, era un «hecho punible») no puede presuponerse
por el hecho de que se haya admitido una denuncia o una querella y se haya incoado una causa penal.

31
Plazo que es decenal y de aplicación preferente en el artículo 121.20 de la primera ley del
Código Civil Catalán (Ley 29/2012 de 30 de diciembre).
32
STS Sala 1ª de 4 de julio de 1970; STS de 21 de marzo 1984; STS de 7 de diciembre de
1989; STS de de 10 de mayo de 1993.
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Naturalmente, esta declaración de que el hecho causante del daño era un
hecho punible (sin sentencia condenatoria) de la que habla la jurisprudencia civil,
será siempre una declaración provisional, o dicho en expresión penal propia, se
concretará en la confirmación de la indiciaria tipicidad objetiva de los hechos que
dieron lugar a la incoación de la causa y la indiciaria atribución de los mismos a
una persona determinada.
Pues bien, entiendo que mientras no exista en el proceso esta resolución
judicial no podrá afirmarse, a efectos de aplicación del plazo prescriptivo de quince años, que «los hechos eran (indiciariamente) punibles». Sin entrar en mayor
análisis, creo que es posible sostener que ello debe coincidir, tanto en el Procedimiento Abreviado como en el Procedimiento Ordinario o Sumario, con el Auto
de Apertura de Juicio Oral, momento procesal a partir del cual el Juez (el proceso, en realidad) ya no puede volver atrás y pronunciarse sobre la atipicidad del
hecho, lo que sí puede hacer en los momentos anteriores (artículos 783 y 632 y ss.
de la LECrim respectivamente para el Procedimiento Abreviado y Procedimiento
Ordinario). El tema se complica en el Procedimiento para el Juicio para Delitos
Leves en el que, por los principios que lo disciplinan (ausencia de instrucción,
principios de oralidad, concentración y acusatorio puro) la declaración de que el
hecho causante del daño es un hecho punible no tiene lugar más que en sentencia.
La tesis que se propone no salva el absurdo a que conduce el hecho de que
en caso de que el perjudicado haga expresa reserva de la acción civil el plazo prescriptivo sea de un año, mientras que en los supuestos anteriores sea de cinco años.
2.2. 
¿Prescribe la facultad de ejecutar el contenido civil de la sentencia penal
condenatoria?
A diferencia de lo sostenido por determinados sectores de la doctrina civil
y por la jurisprudencia penal menor mayoritariamente que aplicación el plazo
prescriptivo de cinco años en sede de ejecución del contenido civil de la sentencia
penal, esto es, en orden a hacer efectivo el resarcimiento civil a favor del o los
perjudicados declarado en sentencia, entiendo que dicha posición hermenéutica
resulta cuanto menos discutible.
Efectivamente, no parece jurídicamente descabellado sostener que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1971 del CC en relación con el artículo 518 de la
LEC y dada la remisión contenida en el artículo 984 de la LECrim que determina
que «para la ejecución de la sentencia en cuanto se refiere al daño causado e indemnización de perjuicios, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley
de Enjuiciamiento Civil, si bien será en todo caso promovida de oficio por el juez
que la dictó», es factible distinguir entre el instituto de la prescripción del artículo
1971 del CC aplicable en tanto límite temporal al ejercicio de la acción civil y el
instituto de la caducidad del artículo 518 de la LEC que opera cuando la acción ya
ha sido ejercitada finalizando la fase declarativa con sentencia condenatoria y esta
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ha devenido firme de forma que nos hallamos ya ante una deuda civil declarada y
un título para ejecutarla. Así debe interpretarse —a mi juicio— el artículo 518 de
la LEC en cuanto se refiere a plazo de caducidad —y no de prescripción— para
interponer la demanda ejecutiva. En consecuencia, incoada Ejecutoria que en la
jurisdicción penal se efectuará de oficio y requerido de pago el condenado ya no
cabe la aplicación ni tan siquiera plazo de caducidad (que solo cobrará virtualidad si durante el plazo temporal establecido no se incoa ejecutoria requiriendo de
pago al deudor) y en menos medida pues de prescripción, de conformidad con el
artículo 238 de la LEC en cuanto dispone que «las disposiciones de los artículos
que preceden (las referidas a la caducidad) no serán aplicables en las actuaciones
para la ejecución forzosa. Estas actuaciones se podrán proseguir hasta obtener el
cumplimiento de lo juzgado, aunque hayan quedado sin curso durante los plazos
señalados en este Título» y el artículo 570 de la misma ley procesal que establece
que «la ejecución forzosa solo terminará con la completa satisfacción del acreedor
ejecutante», lo que engarza con el principio de responsabilidad personal patrimonial consagrado en el artículo 1911 del CC en cuanto los deudores responden con
todos sus bienes presentes y futuros, proyectándose incluso la deuda sobre sus
herederos salvo que acepten la herencia a título de inventario. Por tanto la inactividad en materia de responsabilidad civil en el seno de la ejecutoria (tanto penal
como civil) no implica la extinción del derecho (declarado) al resarcimiento ni tan
siquiera en el caso de declaración de insolvencia, ya que de devenir el deudor a
mejor fortuna su responsabilidad se mantendría incólume.

V.

Resarcimiento civil y delito: ¿Existe un interés público en la
Conclusiones

reparación del daño causado por el delito?

Llegados a este punto surge una reflexión obligada. Dejando al margen los
orígenes históricos de la especial configuración penal y procesal de la responsabilidad patrimonial nacida del daño causado por el delito ¿de lege lata, tiene
hoy algún sentido y/o cumple alguna función político criminal esta especial «rara
avis» en el contexto de los ordenamientos jurídicos de nuestra área de cultura
jurídica? Creo que tal vez hoy —posiblemente más que en el momento en que se
configuró— ello es factible.
Si conectamos la idea de que la realización de una conducta descrita en la
Ley como delito supone un daño (en sentido amplio) para un bien jurídico penal
y que existe un interés del Estado en que dichas conductas lesivas no se lleven a
cabo para lo cual, por un lado, conmina su realización con la más grave sanción
del ordenamiento jurídico (el mal que constituye la pena) y, por otro, las declara
perseguibles de oficio y no renunciables (artículo 106 Lecrim), con lo dispuesto
en el artículo 108 de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal conforme al cual «la
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acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o
no en el proceso Acusador Particular» parece claro que, desde siempre, ha existido
un interés público en que los daños (en sentido estricto y concreto) causados por
la realización del injusto típico y económicamente evaluables sean reparados.
Se trata, salvando las distancias, del mismo interés público que comporta la
preceptiva intervención del Ministerio Fiscal en procedimientos, cuya naturaleza
civil es indiscutible, como lo son los procesos de filiación, de separación y divorcio cuando existan menores, de incapacitación, etc.
El hecho de que este interés público ceda ante la voluntad expresa del ofendido o del perjudicado de que la cosa no le sea restituida, los daños no sean
reparados o no se le indemnice por los perjuicios causados por el hecho delictivo, plausible, a diferencia de los supuestos antes mencionados, por tratarse de
derechos de exclusivo contenido patrimonial, no desvirtúa aquel interés público.
Ahora bien, que exista un interés público en que la víctima o los directamente perjudicados por el hecho delictivo sea resarcida de los daños que se le
han originado, lo que no resulta discutible si el ordenamiento jurídico impone ex
lege al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción civil33 junto a la acción penal, no
equivale a afirmar, sin más, la naturaleza jurídico penal de la responsabilidad civil
ex delicto. Y no lo equivale aun cuando su satisfacción (o no) pueda comportar
consecuencias jurídico penales para el culpable vinculadas todas ellas a la pena
(el quantum de pena concreta a imponer al culpable o a su cumplimiento efectivo) con excepción de las previsiones contenidas en el artículo 136.2.1ª del CP en
orden a la cancelación de antecedentes penales.
Efectivamente, además de los supuestos puntuales y específicos en los cuales
se otorga relevancia jurídico penal expresa a «la reparación del daño» como sucede en los artículos 305.4, 307.3 y 340 del CP34, el texto punitivo vigente acoge
en el apartado 5º del artículo 21 una causa de atenuación concretada en haber
procedido el culpable a reparar el daño causado a la víctima, o disminuir sus efectos,
en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del
juicio oral.
En ambos casos no puede sostenerse dogmáticamente que reparar el daño,
una vez cometido el hecho punible, afecte a la culpabilidad o al injusto sino, en
su caso, al merecimiento de la pena o mejor dicho de un quantum determinado
de la misma, con fundamento en motivos exclusivamente político criminales vertebradas alrededor de razones meramente pragmáticas que conducen a premiar,
en mayor o menor medida, a quien, cometido el hecho, lo «reconoce», totalmente
o en cierta medida, restituyendo la cosa o reparando económicamente el daño

33
34

FALTA NOTA
FALTA NOTA
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causado antes del enjuiciamiento propiamente dicho. Y en menor medida puede
sostenerse cuando se admite materialmente —y de hecho ocurre en numerosas
ocasiones en la práctica— el pago por parte de terceros.
Así, en el delito contra la Hacienda Pública y en el delito de fraude a la
Seguridad Social, el pago de lo defraudado antes de la interposición de la querella o denuncia o notificación del inicio del procedimiento tributario que evita el
proceso, se articula como causa personal de levantamiento de la pena, del mismo
modo que en los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del
patrimonio histórico y del medio ambiente, la reparación del daño comporta la
imposición de la pena inferior en grado. Por el contrario y a pesar del insistente
discurso, muchas veces demagógico, sobre la importancia de la víctima, el «premio» a la reparación del daño cuando de daños a sujetos pasivos individuales se
trate, se reduce a la apreciación de la atenuante 5ª del artículo 21 —que evidentemente puede apreciarse como muy cualificada— que, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 66.1 y si no concurren otras circunstancias agravantes o atenuantes,
conlleva la imposición de la pena típica en su mitad inferior.
Me parece pues que ya desde la entrada en vigor de la Lecrim el legislador
tuvo ya en cuenta los intereses de la víctima a ser resarcido por el daño que le
causó el delito sin obligarle a ejercitar la acción penal y/o civil imponiéndoselo a
la Acusación Pública con lo que le evitó el doble proceso propio de otras legislaciones pero respetó el principio dispositivo permitiéndole la renuncia o la reserva;
por otra parte, asoció y asocia a la satisfacción de la responsabilidad civil no solo
una posible notable atenuación de la pena sino la obtención de la suspensión de
la ejecución de las penas privativas de libertad y aun beneficios penitenciarios
por lo que podría decirse que fue una abanderada de la moderna victimología
y una precursora de la Ley de Protección de los Derechos de las víctimas, en
muchos aspectos demagógica. Y finalmente, la denostada figura del responsable
civil subsidiario ha hecho prácticamente ineficaz (por no necesaria a los fines
puramente patrimoniales de la parte) la integración en nuestro sistema punitivo
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (por determinados delitos y
en determinadas condiciones) en cuanto por lo general basta llamarla a la causa
como responsable civil subsidiaria.
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VERDAD Y VERACIDAD: EL DERECHO NATURALIZADO
por
PABLO SALVADOR CODERCH*
Acadèmic de número i Doctor per la Universitat Pompeu Fabra
9 de mayo de 2017

A Santiago Mir Puig
I. Introducción: el derecho naturalizado
Hace medio siglo, cuando Santiago Mir Puig ya era un estudiante destacado
en la facultad de derecho de la Universitat de Barcelona, yo (en primera persona
del singular es Pablo Salvador) era un modesto bachiller de letras intentando
hacerse con el primer curso de la licenciatura en la única facultad catalana de
derecho. Santiago era uno de los estudiantes más brillantes de su promoción e iba
para catedrático de derecho penal. Todavía hoy muchos le agradecemos el haber
pensado y realizado el modelo ideal de una carrera académica asombrosa.
A la facultad llegué con admiración y curiosidad. Conservo ambas. Del bachillerato de letras me traje una admiración perdurable por el naturalismo artístico de la Atenas del siglo v aC, un logro humano fácil de mostrar y difícil de
explicar. Empecemos (en primera persona del plural es Pablo Salvador y Sergi
Morales), pues, por lo primero:
Este fragmento del friso del Partenón culmina un naturalismo idealizado.
Al dominio de la anatomía, a la búsqueda
lograda de la naturalidad, se suma la idealización del cuerpo humano: los jinetes
cabalgan, heroicos, sin esfuerzo, como si,
al mismo tiempo, montaran sus caballos y
no lo estuvieran haciendo de verdad. No
es un relieve realista, no es ningún retrato:
*

Article escrit juntament amb el Dr. Sergi Morales Martínez.
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es naturalista e incorpora las ideas de quienes lo esculpieron, su serena concepción masculina del mundo clásico, después de las Guerras Médicas (492-478aC).
Esta manera clásica de acercarse al mundo me ha acompañado siempre, y me ha
dejado la creencia de que las ideas cuentan y prefiguran nuestra búsqueda de la
verdad, nuestra aproximación al conocimiento.
Luego estaba y sigue estando la curiosidad, que en 1967, iba más allá de las
letras e incluía a las ciencias sociales, en particular a la economía. La curiosidad
me llevó, pues, a rehacer privadamente el bachillerato para disponer de las herramientas matemáticas mínimas y necesarias para cursar la licenciatura en economía, una materia cercana al derecho, pero fuera de los quehaceres tradicionales
de los juristas.
De la admiración por las artes y las letras y de la curiosidad por las ciencias
cristalizó una idea fija: el bachillerato habría de ofrecer una base común de ciencias y de letras. Matemáticas y lengua son indispensables para adentrarse luego en
cualquier rama del saber. Y, por tanto, también lo son para conocer el derecho, el
buen derecho —«buen derecho» significa en este trabajo, «derecho construido y
aplicado con conocimiento de causa»—.
El jurista así ha de saber contar en dos sentidos de la palabra: «numerar o
computar las cosas considerándolas como unidades homogéneas» y «referir un
suceso verdadero o fabuloso» (DRAE, primera y segunda acepciones de «contar»). Así comienza el derecho naturalizado que he defendido durante los últimos
cincuenta años. Hoy más que nunca.
Luego, con el paso de los años, ha ido madurando una manera de pensar y
de trabajar mi especialidad, que es el derecho civil, según la cual los académicos
nos aproximamos a los saberes, desde la filosofía a la ciencia —también al derecho entonces—, de un mismo modo, pues todos estamos embarcados en la misma
actividad de búsqueda de la verdad, de desarrollo del conocimiento. A esto se
le puede llamar naturalismo o, al menos, naturalismo metodológico (Stanford
Encyclopedia of Philosophy, voz Naturalism, 2.1, David Papineau). El derecho
naturalizado persigue este ideal de explicar el desarrollo del derecho de igual o de
muy similar modo al que ponen en práctica nuestros buenos colegas profesores,
analistas o investigadores en otras ramas del saber. No somos especiales por más
que seamos especialistas en una materia, en mi caso, del saber jurídico civil.

II. Verdad y buen derecho: la continuidad del conocimiento
El derecho se construye bien solo sobre la verdad. Cuando intentamos poner
en práctica nuestras ideas con conocimiento de causa, sabiendo hasta donde es posible —hasta los límites del conocimiento— qué ocurrirá si efectivamente el nuevo
derecho se aplica efectivamente. No hay buen derecho sin buen conocimiento,
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sin respeto por la verdad en todas sus manifestaciones. El buen derecho se incardina en un continuum integrado por el conocimiento científico, tecnológico, humanístico y filosófico así como por el conocimiento común u ordinario. Al menos
epistemológicamente, los juristas no somos distintos. En el derecho naturalizado
se entiende que el derecho no puede hacerse y deshacerse dando palos de ciego.
Los juristas solemos utilizar los conceptos de verdad construidos por los filósofos. Decimos así (Schurz, Einführung in die Wissenschafttheorie, WBG, (2008)
y Philosophy of Science: a unified approach, Routedge, (2014), cit. 2.2 «Common
Epistemological Assumptions») que un enunciado es verdadero en sentido lógico
si su verdad sigue de su forma lógica, es decir, si es verdadero para todas las
interpretaciones posibles de sus símbolos no; que lo es en sentido semántico si
se corresponde estructuralmente con aquella parte de la realidad descrita por el
enunciado; y que lo es en un sentido pragmático si resulta aceptado por todos
aquellos que se dedican, competente y profesionalmente, a investigar su verdad
o su efectividad.
Obsérvese que la búsqueda no acaba, carece de final (quest without an end,
Popper, Unended Quest. An Intellectual Autobiography, 2ª ed., Routledge (2002)),
pues el conocimiento es aproximado, corregible, nunca definitivo. Pero también
es lo mejor que tenemos en cada momento. Dejamos constancia de la tesis solo
para descartar el monopolio de la razón naturalista.
La tesis de la continuidad del conocimiento viene de antiguo. En los cincuenta años de mi carrera como estudiante y profesor de derecho la sostuvo
Willard van Orman Quine (1908-2000), en un artículo de 1969, Epistemology
Naturalized. Quine defendió en particular que la epistemología se puede reducir
a psicología y, más generalmente, que la filosofía necesita a la ciencia, porque no
es concebible al margen de ella. Esta postura filosófica siempre me animó a defender, mucho más modestamente, que igual ocurre con el derecho: no hay buen
derecho al margen del resto del conocimiento, de todo él. En la actualidad, una
referencia al respecto que funge de puente entre los mejores de nuestros profesores de derecho que beben en las fuentes del idealismo germánico y aquellos, igualmente meritorios, que son más próximos a la tradición empirista y pragmática del
common law es el arriba citado libro de Gerhard Schurz, catedrático de filosofía
teórica en la Heinrich Heine Universität Düsseldorf.
Los lectores interesados encontrarán en sus dos primeros capítulos la información básica sobre dónde estamos en filosofía de la ciencia. Aquí me interesa, en
particular, su clasificación de las ciencias. Esta clasificación (2.2) trata, en primer
lugar de bordear el dualismo, clásico en Alemania desde el siglo xix, entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura y, en segundo lugar, sitúa al derecho,
con naturalidad, entre las ciencias de los constructos humanos, culturales, de los
artefactos que los humanos mismos construimos —en el mejor de los casos— en
sintonía con el resto de los saberes, con respeto a la verdad:
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«Ciencias…
1) …de la naturaleza: física, química, biología, geología, medicina
(astronomía, cosmología, geografía, paleontología, historia de la evolución
biológica)
2) …de la tecnología: ingeniería mecánica y eléctrica … también ciencia de la computación
3) …de los seres humanos: psicología (también: educación, medicina,
ciencia cognitiva)
4) …de la sociedad (humana): sociología, economía, ciencia política
(también: antropología, etnología, geografía)
5) …de la historia (humana): historia (también: antropología, etnología, filosofía como historia de las ideas)
6) …de los artefactos culturales (mentales, sociales) humanos: ciencias
jurídicas, lingüística, ciencias literarias, del arte y de la música, historia del
arte, estudios sobre los medios de comunicación (también: educación, estudios religiosos)
7) …de las estructuras formales (ciencias formales): matemáticas (lógica, estadística, ciencia de la computación teórica, metodología formal y
filosofía de la ciencia.
8) …de los fundamentos generales de las ideas humanas: filosofía (epistemología, filosofía de la ciencia y filosofía teórica; ética, estética y filosofía
práctica)
9) …de Dios: teología (también: estudios religiosos)
Los juristas académicos especializados en las distintas ramas del derecho
atienden crecientemente a los demás conocimientos relevantes para entender,
sistematizar e interpretar el derecho vigente. Rige aquí un principio de solapamiento de niveles: el derecho, como artefacto cultural, se relaciona más
intensamente con las ciencias de la historia y de la sociedad que con las de la
naturaleza. Aun y así, en los últimos treinta o cuarenta años, su relación con
la psicología, ciencia de los seres humanos, en la clasificación de Schurz, se
ha intensificado mucho, acaso como consecuencia del desarrollo de la propia psicología. Con todo, la posición mayoritaria, pero ya no dominante, en
las facultades europeas continentales de derecho es que la dogmática jurídica
puede prescindir del resto de los saberes. Algunos hacen excepciones con la
economía, la sociología, la historia y la filosofía, depende de las especialidades. Bastantes tienen en consideración la ciencia política, antesala del derecho.
Pero pocos defienden una tesis fuerte sobre la integración de los saberes, como
intento hacer aquí.
Una posición autorizada defiende que el conocimiento dogmático del
derecho, su conocimiento interno (Hernández Marín, Introducción la teoría de la norma jurídica, Marcial Pons, 1998, cap. 1.2 pp. 20-22; Compendio

120

de filosofía del derecho, Marcial Pons, 2012, cap. 1.2.1, pp. 24-25), es decir,
el estudio de las normas jurídicas en sí mismas, debe llevarse a cabo «con
independencia de las relaciones que existan entre dichas normas y los fenómenos sociales o los fenómenos no jurídicos» (Compendio, cit., p. 24), «las
enseñanzas sociológico-jurídicas [deberían impartirse] junto a los conocimientos dogmáticos, o internos, paralelos» (Introducción, p. 22; Idem, Dos
lecciones de filosofía del derecho, Murcia, DM, 1996, p. 13).
En este trabajo sostengo que la relación ideal no es de paralelismo sino
de integración: un buen abogado de patentes mecánicas o de software mejora
mucho su comprensión del derecho de patentes si tiene conocimientos de
ingeniería o de informática; un especialista en derecho de contratos ha de saber
microeconomía; otro en derecho mercantil y regulatorio ha de conocer la realidad
del sector industrial sobre el que se proyecta una operación de compraventa de
empresa; otro de derecho urbanístico ha de saber bastante sobre cómo son las
ciudades reales sobre las que proyecta su trabajo; un penalista no puede ignorar la
criminología, y así sucesivamente. Viceversa, un físico o un ingeniero interesados
en la oferta pública de empleo del Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, sabe que
el primer ejercicio del concurso correspondiente incluye un temario de derecho
constitucional y nuclear analizado desde el punto de vista interno. Pero a medida
de que avanza en su análisis, desde el derecho constitucional y administrativo
al nuclear propiamente dicho, su formación científica o tecnológica le permite
comprender mucho mejor qué está estudiando y por qué (véase https://www.csn.
es/oferta-publica-de-empleo-2016). Hay muchos ejemplos: «No se puede obviar»
(nos escribe, en sus observaciones al último borrador de este artículo, Antoni Rubí
Puig, uno de los mejores especialistas de su generación en propiedad intelectual)
«la relación entre tecnología y derecho, y que el diseño y la infraestructura
técnicos determinan la comprensión de las reglas de derecho [pues, por ejemplo]
la concepción de un proceso técnico concreto determina si hay o no actos de
invasión de un derecho de exclusiva como un derecho de reproducción o un
derecho de comunicación al público». O: no es concebible un proyecto o una
interpretación fundada de una ley electoral sin saber matemáticas.
Un corolario de la tesis del derecho naturalizado es la propuesta, dirigida al
juez, de que, para valorar los hechos analizados por expertos, es decir, para apreciar el valor de los dictámenes periciales, vaya más allá del actual art. 348 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, que dice: «El tribunal valorará los dictámenes periciales
según las reglas de la sana crítica». Se entiende, autorizadamente, que la sana crítica
refiere al razonar humano, a la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes
(véase Montero Aroca, La prueba en el proceso civil, Civitas, 2002, pp. 278-279),
es decir, al conocimiento ordinario, al sentido común. Pero, además, el derecho
naturalizado defiende que el juez habría de actuar adicionalmente como guardián
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del conocimiento científico y tecnológico, es decir, que habría de tomar en consideración la relevancia y fiabilidad del dictamen o dictámenes científico-técnicos
y, en particular, habría de apreciar si el experto se ha comportado ante el tribunal
como lo hacen un (buen) científico o un (buen) tecnólogo en su laboratorio, en su
investigación extrajudicial. Se trataría de controlar, en la medida de lo razonable,
si el experto realmente ha seguido los modos de hacer, los métodos propios de la
ciencia y de la tecnología, si el producto de su trabajo es algo más que el resultado
guiado (y pagado) por un interés de parte. Y esta labor de control debería poder
ser revisada en casación —no solo, como hasta hoy, en aquellos casos en los que la
apreciación judicial sea manifiestamente absurda, arbitraria o disparatada—.
El que esto es posible lo muestra la experiencia histórica en culturas científica y tecnológicamente muy avanzadas, como hemos descrito en otro trabajo
(Pablo Salvador Coderch y Antoni Rubí Puig, Riesgos de desarrollo y demarcación
judicial de la buena ciencia, ADC, Tomo LXI, fasc. I (2008). Como no se trata aquí
de reescribir lo ya escrito, bastará con resumir sucintamente la justificación del
aserto anterior:
En 1993, el Tribunal Supremo federal de los Estados Unidos de América
decidió Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. (509 U.S. 579 (1993)): en
el caso, se discutía sobre los estándares que los jueces y tribunales federales debían tener en cuenta para apreciar las opiniones y dictámenes de expertos. A
la tesis tradicional, según la cual bastaba con que se ajustaran al conocimiento
generalmente aceptado, el Tribunal opuso que había que dar un paso más y que
los jueces habían de cumplir una función de guardianes del conocimiento, pues
los expertos deberían ajustar su tarea a los modos de hacer de la buena ciencia,
y los juzgadores debían tener en cuenta cuestiones tales como si, además de la
aceptación general, la opinión sustentada por el experto había estado sujeta al
control de pares, (peer review, intersubjetividad), había sido o podía ser contrastada, se conocía su tasa de error actual o potencial, o si la investigación había sido
realizada independientemente o si lo había sido específicamente para abordar la
cuestión planteada en el pleito. En el año 2000, el artículo 702 de las Federal Rules
of Evidence equivalente a nuestro art. 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fue
modificado en tal sentido. En 2011, volvió a ser modificado (véase https://www.
rulesofevidence.org/article-vii/rule-702/).
Daubert y su progenie acercan los modos de hacer de los jueces y tribunales
a los de quienes persiguen el desarrollo y la aplicación del conocimiento. El juez,
cuando admite o, en su caso, rechaza pruebas periciales, no solo ha de resolver de
acuerdo con el sentido o conocimiento común libremente apreciado por el juez
mismo —con el buen sentido, la sana crítica—, sino que, además, ha de tener en
cuenta el de los (buenos, competentes) profesionales (independientes) en los saberes relevantes para apreciar los hechos discutidos en el pleito. El buen derecho
es derecho naturalizado.
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III. Verdad y veracidad: el desconcierto del sentido común
Sin embargo, el continuum entre el derecho y el sentido o conocimiento
común y el conocimiento científico no siempre es posible, o por lo menos, no
siempre ocurre. Así, la interpretación de los textos constitucionales relativos a los
derechos fundamentales debería partir del sentido común o significado ordinario
de las expresiones interpretadas. Alejarse de él puede estar justificado, pero casi
siempre conlleva alejarse del sentir común de los ciudadanos a quienes el entendimiento de la mayor parte de los artículos de la Constitución no debería resultarles
desconcertante.
Un ejemplo de lo anterior en mi vida académica y profesional es el tratamiento civil y constitucional de los derechos a la libertad de información y al
honor en el derecho español bajo la Constitución Española de 1978 (CE).
El art. 20. 1. d) CE dice:
«Se reconocen y protegen los derechos:
…
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier
medio de difusión».
«Veraz», dice el DRAE, significa «que dice, usa o profesa siempre la verdad»
y su antónimo es «mendaz», que quiere decir «mentiroso». Obsérvese que las
personas veraces pueden equivocarse, por error excusable o no, por torpeza, ocasional o recurrente. Pero las personas veraces no son mentirosas.
Por su parte, el art. 18.1 CE dice:
«Se garantiza el derecho al honor…».
El art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen dice que
es intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor:
«La divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona
cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena».
En España, hubo que construir un sistema democrático de gobierno del derecho en diez años, entre el inicio de la Transición política, a partir de la presidencia
del gobierno de Adolfo Suárez en 1976, y el ingreso del país en la Unión Europea
en 1986. Algunas leyes de desarrollo de la Constitución de 1978, como la Ley
Orgánica de desarrollo del derecho fundamental al honor de 1982 no se pudieron
beneficiar de una tradición contrastada de respeto a los derechos y libertades fundamentales, pues esta no existía. Quizás por esto el legislador no acertó a definir
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qué había que entender por «difamar», una expresión que el DRAE define como
«desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena
opinión o fama». Pero, como siempre ha habido verdades que ofenden y la verdad
de lo dicho o afirmado no era una excepción alegable en el derecho tradicional del
honor, de naturaleza penal, sobre injurias, quedaba por responder si la difamación
civil tendría o no en cuenta la verdad de lo publicado y, en caso positivo, a quién
habría de corresponder la carga de su prueba.
Quienes, desde el derecho civil, abordamos después de la aprobación de
la Ley de 1982 el análisis del derecho al honor del art. 18 CE en relación con el
derecho a difundir información veraz del 20, entendimos que una armonización
razonable de ambos preceptos constitucionales exigía que las difamaciones accionables por lesivas del derecho al honor se ciñeran a los casos de «publicación de
enunciados indicativos, relativos a una persona, lesivos de su reputación y falsos».
Había otras limitaciones, por supuesto —como las relacionadas con la intimidad
o con la exclusión del insulto—, pero el principio general era que la publicación
de información verdadera no es accionable.
La Ley de 1982 tampoco había resuelto la cuestión de cuál era el régimen
jurídico de la publicación de enunciados lesivos del honor y falsos por error del
demandado. La regla de defecto del sistema civil era la de la responsabilidad
por culpa del art. 1902 del Código Civil (CC). Sin embargo, la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas estaba regida tradicionalmente por
un canon de responsabilidad objetiva (hoy art. 32 y ss. de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público). Era entonces razonable
preguntarse sobre si la difamación generaba una responsabilidad por culpa u
otra objetiva.
En el common law americano, el tort de la defamation había estado sujeto
a un régimen general de responsabilidad objetiva hasta que en la década de los
años sesenta del siglo pasado, su Tribunal Supremo federal, en New York Times
Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), constitucionalizó el derecho al honor y limitó
la accionabilidad de la difamación de servidores públicos a los casos en los que
el demandado hubiera actuado con dolo o con absoluta desconsideración de la
verdad o falsedad de la información inexacta que había publicado.
El caso no surgió de una discusión doctrinal, sino de la contienda política por los
derechos civiles de la minoría afroamericana en la historia de aquel país. Antes bien,
solo se puede entender en el marco no estrictamente jurídico de la contienda política
por los derechos civiles de la minoría afroamericana en la historia de aquel país.
El 29 de marzo de 1960 The New York Times publicó en su primera página
un anuncio pagado titulado Heed Their Rising Voices («Atended al clamor de
sus voces») (http://bcm.bc.edu/wp-content/images/fall_2011/the-whole-truth_
large.jpg), el cual daba cuenta de la campaña emprendida por estudiantes
afroamericanos a favor de Martin Luther King, Jr. (1929-1968).
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El artículo describía las movilizaciones estudiantiles a favor de los derechos
e incurría ciertamente en inexactitudes menores: por ejemplo, decía que King
había sido detenido siete veces, cuando en realidad lo había sido cuatro. Entones L.B. Sullivan, un comisionado del departamento de policía de la ciudad de
Montgomery, demandó por difamación al editor del diario y a otras personas en
petición de una indemnización de 500.000 dólares USA que un jurado local le
concedió. Posteriormente, el Tribunal Supremo del Estado confirmó el veredicto, muy probablemente al margen del common law. Recurrida la sentencia ante
el Tribunal Supremo federal, este la revocó y estableció que la tutela constitucional de la libertad de expresión requería que un cargo público, criticado por
su conducta oficial, solo pudiese reclamar una indemnización por difamación si
probaba claramente que el demandado había actuado con dolo o con culpa muy
grave —rayana en el dolo eventual.
La recepción oficial de Sullivan en España se produjo en 1988 en una famosa
Sentencia del Tribunal Constitucional, la Sentencia 6/1988, de 21 de enero, cuyo
ponente fue el civilista Luis Díez Picazo (1931-2015), a propuesta del brillante alegato del Letrado del Estado ante el TC (en aquel entonces era Jesús García Torres).
En el caso, el Sr. Javier Crespo Martínez, periodista, había sido despedido
de su trabajo en el Ministerio de Justicia por haber declarado que el ministerio
filtraba información a «El País», un diario nacional (en el sentido de «national
newspaper»). Siguió un pleito sobre la procedencia del despido, el cual finalizó
con una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que casó la de
instancia declaratoria de la improcedencia del despido: el demandante no estaba
amparado por la libertad de información del art. 20 CE, vino a decir el Tribunal
(Sentencia de la Sala Sexta del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1986). El
Sr. Crespo recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional y alegó la violación
de los arts. 14, 20.1 a) y d) y 24 CE. La Sala Primera le amparó.
En el Antecedente 8º de la Sentencia del Tribunal Constitucional el Letrado
del Estado propuso expresamente interpretar el término «veracidad» del art. 20
CE como «… información no exacta… pero cuya inexactitud ignora el autor,
que habría obrado en la obtención de la información de acuerdo con un canon
razonable de cuidado profesional».
La Sentencia del Tribunal Constitucional acogió esta propuesta en su Fundamento jurídico 5º, según el cual la veracidad supone establecer «…un específico deber de diligencia sobre el informador…».
La doctrina constitucional posterior ha reiterado esta tesis hasta nuestros
días (en la doctrina constitucionalista más autorizada, véase Luis María Díez-Picazo, Sistema de derechos fundamentales, 3ª ed. Civitas, 2008, cap. XII, pp. 333 a
338). Y asimismo lo ha hecho la muy nutrida jurisprudencia del Tribunal Supremo. Un ejemplo magnífico del dominio de la doctrina de la veracidad lo ofrecen
las Sentencias, gemelas, de la Sala Primera del Tribunal Supremo 53/2017, de 27
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de enero (RJ\2017\380) y 62/2017, de 2 de febrero (RJ\2017\364), ambas con
ponencia de Francisco Marín Castán, presidente de la Sala y especialista en la
materia.
La primera trae causa de una noticia, publicada en la portada del diario
nacional «ABC», edición de Sevilla, del sábado 28 de noviembre de 2009. En su
portada aparecía una fotografía del demandante con un texto sobreimpreso que
decía «La mirada del asesino de una niña de 3 años». (véase http://hemeroteca.
abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2009/11/28/001.html).
El diario imputaba al demandante la violación y muerte de la niña.
Días antes, el 24 de noviembre, el demandante y luego recurrido en casación
había acudido a un centro de urgencias hospitalarias en Arona (Tenerife) junto
con la hija, de tres años de edad, de su pareja, con pronóstico de parada cardiorrespiratoria. El médico que la atendió activó el protocolo de maltrato físico
y sexual infantil. El demandante fue detenido el 25 e ingresó en prisión como
«presunto autor de los delitos de abusos sexuales y lesiones», según decía el comunicado de la Guardia Civil. El 28 «ABC» publicó la noticia y ese mismo día el
magistrado a cargo del juzgado de instrucción correspondiente decretó la libertad
provisional sin fianza del demandante, descartada «enteramente que la menor
fallecida hubiese sufrido lesión genital alguna, y no existiendo indicio alguno de
que dicha niña hubiese sufrido… maltrato alguno».
El 29, el diario rectificó la noticia. El demandante reclamó a la sociedad
editora y a otras personas una indemnización de 600.000 euros, así como la publicación de la sentencia condenatoria y la condena en costas. En las instancias,
concordes, los demandados fueron condenados a pagar 60.000 euros de indemnización, más los intereses legales, así como a publicar la sentencia.
El Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto por los demandados:
«[L]a información se reputará veraz si se basó en fuentes objetivas y
fiables, perfectamente identificadas y susceptibles de contraste… Por el contrario, se reputará no veraz la información que se apoye en conclusiones derivadas de meras especulaciones, en rumores sin fundamento…» (FJ Cuarto
de la STS 337/2016, de 20 de mayo).
Las fuentes de la información publicada eran fiables: un comunicado de la
Guardia Civil. Sin embargo, de éste no resultaba veraz la afirmación de que había
sido detenido un asesino convicto y confeso:
«no constituye una actuación diligente… presentar públicamente como
delincuente a quien solo tenía la condición de detenido e investigado, y además de la forma más llamativa posible» (FJ Cuarto).
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En el segundo caso, el de la poco posterior Sentencia 62/2017, el mismo
demandante consiguió una condena indemnizatoria favorable por importe de
60.000 euros a raíz de la publicación, por el diario «La Opinión de Tenerife», en
sus ediciones del 26 y 27 de noviembre de 2009, de informaciones sobre el suceso
en las cuales se daba por cierto que «Un joven viola a la hija de su pareja» y de
que «Muere la niña de tres años que fue violada por el novio de su madre». En
casación, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de los entonces demandados:
«[L]os titulares… no dejaban duda alguna en cuanto a la autoría del
demandante… [y, por tanto, estaban] carentes de la menor lógica y proporción…» (FJ Sexto).
Sin embargo, la doctrina de la veracidad desconcierta al lector medio, que
no sea jurista de oficio, y que sorprende al cliente medio de un despacho profesional, salvo que sea periodista. Lo primero que habrá de decirles a ambos el
abogado es que «información veraz» e «información verdadera» no son sinónimas. Que «veraz» puede significar «falso, pero contrastado diligentemente»,
o que, además de afirmarse de las personas, se dice de sus asertos y que estos
pueden incurrir en un error excusable, por el que no hay que responder. Que las
personas que «profesan la verdad» a veces se equivocan sin culpa. Todo ello se
entiende, pero hay que ofrecer muchas explicaciones, hay que forzar el sentido
común. Es una doctrina que se compadece con alguna dificultad con el conocimiento común.
Pero el oficio de abogado comienza con serlo de las propias herramientas y
con el respeto al objeto al cual las aplica, en este caso, un artículo de la Constitución que dice «veraz»: «veracidad» es «honradez», la persona veraz es fundamentalmente la persona honrada con los demás a quienes manifiesta su leal saber
y entender, sin por tanto excluir la posibilidad del error: el informador honrado
sabe que puede incurrir en inexactitudes, por eso nunca prejuzga, casi nunca es
categórico. Tendemos a la verdad, pero solo podemos aproximarnos a ella.
El derecho naturalizado se aproxima a los textos que interpreta de modo
análogo a como lo hacen otros profesionales a aquello que quieren conocer: el
texto constitucional dice «información veraz» porque quienes lo redactaron partieron de que la honestidad intelectual está en la base del derecho a obtener y
difundir información.
Permanece en cambio la objeción tradicional a la constitucionalización de
la responsabilidad por negligencia en el derecho de la libertad de información:
¿es necesariamente inconstitucional un estándar de responsabilidad objetiva en
responsabilidad civil por los daños causados a un particular por una información
o cabalmente falsa?, ¿por qué el particular difamado habría de pagar los costes
de errores del informador?
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La respuesta analítica, tomada de la economía, pasa por defender que el
discurso público genera muchas externalidades positivas, muchos beneficios que
quien publica y divulga la información no va a poder recuperar. Entonces una
manera de incentivar su producción es limitar su responsabilidad por la publicación de informaciones falsas a los casos de culpa y, en los supuestos de información sobre personajes públicos, de culpa grave o de dolo. Sin necesidad de
entrar ahora en el ABC del análisis económico del derecho, es intuitivo afirmar
que quien responde solo de sus errores culposos o de sus falsedades dolosas,
responde menos que quien ha de afrontar responsabilidad por todos sus errores,
incluyendo los excusables.
Dicho así, como yo mismo lo habré repetido centenares de veces en treinta
y tantos años, deja siempre por explicar por qué las personas cuyo honor —cuya
reputación y autoestima— se ven perjudicados han de pagar los costes de producción de un beneficio social.
En la práctica jurisprudencial el requisito de la negligencia para filtrar la
accionabilidad de las informaciones inexactas se aplica con sentido común (por
ejemplo: STS, 1ª, 696/2015, de diciembre, imputación incontrastada a la esposa y
a la hermana de un presidente autonómico de haber constituido una sociedad en
un paraíso fiscal, 90.000 € de indemnización).
La doctrina de la veracidad converge con nuestras ideas básicas sobre la verdad en un punto sustancial: el conocimiento es siempre provisional en el sentido
de que es corregible, mejorable. Su verdad nunca es absoluta. Luis Díez Picazo
llevaba razón cuando escribió que si exigiéramos a quienes hablan la verdad sin
más, todos habríamos de callar.
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I. Col·legi d’Advocats de Barcelona i Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació, una relació fructífera
De les sempre estretes i fructíferes relacions que han mantingut l’Acadèmia
de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona sens dubte, si no la més rellevant —que, com després veurem, potser sí que
ho és— sí la més sostinguda en el temps és la publicació periòdica de la Revista Jurídica de Catalunya. Per tal motiu, em vaig permetre proposar-vos aquesta comunicació en la meva condició d’actual Director de la mateixa en ocasió de l’article
que em demanà el Món Jurídic per tal de fer memòria de la nostra comú Revista.
Val a dir que des de la refundació del Col·legi d’Advocats l’any 1832 i de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació l’any 1840, aquesta darrera s’instal·là en la seu
del Col·legi sita aleshores al carrer de la Lleona, número 14, de la nostra ciutat i, excepció feta d’un període en què la tingué a la seu del Col·legi Notarial de Barcelona
—tan actiu i present sempre en les nostres institucions— tornà al nostre Col·legi, que
després de successius canvis, instal·là definitivament la seva seu al Palauet Casades.
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D’aquelles disposicions refundadores sorgí immediatament la necessitat
d’unir i coordinar esforços per l’estudi, aprofundiment i divulgació del dret propi
de Catalunya i del seu encaix i defensa en una societat política i cultural nascuda
dels nous models constitucionalistes i de l’afany codificador produït a començaments del segle xix, tot seguint el model napoleònic.
Cal destacar, ni que sigui breument, la importància que va tenir l’opinió dels
nostres juristes en la discussió i tramitació no reeixida del projecte de Codi Civil
de García Goyena i, posteriorment, la tasca duta a terme en el procés d’elaboració
del projecte de Codi Civil i en concret la participació en la «Comisión General
de Codificación» com a conseqüència del que disposava el Reial Decret de 2 de
febrer de 1880, que permeté la inclusió de representants de diversos territoris de
dret foral, com era el cas de Catalunya.
Fou Manuel Duran i Bas1 que exercí aquesta representació tot integrant-se
a la Secció Primera de la «Comisión General de Codificación», a la que va contribuir de manera decisiva tot aportant la «Memoria acerca de las Instituciones del
Derecho Civil de Catalunya» que tanta transcendència ha tingut en la divulgació
i conservació del nostre dret. Cal recordar que Duran i Bas havia estat President
de l’Acadèmia de l’any 1867 al 1871 i del 1882 al 1883, moment en què es va
presentar la Memòria i, posteriorment, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona des de l’any 1885 a 1891, època en què va ser publicat per Reial Decret
de 24 de juliol de 1889 el Codi Civil. Dels antecedents d’aquest Codi és important tenir memòria de les discussions, debats i, fins i tot, actes extraparlamentaris
que es van celebrar en aquella època, especialment a casa nostra, i va ser que a
començaments del mes de juny d’aquell any, per intervenció directa de la Reina
Regent Maria Cristina d’Habsburgo, que van ser cridats Manuel Duran i Bas,
Josep Vilasseca i Mogas i Joan Maluquer i Viladot —aquests darrers posteriorment degans també de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona— per redactar
el text de l’article 15 de l’esmentat Codi, quina redacció fou acceptada per la Comissió General de Codificació i posteriorment aprovada, la qual cosa suposava la
vigència del dret civil català en una època i circumstàncies que ja han estat força
estudiades. Avui, feliçment, hem culminat recentment el Codi Civil de Catalunya.
També s’ha de destacar en aquella època la celebració del «Congreso Jurídico
de Barcelona» de 1888, convocat a instàncies del Col·legi i l’Acadèmia, sota la
presidència de Manuel Duran i Bas, que pronuncià un abrandat discurs inaugural2. Les actes complertes d’aquest Congrés, que influí de manera decisiva en el
1
Es destaquen amb negreta els noms dels degans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, presidents de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i membres del
Consell de Redacció de la Revista.
2
El discurs de la sessió inaugural s’iniciava amb aquestes paraules: «Me levanto conmovido
a dirigiros la palabra, y no he de hacerlo por cuenta propia: la presidencia de la Comisión organizadora
ha terminado esta mañana; la presidencia efectiva, con que inmerecidamente me habéis honrado, no

130

conjunt del debat jurídic espanyol d’aquells moments, varen ser publicades per
la Comissió organitzadora i impreses a Barcelona a l’impremta de Jaime Gepús
Roviralta en un volum de 900 pàgines. Un d’aquells números es conserva, lògicament, a la Biblioteca del nostre Col·legi, on es pot veure la nòmina de les institucions i entitats participants, així com dels juristes acreditats, que resulta per l’època
realment impressionant3. Aquest era el primer Congrés Jurídic, quins precedents
havien estat els Congressos de Jurisconsults celebrats a Madrid el 1863 i 1886, i
un Congrés de Jurisconsults Aragonesos celebrat a Saragossa el 1880, que serien

está llamada todavía a ejercer sus funciones. Mi significación en este instante os la ha revelado la Real
orden con la cual se ha inaugurado esta sesión; ella os ha dado a conocer la representación que se me
ha confiado, representación altísima que, si me honra por extremada manera, al propio tiempo me
confunde; porque no hay nada que empequeñezca tanto como la comparación con los que disfrutan de
superioridad merecida; nada hay que ponga tan de relieve la inferioridad de condiciones personales
como llevar la representación de quien tiene altísimos títulos a la pública consideración, por la posición que ocupa en la gobernación del Estado, en el estadio académico y en las contiendas del foro.
Todos debéis lamentar, y yo más que nadie, que deberes ineludibles hayan retenido cerca de
S.M. al ministro de Gracia y Justicia, mi distinguido amigo el Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Martínez,
a pesar de su vivísimo deseo de venir a inaugurar vuestras sesiones; de palabra y por escrito, una vez
y otra, habíame dicho que para él la asistencia a este Congreso era a la vez una honra y un deber, para
dar a Barcelona público testimonio de agradecimiento por las consideraciones que constantemente le
ha dispensado. ¡Ojalá que, hallado en la imposibilidad de venir a presidir esta sesión inaugural, hubiese confiado la representación a persona que, con merecimientos que no poseo, la hubiese ejercido,
si siempre con honra propia, con enaltecimiento del encargo! Creo yo que solo al deseo del Sr. Alonso
Martínez de dar prueba irrecusable del afecto que profesa a Barcelona es debido que haya designado
para representarle a quien os dirige la palabra, y que no reúne otras condiciones para tal distinción
que la de ser hijo de este país, abogado antiguo de este foro, profesor de esta Universidad literaria,
presidente de la Comisión organizadora del Congreso, organizado con elementos del propio país.»
3
Entitats participants:
—Audiencia territorial de Barcelona, Burgos, Cáceres, la Coruña, Granada, Palma, Pamplona,
Sevilla, Valencia y Zaragoza
—Audiencia de lo criminal de Alcalá de Henares, Antequera, Baza, Córdoba, Figueras, Gerona,
Guadalajara, Huércal Overa, Lérida, Manresa y Tarragona
—Supremo Tribunal de la Rota
—Consejo Supremo de Guerra y Marina
—Fiscalía de la Audiencia territorial de Barcelona, de la Coruña, Palma y Valencia
—Ministerio de Gracia y Justicia y Sección de Establecimientos penales
—Dirección general de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado
—Dirección general de lo Contencioso del Estado
—Dirección general de Instrucción pública
—Facultades de Derecho de la Universidad de Barcelona, Granada, Madrid, Oviedo, Salamanca,
Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
—Comisión revisora del Código de comercio
—Colegio de Abogados de Albacete, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cervera, Córdoba, Gerona, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Lérida, Madrid, Mahón, Málaga, Manresa, Mataró, Montilla,
Palma, Reus, Salamanca, San Feliu de Llobregat, Segovia, Sevilla, Teruel, Tremp, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zamora y Zaragoza
—Colegios Notariales de Albacete, Las Baleares, Burgos, Granada, Madrid, Valencia, Valladolid
y Zaragoza
—Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
—Academia Granadina de Jurisprudencia y Legislación
—Academia Jurídico-práctica Aragonesa
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els precedents del que després han estat des de 1917 a la ciutat de Sant Sebastià,
els Congressos Generals de l’Advocacia.
El reguitzell enorme de col·laboracions entre ambdues institucions donaria
per una altra comunicació, però únicament, a tall d’exemple, assenyalarem els
dos Congressos Jurídics Catalans de maig de 1936 i octubre de 1971; el Congrés
Nacional de Derecho Civil de Zaragoza de novembre de 1946; la destacadíssima
participació en els treballs per la redacció i posterior aprovació de la Compilació
del dret civil de Catalunya, mitjançant la «Comisión de Juristas para la Compilación del Derecho Civil de Catalunya»; el Congrés de Cultura catalana; els treballs
preparatius de l’Estatut d’Autonomia de Cataluya de 1979 i un llarg etcètera donen testimoni d’aquest afany de rigor en l’aprofundiment, divulgació i aportació
doctrinal que ha caracteritzat a les nostres institucions.

II. Els orígens de la Revista Jurídica de Catalunya
La Revista Jurídica de Catalunya serà l’òrgan de difusió més antic de les
nostres Institucions que ha gaudit, des de sempre d’un gran prestigi entre els col·
legiats i els juristes més enllà, inclús, de l’entorn de les nostres corporacions. Fa
més de 122 anys, concretament en la sessió de la Junta de Govern celebrada el dia
18 de febrer de 1895, el degà Maurici Serrahima i Palà donava compte de l’ofici
rebut del President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona,
Josep Maria Planas i Casals, respecte el projecte del que ambdues institucions
venien parlant, per tal d’editar conjuntament una Revista que fos l’òrgan oficial
de les respectives corporacions i el mitjà de difusió de la cultura jurídica elaborada a Catalunya.
Certament, ja el 28 de maig de 1872, la Junta ordinària del Col·legi d’Advocats manifestà l’interès de promoure la publicació d’una revista i, a tal efecte, va
nomenar una comissió per estudiar la seva viabilitat. Però no va ser fins després
de la Junta celebrada el 18 de febrer 1895, concretament el dia 21 del mateix
mes, que es van reunir un grup de juristes comissionats, dos d’ells, per la Junta de
Govern del Col·legi, concretament Josep Cucurella i Josep M. Milà i Pi, i dos
per la Junta de l’Acadèmia, concretament Pere Armengol i Cornet i Ramon Jordana Rovirosa, que decidiren la publicació d’una revista sota el nom de «Revista
Jurídica de Catalunya»; un mes més tard, el dia 18 de març, la Junta ordinària de
l’Il·lustre Col·legi de Barcelona i el Ple de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya varen sancionar l’acord que, entre altres coses, en el punt setè
del Conveni signat a l’efecte, es va establir:
«7º Existirá una comisión directiva compuesta del Decano del Colegio
de Abogados, del Presidente de la Academia y de cuatro individuos, a saber,
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dos colegiados y dos académicos nombrados por las respectivas Juntas, cual
comisión tendrá a su cargo la inspección de la marcha de la Revista, así en
punto a la redacción como a administración, y acordará el plan definitivo de la
publicación, personal de redactores y empleados de la Administración, sueldos
o gratificacioes que hayan de disfrutar y forma de organizarse las secciones de
colaboración y consulta de la Revista, dando cuenta a las respectivas Juntas.»
D’aquesta manera es posava en marxa la Revista sota la direcció de Josep
Maria Planas i Casals, President de l’Acadèmia i catedràtic de dret civil, a quin
consell de redacció s’incorporaren tres joves advocats que havien estat deixebles
seus, i que eren Enric Prat de la Riba, Narcís Pla i Deniel i Joan Torné i Aleran.
El Col·legi d’Advocats acordà inserir a la Revista la Guia Judicial de Catalunya
en la que es contenia la llista dels advocats de Barcelona que venia publicant-se
amb anterioritat i que, posteriorment, així ha continuat estant una altra vegada.
Immediatament, Enric Prat de la Riba es convertí en l’ànima de la publicació
i es feia càrrec de la direcció i redacció de la famosa Miscel·lània que fou el seu
principal referent. L’empremta de Prat de la Riba resultà decisiva en l’esdevenir
de la Revista, com així ha quedat demostrat al llarg dels anys. El 26 de gener de
1918 a la Junta General celebrada en ocasió de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, l’aleshores Degà del Col·legi, Josep Vilasseca i Magarre, feia un especial
esment de la seva mort i la Revista Jurídica de Catalunya publicava el seu número
d’abril de 1918 dedicat: «A su preclaro redactor, el pensador profundo y escritor
eminente» amb articles de Joan Martí Miralles (de les miscel·lànies jurídiques d’en
Prat de la Riba), de Narcís Pla i Deniel (En Prat de la Riba i la Revista Jurídica), i
de Frederic Culí i Verdaguer (Home de Pàtria i Home d’Estat)4.
El Col·legi d’Advocats acordà també, un cop produïda la seva prematura
mort essent el primer President de la Mancomunitat de Catalunya, encarregar
un retrat del mateix per afegir-lo a la galeria d’advocats il·lustres i fou l’artistapintor Fèlix Mestres qui ho féu, mostrant-nos un Prat de la Riba assegut sostenint
plàcidament a les seves mans un exemplar de la Revista. Des d’aleshores, aquest
quadre penja a les parets d’aquesta Casa.
Fou aquesta una època en què la Revista va continuar sent el referent pels juristes catalans que s’esforçaren en mantenir amb llibertat i respecte un seriós debat jurídic tot manifestant les seves postures i els seus punts de vista en uns temps
políticament moguts que passaren del període finisecular de la restauració a la
dictadura de Primo de Rivera i, posteriorment, a la República amb el seu període
constituent i estatutari que afectà Catalunya i el seu dret de manera molt singular.

4
Enric Jardí, Història del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Volum I, pàg. 241, editada
pel Col·legi d’Advocats, 1989.
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L’acadèmic Juan-José López Burniol en celebrar-se el centenari de la Revista, al
que després farem esment, en un memorable article titulat «L’entorn polític i
social de la Revista Jurídica de Catalunya» dóna detallada compte de l’època i
dels destacats juristes que col·laboraren amb els seus estudis i les seves opinions.
L’últim número d’aquesta publicació abans de la Guerra és el que cubrí els
mesos de gener, febrer i març de 1936 l’any XLII — Volum XLII de la seva existència. Llavors, la Revista, editada per les nostres institucions, tenia el preu de sis
pessetes els números corrents, i de vint pessetes l’any la subscripció.
Val la pena per la seva importància i significació veure el sumari del Volum.
En primer lloc, la ressenya llegida pel Degà del Col·legi, Josep Roig i Berguedà,
a la Junta ordinària del mes de febrer del 1936, donant la nòmina dels companys
morts, entre els que es trobava Francesc de Moragas, de qui digué que «consagrà
la seva vida a la realització d’una obra de pacificació social digna dels millors elogis»
i, finalment, cridava l’atenció respecte de la necessitat del Primer Congrés Jurídic
Català en el que deia que els «elements més destacats del nostre col·legi hi participaran amb veritable entusiasme, tractant amb insuperable competència els temes per
demés interessants que han de ser objecte de les deliberacions».
Després venia un article d’en Josep Maria Boix i Raspall sobre «El règim
de previsió social i les corporacions públiques locals», seguit d’un altre article de
Ramon Maria Roca i Sastre sobre «L’herència jacent i les construccions jurídiques
sobre la seva titularitat»; Jaume Cots i Gorchs parlava sobre «Les costums de
Tortosa i el problema de les relacions amb el Codi de les costums i establiments
de l’herència»; Enric Jardí ho feia sobre «Els fills posats en condició en fideïcomís
familiar»; i el nostre estimat Josep Maria Pons i Guri, que fou tants anys delegat
del Col·legi al partit judicial d’Arenys de Mar i Director de la Biblioteca Fidel
Fita d’aquella ciutat, ho feia sobre «Les ordinacions i capítols del Vescomptat
de Cabrera». Rafael Gay de Montellà, aleshores Vicepresident Primer de l’Acadèmia, glossava el discurs del seu President, Amadeu Hurtado, pronunciat com
lliçó inaugural del curs de l’Acadèmia que, segons deia, «marcarà una fita decisiva
en la història del pensament jurídic a Catalunya», i entre altres coses afegia: «nosaltres sempre hem entès que cal jutjar la història, com la ciència de l’espontaneïtat.
Si l’espontaneïtat no té lleis, la ciència històrica no permet pas de les previsions. El
present s’encadena amb el passat, encara que no s’expliqui pas pel passat. El passat
no porta pas l’avenir en si mateix. Però porta dintre seu les forces pel pervindre».
L’Acadèmia de Jurisprudència informava del cicle de conferències previst
per aquell curs per tal d’estudiar el concepte del dret social que estava certament
prenent força en aquells moments històrics. «Els conceptes fonamentals i autonomia científica del Dret del Treball»; «Els conceptes diferenciats del Dret civil, del
treball i social»; «La doctrina civil de la culpa i la moderna teoria de la previsió
i risc social», de la que parlaria Josep Maria Boix i Raspall; «De los lineamientos fundamentales del Derecho del Trabajo», José María Castán Tobeñas; «El
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Derecho social y el Derecho civil en el régimen constitucional vigente», Felipe
Sánchez Román i, per últim, «El Derecho social en relación con el Derecho civil
en los puntos relativos a la propiedad», del que havia de parlar Ángel Ossorio
Gallardo.
S’acabava el número amb una bibliografia a cura de Gabriel Julià i Andreu,
que en reprendre’s la Revista després de la Guerra passà a ser el seu Director, i
contenia també un Índex legislatiu de la Generalitat i un altre de la Gaceta de
Madrid. S’anunciava a la contracoberta d’aquell número el facsímil de les «Constitucions i altres drets de Catalunya» que al 1909 encarregà editar la Junta de
Govern del nostre Col·legi, presidida pel Degà Joan Josep Permanyer i Ayats
que relligat amb pell i tela s’oferia per cinquanta pessetes i relligat tot pell o tot
pergamí, en cent pessetes. Aquest dissortadament va ser el darrer número de la
Revista Jurídica de Catalunya abans del patiment de la Guerra Civil que tan gran
fractura i tanta sang provocà al nostre país.

III. De 1945 a 1970
En reprendre’s l’activitat del Col·legi sota el deganat de Llorenç Alier i Cassi
que, com havia fet la Junta presidida pel darrer Degà Joan Moles i Ormella durant l’etapa dels anys 1937 i 1938, maldà per intentar mantenir, malgrat la legalitat
imposada, l’esperit corporatiu com es desprèn del relat que ha deixat escrit Enric
Jardí en els seus volums sobre la història del nostre Col·legi, respecte de quina
etapa cal aprofundir amb rigor i serietat.
La tasca principal es dedicà a recomposar les institucions derogades i recuperar els seus instruments en profit i servei dels advocats. En aquest sentit, es va
sol·licitar la creació d’un Consejo General que agrupés els col·legis d’advocats de
l’Estat, tot adherint-se alhora a la Unió Internacional d’Advocats (UIA), de la que
el Degà, Antonio Maria Simarro, va arribar a ser Vicepresident. El dia 13 de març
de 1940 el degà Alier donava compte a la Junta de Govern de la reunió tinguda
amb la Junta de l’Acadèmia i mostrava l’interès de posar en marxa, com així es va
fer, una Comissió a instàncies de l’acadèmic Antoni Maria Borell Soler per tal
de recuperar-la.
En el mateix sentit, el Col·legi maldà per la recuperació de la Revista Jurídica de Catalunya, i no fou fins la reunió de la Junta de Govern de 17 de gener de
1945, tot coincidint amb el 50è aniversari de la seva fundació, que es decidí tornar-la a publicar amb el mateix nom, tot i que escrit en castellà, i nomenà Director
de la mateixa, com abans esmentàvem, a Gabriel Julià i Andreu.
El primer número —marzo-abril 1945— sensiblement inferior en contingut
i pàgines que l’anterior, s’inicia amb un «Pórtico» del Ministre de Justícia, Eduardo Aunós, advocat col·legiat de Barcelona, en el que, entre altres coses, diu:
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«Prestigiosos elementos jurídicos de Cataluña han decidido reanudar la
publicación de la Revista que desde finales del pasado siglo venía editándose,
con el éxito más halagueño por la Academia de Jurisprudencia y el Colegio de
Abogados de la capital barcelonesa»5.
Després de tres breus articles, el primer d’ells de Joaquín Dualde sobre la
«Jurisprudencia de Intereses», la Revista recuperà la Miscel·lània jurídica a càrrec
de José María Pascual Serrés, en la que fa ressenya de la festa patronal de Sant
Raimon de Penyafort celebrada el dia 28 de gener a la Catedral, així com del sermó pronunciat pel Doctor Ramon Baucells, canonge doctoral de la Basílica, que
es referí a l’especial situació d’Europa al segle XIII, època en la que Ramon de
Penyafort actuà decididament.
S’afegeix en el número un apartat sota el nom de «Revista de Libros» en
el que participen Jorge Olivar Daydí, Luis Trías de Bes Tarrés, Emilio Moragas
Badia i Claudio Escarpanter Fargas. Entre els llibres ressenyats es troba «Derecho
y vida humana (reflexiones a la luz de Santo Tomás)», de Joaquín Ruiz Giménez,
qui també va estar inscrit a l’elenc d’advocats de Barcelona.
A càrrec de Manuel Fénech Navarro s’iniciaria un altre apartat sota el títol
de «Revista de revistas»; per finalitzar amb un apartat de jurisprudència a cura de
Gerónimo Arenas, Ramón Coll Rodés, Francisco de A. Condomines Valls y Francisco Sepúlveda Sunyé. Curiosament, a la contracoberta posterior també figurava
un anunci, aquest molt en consonància amb l’època, «Jabón de afeitar, gota de
ambar», sota l’epígrafe «La luz del sol en plena cara».
Serà a partir d’aquest moment que el Col·legi, en solitari, es farà càrrec de
la Revista amb la participació, però, de no pocs acadèmics que continuaren col·
laborant amb les seves contribucions doctrinals, mentre es seguiria insistint en
la necessitat de restaurar l’Acadèmia. No fou, però, fins nou anys després que
el Ministeri de la Governació, previ a tots els dictàmens favorables del Ministeri
d’Ensenyament i de Justícia, aprovava el 12 de març de 1954 els estatuts de l’Acadèmia. Laureà Pagarolas i Sabaté, en la seva «Història de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya», ens explica amb tota mena de detalls aquells
moments i, en particular, a l’acte celebrat el 6 d’abril de 1954 que sota la presència
5
I entre altres coses, afegia: «Sería indisculpable omisión e infructuoso empeño, pretender
brujulear en el estudio de arraigadas o interesantes instituciones jurídicas sin acudir a la inagotable
cantera de artículos, comentarios e informes recogidos en los volúmenes de tan relevante publicación, evocados con frecuencia en las producciones de los jurisperitos. El denso contenido de las
secciones en que se divide la Revista, repletas todas de orientaciones emanadas de sabias plumas, es
provechosamente inquirido por profesionales e investigadores ávidos de ensanchar la esfera de sus
conocimientos o de clarificar brumosos problemas inasequibles a superficiales excursiones científicas.
Acrece el interés para ahondar en el análisis de las especialidades forales singularmente tratadas en
estas páginas, la circunstancia de que muchas de ellas conservan, mejor incluso que el propio Código
civil, el espíritu del Derecho tradicional español».

136

de Francisco de A. de Condomines Valls es constituïa formalment l’Acadèmia
restaurada6. A partir d’aquest moment, Col·legi i Acadèmia continuaren amb la
tasca de direcció i cura de la nostra Revista.
L’any 1945, el Consell de Redacció estava format per Miguel Fenech Navarro, Francisco de A. Condomines Valls, Ramón Coll i Rodés, Jaime Algarra
Postius i Gabriel Julià Andreu, que actuà com a Secretari. La Junta de Govern
del Col·legi d’Advocats renovaria totalment l’11 de maig de 1949 el Consell de
Redacció de la Revista en el que figurarien Antoni Borrell Macià, Juan Iglesias
Santos, Jaume Mans Puigarnau, Carles Mascareñas Portusachs i Josep Maria
Pascual Serrés. Posteriorment, Juan Iglesias Santos, en accedir a la càtedra de
Madrid fou substituït per Josep Maria Pou d’Avilés per acord de la Junta de Govern de 21 d’octubre de l’any 1953. El dia 5 de novembre de 1958 es dotà d’una
nova estructura en la que quedà integrat el bibliotecari del Col·legi d’Advocats,
Josep Maria Portabella, el President de la Comissió de Cultura, Joaquim Torres
de Cruells, que actuaria com a Director; Miquel Casals Colldecarrera, Josep
Puig Brutau, Joan Maluquer Rosés, Francisco Fernández de Villavicencio i
Josep Maria Pascual Serrés, com a Secretari.
En el número d’abril-juny de la nostra Revista de l’any 1963, es dedicava el
«Pórtico» a la figura de Prat de la Riba, destacant la seva col·laboració en la Revista on al final del Pòrtic es podia llegir:
«Como dijo de él Durán y Ventosa, supo enseñar a los catalanes la forma
en que debían ejercitar sus derechos y en que debían cumplir escrupulosamente
sus deberes»7.
La Revista anava recollint tots els esforços fets per l’Acadèmia i el Col·legi
i mantenia com a fil conductor la defensa de la identitat jurídica catalana com es
pot veure en el ja esmentat estudi de Juan José López Burniol publicat en el número extraordinari commemoratiu del centenari de la mateixa.
El 7 d’octubre de 1969, sent Degà Ignasi de Gispert Jordà, es torna a
fer una nova remodelació del Consell de Redacció i entren a formar part del
mateix Josep Maria Vilaseca Marcet, Luís Bernárdez Domínguez, Oriol Casanova i Larrosa, Josep-D Guardia Canela, Lluís Muñoz Sabaté, Josep Pintó
Ruiz, Eduardo Polo Sánchez, Lluís Puig Ferriol i Josep Verde Aldea. Una
mica més endavant, amb la mort del que havia estat molts anys al front de la
Secretaria de redacció, el company Josep M. Pascual i Serrés, s’acordà la seva
substitució per Joan S. Pellicer i Sala, que durant tants anys ha estat magnífic
6
Laureá Pagarolas i Sabaté, «Història de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de
Catalunya», Barcelona 2000, Publicació Fundació Noguera, pàg. 182-183.
7
Enric Jardí, «Història del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Vol. II, pàg. 252.
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Secretari de redacció de la nostra Revista, desenvolupant una inapreciable tasca de la que tots li estem reconeguts.
És en aquesta època, i durant el mandat d’Ignasi de Gispert, que es celebrà
el 75 aniversari de la Revista Jurídica de Catalunya essent President de l’Acadèmia Francisco de A. Condomines i Valls, en quina ocasió es publicà un número
extraordinari «1895-1870, 75 aniversari», que iniciava el pòrtic amb dues signatures: la primera, del Degà Ignasi de Gispert sota el títol «El Derecho Civil de
Cataluña, razón de ser de la Revista» i, la segona, del President de l’Acadèmia
Francisco de A. Condomines, sota el títol «Prosecución de una tarea».
Iniciava, així, el Degà Gispert el seu escrit:
«Cuando hace setenta y cinco años, un grupo de abogados de nuestro
Colegio junto con los miembros de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, iniciaron esta publicación, quizá no sospecharon que su
idea tendría tan dilatado desarrollo. No es frecuente, en efecto, que las publicaciones periódicas duren tanto, por lo menos en nuestro país. Y si bien una
revista técnica tenga seguramente más probabilidades de subsistir en medio
de los incesantes zigzagueos de la vida política y social, también es cierto que
la REVISTA JURÍDICA DE CATALUÑA es hoy, a pesar de todo ello, una
de las decanas del panorama actual de las publicaciones jurídicas de España».
En aquest extraordinari Volum de més de 400 pàgines, és interessant veure
la nòmina dels que escriviren en el mateix, que anaven precedides de dos
extraordinaris treballs. El primer era la Miscel·lània de les Miscel·lànies jurídiques d’en Prat de la Riba escrita el 1918 per Joan Martí Miralles amb un
peu de pàgina que deia que en aquest any en què es compleix el centenari
del naixement de Prat de la Riba, res milloraria el que escriví aquest il·lustre
jurista que havia col·laborat en els treballs de Prat de la Riba. L’altre article,
de Camps i Arboix, sobre «Josep Maria Planas i Casals: primer Director de
la Revista Jurídica de Catalunya».
La nòmina de juristes que sota l’epígraf de «Estudios de Derecho Catalán»
participaren en aquest número extraordinari és impressionant: Franscisco Fernández de Villavicencio, Antonio Polo Díez, Luís Figa Faura, Ángel Latorre,
Isidre Molas, José Peré Raluy, José Pintó Ruiz, José Maria Puig Salelles, Ramón
Roca Sastre, Jordi Solé-Tura, Juan Vallet de Goytisolo i Joaquim Viola Sauret.
En aquest mateix any, la Revista Jurídica de Catalunya publicà un Volum
amb el color de la tapa en blau —per distingir-lo dels números doctrinals de
color vermell i del verd dels de jurisprudència— que contenia els Índexs de la
Revista des de l’any 1895 a 1970, amb una presentació del Degà Ignasi de Gispert
i una introducció de l’aleshores bibliotecari del Col·legi, Josep Verde i Aldea, en
el que ens introdueixen, sense adonar-nos, en la consulta i lectura dels autors i

138

les matèries que han estat objecte de 75 anys de treball continuat. I reprenc, una
vegada més, les paraules del Degà Ignasi de Gispert en la presentació d’aquesta
nova edició, que comencen així:
«una vez más, el trabajo en equipo, el trabajo que se realiza sin otro afán
que el de rendir un auténtico servicio al cuerpo colegial, ha dado esplendoroso
fruto [...] El tesoro jurídico que entrañan estos centenares de volúmenes, con
su despliegue de artículos que se proyectan sobre toda la gama del Derecho [...]
Los ofrecemos gozosos, como se ofrece al amigo el trabajo que por la amistad se
realiza. En el año del II Congrés Jurídic Català, y en este gozoso aniversario de
nuestra Revista, es este Índice —el Índice de las mil voces— el mejor regalo
que os podríamos ofrecer.»

IV. De la celebració del 75 aniversari a la celebració del centenari
Els anys 70 seran pel Col·legi, però també per l’Acadèmia, de gran intensitat
corporativa i la Revista reflectirà els canvis que s’estan produint en la societat, els
desitjos d’aprofundir en la participació de juristes de casa nostra en la construcció
d’un nou ordre jurídic i d’incorporar-nos al món comunitari europeu, sense oblidar l’afany reivindicatiu del dret català. Les successives Juntes de Govern faran
un esforç per ser presents en el món de l’advocacia europea i internacional i es
viurà la transformació de l’Estat nascut de la Guerra Civil en un Estat democràtic i social de dret, tot recuperant l’autonomia de Catalunya. Els nostres juristes
tindran un paper especialíssim en la redacció de la Constitució, de l’Estatut, en
l’organització del nou ordre jurídic i la Revista seguirà reflectint aquests anhels i
aquesta persistent voluntat de reivindicar el dret com a eina per la convivència.
La Revista traurà els vuit Volums, que més endavant passaran a ser nou Volums, quatre doctrinals i cinc de jurisprudència amb caràcter anual, i l’any 1975 es
produirà un nou canvi en el Consell de Redacció que quedarà composat pels senyors Josep-D. Guàrdia Canela, Luis Bernárdez Domínguez, Oriol Casanova y
La Rosa, Juan Córdoba Roda, Luis Muñoz Sabaté, Buenaventura Pellisé Prats,
José Pintó Ruiz, Eduardo Polo Sánchez, Luis Puig Ferriol, José Verde Aldea,
José Mª Vilaseca Marcet i Juan-S. Pellicer Sala. Aquest Consell anirà mantenint-se amb poques variacions i tindrà poques modificacions; a partir de l’any
1985 amb la següent composició: Luis Bernárdez Domínguez, Oriol Casanova
y La Rosa, Juan Córdoba i Roda, Joan Forner i Matamala, José-D. Guàrdia i
Canela, Josep Maria Moltó i Darner, Ramon M. Mullerat i Balmaña, Lluís
Muñoz i Sabaté, Enric Picañol i Roig, Josep J. Pintó i Ruiz, Eduardo Polo, Luis
Puig Ferriol i Encarna Roca i Trias, etapa en la que encara no apareix la nòmina
del Consell de Redacció a la publicació.
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Serà en aquest any de 1985 que, essent degà del Col·legi d’Advocats Antoni
Plasencia i Monleón, s’acordà nomenar de nou un Director, quina responsabilitat va recaure en l’advocat i acadèmic Josep Maria Vilaseca Marcet, que exercirà
la direcció amb tot l’encert fins a la seva mort, tot coincidint amb el centenari de
la Revista; és a dir, l’any 1995.
Va ser, precisament, en ocasió de la celebració d’aquest centenari que es va
acordar la publicació d’un nou número blau de la Revista que contenia els Índexs
de l’any 1971 a l’any 1994, decisió que va ser presa a instàncies de la Revista pel
nostre Col·legi i per la pròpia Acadèmia, i que recordo perfectament en ser jo
degà del Col·legi en aquella temporada. En la seva introducció, es deia per part
de la redacció de la Revista que la continuació de l’Índex en motiu dels 24 darrers anys (1971-1994) «supera pel nombre d’articles per any els de l’Índex de l’any
1971» i, certament, era veritat.
L’activitat de la Revista continuava el seu ritme ascendent, fins convertir-se
en la publicació jurídica amb més subscriptors d’Espanya. En aquesta pròpia introducció, es feia referència, tal com s’havia fet en el número de l’any 1971, a la
inestimable col·laboració de la Biblioteca, tot mencionant especialment a quin
era director, José Méndez, i a la bibliotecària, Carolina Roca, que tan bon serveis
prestaven al Col·legi, tal i com s’havia fet a l’edició de l’any 1971 respecte del bibliotecari de la Junta de Govern, Josep Verde Aldea, i de la bibliotecària en cap,
Maria Elena Faraudo.
El centenari de la Revista es va celebrar amb diferents actes, entre els que
hi hagué un cicle de conferències sota el títol «1995-2095, Cent anys de dret», en
el que participaren José Almagro Nosete, magistrat del Tribunal Constitucional
i catedràtic en excedència de dret processal, presentat per Lluís Muñoz Sabaté,
que començava la seva conferència dient:
«Cien años cara al futuro de la previsible evolución del derecho processal
son muchos años y múltiples las incògnites que de la textura social, cultural,
econòmica y política, con sorpresas aseguradas, esconde, fiel al apotegma de que
la realidad venidera supera a la obra de ficción. Ni siquiera se intenta con mínima fiabilidad científica, un análisis prospectivo con proyecciones simulades».
Vint-i-tres anys després hem de dir que no li faltava raó.
Fernando Sánchez Calero, catedràtic de dret mercantil de la Universitat
Complutense de Madrid i primer premi Pelayo per a juristes de reconegut prestigi, presentat per Eduardo Polo, pronunciava la segona conferència: «1995-2095,
Cent anys de dret mercantil». Agustín Gordillo, catedràtic de dret administratiu
de la Universitat Central de Buenos Aires, presentat per Josep Maria Moltó Darner, a la seva vegada ens parlava de cent anys de dret administratiu. Michel Waelbroeck, professor de la Universitat Lliure de Brussel·les, presentat per Enric Pi-
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cañol Roig, ens parlava de cent anys de dret comunitari; mentre que Guido Alpa,
professor de la «Sapienza» de Roma, presentat per Encarna Roca Trias, ho feia
respecte el dret civil; finalment, Claus Roxin, catedràtic de dret penal a la Universitat de Munich, presentat per Juan Córdoba Roda, ho feia referint-se a cent
anys de dret penal. Us asseguro que llegir-los de nou ara té un gran interès. Recull
també aquest número el Simposi internacional dedicat a «Les revistes jurídiques a
les portes del segle XXI» i per fi, «L’Acte acadèmic de cloenda de la celebració».
En quant a aquest darrer punt, m’he de referir de manera singular a dues
qüestions. Primer, a la lliçó magistral de Juan José López Burniol sota «L’entorn
polític i social de la Revista Jurídica de Catalunya», que representa l’exposició
brillant i sintètica d’un profund estudi de la Revista a través dels cent anys en el
que fa una dissecció, des de l’òptica del jurista que és, de la realitat social, cultural
i política d’aquests anys tot resseguint el component axial de la Revista des de la
seva fundació com a eina d’acció en defensa del dret català i dels drets humans,
a partir de la seva formulació jurídica en els anys immediatament posteriors a la
Guerra del 1939 al 1945.
Necessàriament, arribat aquí, m’he de referir al director de la Revista en
aquells moments, el nostre enyorat i estimat amic Josep Maria Vilaseca i Marcet.
Quan vaig arribar al deganat quasi immediatament de rebre la visita de qui fou el
degà que em rebé en aquesta Casa, Ignasi de Gispert, se’m presentà en Josep Maria Vilaseca per posar a la meva disposició el seu càrrec de director de la Revista.
Era el 5 de juliol de 1989. Naturalment, li vaig encoratjat a seguir i, quan vaig ser
reelegit degà l’any 1993, es repetí l’escena que ja havia fet també, en el seu dia,
amb el meu predecessor, Josep Maria Antràs Badia quan aquest havia accedit
al deganat. Com he dit abans, Vilaseca va ser proposat com a director pel degà
Plasencia, però sempre va posar el seu càrrec a disposició del degà tan bon punt
aquest prenia possessió del seu càrrec.
Era un home disciplinat, fortament aferrat a les institucions a les que pertanyia, jurista exigent de conviccions profundes, com tots sabem. Ell, conscient de
la irreversibilitat de la seva malaltia, vivia amb la il·lusió de poder ser present en
l’acte de celebració de cloenda del centenari. Intuïa que, probablement, no podria ser. Redactà el seu discurs a mà i va tenir la gentilesa de donar-me’l en el seu
domicili de Passeig de Gràcia perquè li donés la meva opinió i el meu vistiplau.
El dia de la cloenda, Vilaseca ja no estava entre nosaltres, i la seva filla ens llegia aquelles quartilles que van ser impreses en el Volum el centenari, que acabava
amb aquestes senzilles paraules que demostren tot un caràcter:
«No hi ha dubte que l’èxit i la importància d’una revista depèn de la
bondat dels autors, que es reflecteix en la qualitat dels articles i treballs que publiquen. Però gairebé és essencial l’encàrrec i selecció que d’aquests treballs en
fan els qui dirigeixen la Revista. En aquest sentit hem estat molt afortunats: la
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relació dels successius consells de redacció ha estat esplèndida. He recollit més
de 40 noms dels millors juristes de cada època, però ha hagut una colla d’altres
consellers. No me’ls feu citar, llevat dels actuals pels quals tinc motius especials
d’agraïment: Joan Bassas, Joan Córdoba, José-Ramón Ferrándiz, Josep Guàrdia, Joan Josep López Burniol, Josep M. Moltó, Lluís Muñoz Sabaté, Enric
Picañol, Eduardo Polo, Encarna Roca i el diligent secretari de tants anys, Joan
S. Pellicer. I tant ells com jo mateix agraïm finalment les facilitats, comprensió i
ajuda que hem rebut en tot moment del Col·legi d’Advocats i de l’Acadèmia de
Jurisprudència. Desitgem la continuïtat i millora de la Revista d’acord amb els
nous temps que s’acosten i que els que ens succeiran en la seva direcció siguin
tan afortunats com ho hem estat nosaltres».
Naturalment, el número del centenari recull també, d’aquest acte de cloenda, els discursos que varen pronunciar el President de l’Acadèmia, Josep D.
Guàrdia Canela, el President del Parlament de Catalunya, Joaquim Xicoy i Bessegoda i jo mateix, com a degà del Col·legi i amfitrió de l’acte.

V. La Revista en els nostres dies
La mort de Vilaseca Marcet va deixar sense director a la Revista i com a
degà vaig proposar al president de l’Acadèmia, que en aquells moments ho era el
nostre company acadèmic Josep Delfí Guàrdia Canela en el seu primer mandat, a
Encarna Roca Trias, que es va fer càrrec de la direcció de la Revista fins a ser nomenada magistrada del Tribunal Constitucional pel Congrés dels Diputats. Curiosament, no serà fins aquest moment que figurarà per primera vegada en totes les
publicacions de la Revista la nòmina del seu Consell de Redacció i Administració.
En aquella data, es va reordenar el Consell de Redacció, que quedà composat per Joan Bassas i Mariné, que ja formava part del mateix com a representant
de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats; Joan Córdoba i Roda, José R.
Ferrándiz Gabriel, José D. Guàrdia i Canela, Joan J. López i Burniol, Josep
Maria Moltó i Darner, Lluís Muñoz i Sabaté, Enric Picañol i Roig, Eduardo Polo i Eudald Vendrell Ferrer i, deu anys després, va ser ampliar amb els
senyors José María Alburquerque Becerra, Cristóbal Martell Pérez-Alcalde,
Eduard Rojo Torrecilla, Daniel Vázquez i Albert i Fernando Cerdá Albero.
En ocasió del cinquantè aniversari de la Compilació de dret civil de Catalunya, es va dedicar el número doctrinal 4 de l’any 2010 amb caràcter monogràfic
«Al dret civil català», en el que varen participar el degà del Col·legi d’Advocats,
Pedro L. Yúfera Sales; el president de l’Acadèmia, Josep Delfí Guàrdia Canela; i els il·lustres juristes Juan J. López Burniol, Joan B. Vallet de Goytisolo, Alegría Borrás, Francesco Rivero Hernández, Rafael Verdera Server, Esteve Bosch
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Capdevila, Joan Marçà Guillamet, Lluís Puig Ferriol, Encarna Roca Trias i Albert
Lamarca Marquès.
En haver estat designat director de la Revista a proposta de l’actual degà,
Oriol Rusca, i del nostre president, Josep Delfí Guàrdia Canela, m’he esforçat
en continuar amb la línia marcada pels anteriors Consells de Redacció i, amb algunes modificacions en el mateix, que va quedar composat pels següents juristes:
Rosa Maria Barberà Ramos, Fernando Cerdá Albero, Juan Córdoba Roda, José
R. Ferrándiz Gabriel, Enric Fossas Espadaler, Josep D. Guàrdia Canela, Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, Fernando Pedro Méndez González, Josep Maria
Moltó Darner, Joan Carles Ollé Favaró, Joan Picó Junoll, Eduardo Rojo Torrecilla, Daniel Vázquez Albert (director executiu) i Eudald Vendrell Ferrer.
Per últim, aquest any el Consell de Redacció ha quedat ampliat amb la inclusió de quatre juristes estrangers: l’advocat i professor Georges-Albert Dal,
que fou Degà de Brussel·les; el professor de dret mercantil Marco Cian, de la
Universitat de Pàdua; Antonio García Padilla, President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Puerto Rico, Degà emèrit de la Facultat de Dret de
la seva Universitat Central, i el processalista argentí Eduardo Oteiza, de la Universitat de la Plata.
Durant aquest temps, s’ha digitalitzat la Revista i en aquest sentit, s’ha signat
un conveni amb Thomson Reuters Aranzadi per la seva edició, maquetació i distribució, i s’ha continuat amb la publicació dels monogràfics tot seguint el mateix
model de recollir els treballs dels seminaris i jornades organitzades a tal fi, amb el
que ja són 7 els Volums que es recullen sota el nom de «Col·lecció RJC», i estan
en preparació un parell més de números.

VI. Conclusió
Podem concloure que el devenir de la Revista Jurídica de Catalunya ha estat
una història d’èxit, però per sobre de tot, d’un esforç continuat per donar resposta acurada a les necessitats i interessos dels advocats de Barcelona, que són els
principals subscriptors, i al món jurídic català en general.
En el meu discurs de cloenda del centenari de la Revista, deia que —i em
permeto portar-lo aquí en cloure aquesta modesta ressenya— «no hi ha història
sense futur. Com tampoc hi ha futur sense la il·lusionada tasca quotidiana que observa atenta els passos donats pels que ens han precedit.»
Avui constatem la seva rigorositat i una realitat que va més enllà, sense oblidar les nostres arrels, per insertar en les seves pàgines el pensament jurídic que
contempla amb sana curiositat i noble preocupació un món cada cop més globalitzat en el que res ens ha de resultar aliè a les nostres reflexions i aportacions
doctrinals.

143

VII. Bibliografia
«Història del Col·legi d’Advocats de Barcelona», Enric Jardí, ed. Col·legi
d’Advocats de Barcelona, Barcelona, 1989.
«Història de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya», Laureà Pagarolas i Sabaté, ed. Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, novembre 2000.
«L’Advocacia de Barcelona: diàleg amb la història», Tomàs de Montagut i
Elena Rosselló, ed. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, juliol 2014.
«Actas del Congreso Jurídico de Barcelona. Septiembre 1888», ed. Impremta de Jaime Gepús Roviralta, Barcelona, 1889.
«Historia de la Abogacía Española», dirigida y coordinada por Santiago
Muñoz Machado, ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2015.
«Els advocats de Catalunya. Dret, societat i política a Barcelona, 17592000», Stephen Jacobson, ed. Universitat Pompeu Fabra, febrer 2015.
«Volums extraordinaris de la Revista Jurídica de Catalunya, especialment
del 75 aniversari del centenari i Índex de la Revista i Fonts de la Revista Jurídica
de Catalunya de la nostra Biblioteca»

144

CURS ACADÈMIC
2017-2018

Sessió inaugural
curs 2017-2018
21 de novembre de 2017

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’ACADÈMIA DE
JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
CURS 2016-2017
per
FRANCESC TUSQUETS TRIAS DE BES
Secretari de l’Acadèmia

Per segon any consecutiu la Memòria de les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya en el curs de 2016/2017 no es presenta,
com és habitual, en una sessió pública i solemne, sinó en una sessió ordinària, tot
i que tindrà la difusió pertinent perquè està prevista la seva publicació a la Revista
Jurídica de Catalunya.

1. Nova composició de la junta de govern
Després d’haver completat amb plena dedicació i gran efectivitat dos mandats, van renunciar als seus càrrecs el President Hble. Sr. Josep D. Guàrdia i
Canela i el Censor Il·lm. Sr. Elias Campo Villegas, que van rebre la felicitació i
agraïment dels acadèmics per la seva efectiva gestió i activitat desenvolupada a
l’Acadèmia.
Per cobrir les dues vacants, el plenari d’acadèmics en la seva sessió del dia
13 de desembre de 2016 va elegir nou President l’Excm. Sr. Lluís Jou i Mirabent
i Censor a l’Hble. Sr. Joan Egea Fernández.
I pel càrrec de Secretari, vacant com a conseqüència de l’elecció del Sr. Jou
com a President, es va designar l’Il·lm. Sr. Francesc Tusquets Trias de Bes.
Tots ells acceptaren els respectius càrrecs i el nou President va llegir un breu
discurs d’agraïment pel nomenament.
Així, la Junta de Govern de l’Acadèmia queda integrada de la manera següent:
President: Lluís Jou i Mirabent.
Vicepresident: Joan Córdoba Roda.
Secretari: Francesc Tusquets Trias de Bes.
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Tresorer: Enric Brancós Núñez.
Censor: Joan Egea Fernández.
El càrrec de Vicesecretari va quedar vacant.
La junta de Govern al llarg del curs s’ha reunit en diverses ocasions pels
afers de tràmit que li són propis i per ordenar les activitats de l’Acadèmia.

2. Sessions ordinàries
Al llarg del curs 2016/2017, que ha estat el 177è curs des de 1840, l’Acadèmia s’ha reunit en 13 sessions ordinàries, que van tenir lloc els dies 4 i 25 d’octubre, 8 i 22 de novembre, i 13 de desembre de 2016; 24 de gener, 7 de febrer, 7 i 21
de març, 4 i 25 d’abril, i 9 i 23 de maig de 2017.
Com a conseqüència de les obres de l’edifici del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, malauradament no es va poder celebrar la sessió pública i solemne
d’inauguració del curs.
Per diverses causes, tampoc hi va haver ocasió de celebrar cap sessió de les
denominades obertes, en les que es convida a juristes de reconegut prestigi, que
no pertanyen a l’Acadèmia, a presentar ponències sobre temes d’interès, i són
obertes a la comunitat jurídica catalana.
En aquest curs, per segon any consecutiu no s’ha pronunciat cap discurs
d’ingrés, i s’encoratja als set acadèmics electes que llegeixin el més aviat possible
llurs preceptius discursos per adquirir la condició d’acadèmic numerari.
3. Comunicacions
Al llarg del curs es van presentar per part dels acadèmics les següents comunicacions en sessions ordinàries:
—El 25 d’octubre de 2016, l’advocat Sr. Josep D. Guàrdia Canela sobre: «El
IX Congrés d’Acadèmies Jurídiques Iberoamericanes».
—El 8 de novembre de 2016, el notari Sr. Tomás Giménez Duart sobre:
«Veïnatge civil: una sentència generadora d’inseguretat (la STS de 16 de desembre
de 2015)».
—El 7 de febrer de 2017, la magistrada Sra. Mª Eugènia Alegret Burgués i
el notari Sr. Lluís Jou i Mirabent sobre: «Limitació d’us d’elements privatius a la
propietat horitzontal a Catalunya: sentències del TSJ i resolucions de la DGDEJ».
—El 7 de març de 2017, el notari Sr. Miquel Tarragona Coromina sobre:
«Visió científica i pràctica de la normativa preventiva de blanqueig de capital».
—El 21 de març de 2017, el catedràtic Dr. Joan Egea Fernández sobre: «Modificació judicial de la capacitat i exercici del dret de sufragi».
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—El 4 d’abril de 2017, l’advocat Dr. Josep J. Pintó Ruiz sobre: «Humanitat
com a concepte jurídic en dret».
—El 25 d’abril de 2017, la magistrada Dra. Mª José Magaldi Paternostro
sobre: «Algunas cuestiones en torno a la responsabilidad civil ex-delicto».
—El 9 de maig de 2017, el catedràtic Dr. Pablo Salvador Coderch sobre:
«Verdad y veracidad: el derecho naturalizado».
—El 23 de maig de 2017, l’advocat Sr. Eugeni Gay Montalvo sobre: «La
Revista Jurídica de Catalunya fruit d’una llarga i persistent voluntat».
—Totes les comunicacions estan disponibles al web http://www.ajilc.cat/es/
i es publicaran al volum VII dels Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.
4.

Altres activitats

És important destacar que l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de
Catalunya participa amb altres institucions jurídiques en l’organització d’actes
acadèmics, com l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, el Consell Interacadèmic de Catalunya, la Conferència d’Acadèmies Jurídiques Iberoamericanes, i
participa en el Patronat de diverses Fundacions, com la Fundació del Notariat de
Catalunya, la Fundació Pau Casals i la Fundació Roca-Sastre.
Especial consideració mereix l’actuació i participació en la Revista Jurídica
de Catalunya, una de les més antigues i reconegudes revistes jurídiques d’Espanya, quina capçalera és de titularitat del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i de
l’Acadèmia.
Dirigeix la Revista l’acadèmic Eugeni Gay Montalvo i pertanyen al seu Consell de Redacció els també acadèmics Joan Córdoba, Josep D. Guàrdia i Eudald
Vendrell.
A més dels números trimestrals de doctrina i jurisprudència, el dia 24 de
novembre de 2016, la RJC va celebrar una Jornada sobre «Prova Civil: aspectes
problemàtics», en la que es presentà el número monogràfic sobre aquesta matèria,
i en la que van participar com a ponents els acadèmics Guàrdia, Gay i Sancho
Gargallo.
En relació també amb les publicacions, cal destacar que durant el curs s’ha
publicat el volum VI dels Annals de l’Acadèmia, que inclou comunicacions i treballs presentats als cursos 2014/2015 i 2015/2016.
Durant el curs van tenir lloc també altres activitats rellevants per l’Acadèmia, i entre elles:
El dia 9 de novembre de 2016, la concessió del Premi Puig Salellas, que atorga el Col·legi de Notaris a tota una trajectòria jurídica, a l’acadèmic Joan Josep
López Burniol, amb la laudatio a càrrec de Lluís Jou Mirabent.
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El dia 4 d’abril de 2017 es va retre un merescut homenatge al Dr. José Juan
Pintó Ruiz pels seus 50 anys com a acadèmic, en els quals ha tingut una fecunda i
brillant participació, que li fou reconeguda per tots els acadèmics. També va participar en l’homenatge el Degà de l’il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,
Sr. Oriol Rusca, que va felicitar al Dr. Pintó.

5. Qüestions econòmiques
En les Memòries dels darrers cursos es fa referència a aspectes econòmics de
l’Acadèmia i sembla oportú de seguir en aquesta línia.
L’Acadèmia té un modest pressupost que es nodreix d’una subvenció del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i una altra de l’Obra
social de La Caixa.
Rep també el suport de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que
li destina una sala i facilita els mitjans humans i materials imprescindibles perquè
l’Acadèmia pugui dur a terme la seva activitat.
És important destacar que cap dels acadèmics percep dietes ni remuneracions de cap mena.

6. Conclusió
La Memòria pretén donar a conèixer de forma sintètica l’activitat de l’Acadèmia, però no es pot oblidar que són els acadèmics els qui, amb la seva activitat
professional i llurs publicacions, atorguen a la Institució el prestigi que la societat
li reconeix.
I és aquesta activitat de l’Acadèmia i dels acadèmics la que ha de contribuir
al desenvolupament del dret propi de Catalunya i a l’estudi, anàlisi i progrés de
la ciència jurídica.
I permeteu-me que finalitzi la lectura d’aquesta meva primera Memòria amb
les paraules de Plató que va llegir l’enyorat Ramón Mullerat en la Memòria del
curs 2011/2012, immediatament abans del meu discurs d’ingrés: «La justícia en la
vida i conducta de l’estat només és possible si primerament resideix en els cors i en
les ànimes dels ciutadans».
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Comunicacions

CONFERÈNCIA PERMANENT D’ACADÈMIES
JURÍDIQUES IBEROAMERICANES
INFORMACIÓ SOBRE LA REUNIÓ MANTINGUDA A
MADRID EL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2017,
SESSIONS NECROLÒGIQUES I PREPARACIÓ DEL
CONGRÉS DE MADRID-2018.
ESDEVENIMENTS POSTERIORS
Comunicació a la sessió de l’Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya
de 21 de novembre de 2017
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
Acadèmic de número
Vicepresident primer de la Comissió Executiva de la
«Conferencia Permanente de Academias Jurídicas de Iberoamérica»
4 d’octubre de 2017

I. Introducció i Crònica
La «Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España»1 i la «Fundación pro Acadèmia de Jurisprudencia y Legislación» varen, convocar la primera i finançar la segona, una reunió de la Mesa Permanent de la Conferència
d’Acadèmies d’Iberoamèrica, per als dies 3 i 4 d’octubre de 2017, amb la finalitat
de tractar temes pendents, retre homenatge pòstum a Luis Moisset d’Espanés i
Luis de Angulo Rodríguez i començar els preparatius del proper Congrés que, en
principi, ha de celebrar-se a Madrid.

1
Aquest és el nom oficial que rep després de la darrera reforma estatutària. El fet de l’existència d’Acadèmies de Jurisprudència i Legislació a la pràctica totalitat de les Comunitats Autònomes d’Espanya feia difícil expressar el nom de la «Real Academia» amb seu a Madrid, tot i que no es
discutia que el seu àmbit territorial era el de tot l’Estat espanyol. Finalment adoptaren el nom indicat.
Probablement fóra bo efectuar un estudi detallat d’aquesta reforma estatutària aprovada pel «Real
Decreto 919/2017 de 23 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1058/2005, de 8 de
septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (BOE 7 noviembre 2017)». A la reforma hi ha alguns elements (augment a 45 del nombre
de numeraris, configuració de l’Acadèmic Emèrit, etc.) que podrien ser aprofitables per a la nostra
Corporació.
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Es volia aprofitar l’oportunitat de que, per al dia 3, estava prevista la inauguració del Curs Acadèmic de totes les Reials Acadèmies integrades a l’«Instituto
de España»2.
Convocaren i invitaren a tots els integrants de la Mesa Permanent i convocaren també a totes les Acadèmies integrades a la Conferència per tal que els
Presidents o representants, si volien, assistissin a l’acte, al seu càrrec.
Finalment els actes es limitaren a una recepció el dia 3 a la tarda, una sessió
de treball el dia 4 al matí, un dinar ofert per la Real Academia i una sessió necrològica, el dia 4 a la tarda.
Presidiren la reunió José Antonio Escudero López y Rafael Navarro-Valls
(España). Assistiren els vicepresidents Josep D. Guàrdia i Canela (Catalunya),
Leopoldo Tolivar Alas (Asturias), Francisco La Moneda Díaz (Extremadura),
Luis María Cazorla Prieto (Fundación pro Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación), José Antonio Moreno Rufinelli (Paraguay), José Luis Cea Egaña
(Chile), Cesáreo Rocha Ochoa (Colombia). No va assistir Karlos Manuel Navarro
Medal (Nicaragua). Assistiren també Carlos Cárdenas Quirós (Perú), Domingo
Bello Janeiro (Galicia), Bernardo Fernández del Castillo (México), José Antonio
García Caridad (Galicia), José Luis Merino Hernández (Aragón), Ramiro Moreno Baldivieso (Bolivia), Augusto Trujillo (Colombia), Alfonso Santiago (Buenos
Aires), Luis Martí Mingarro (España), Alfonso Candau Pérez (Valladolid) y José
María Rosales de Angulo (Granada).
Després de la benvinguda donada pels Presidents de la reunió, el Sr. Navarro Valls va indicar que, en principi el Congrés a Madrid es celebraria el mes de
novembre de 20183. El Sr. Martí Mingarro presentà un primer projecte de temari. Altres assistents formularen alternatives, esmenes i suggeriments i finalment
s’encarregà a la Real Academia que, com a organitzadora del Congrés i a la llum
de les indicacions fetes en aquesta sessió, decidís el temari definitiu, del qual més
endavant donaré compte, en informar del pròxim Congrés.
A continuació es tractaren aspectes terminològics de l’organització de la
Conferència d’Acadèmies, sobre la base de la proposta efectuada per Josep-D.
Guàrdia en el darrer Butlletí de la Conferència.
Finalment s’informà dels tràmits per a la incorporació d’algunes Acadèmies
que encara no estaven integrades.
2
Aquest acte tradicionalment compta amb la presència de SS.MM els Reis d’Espanya. En
aquest cas, però, la Casa Reial manifestà que SM el Rei havia cancel·lat tots els actes oficials a causa
de la situació política a Catalunya. La inauguració del Curs acadèmic s’ajornà al 23 de novembre i
en el seu lloc el President de la Real Academia de España va oferir una recepció a tots els convocats.
3
Serà, si Déu vol, el IX Congrés. Recordo que la sèrie dels Congressos ha estat: I Granada
(1994), II Madrid (1996), III Córdoba —Rep. Argentina— (1998), IV València (2000), V Saragossa (2005), VI Bogotá (2007), VII A Coruña (2010) i VIII Santiago de Chile (2012) Tots estem
d’acord, però, en considerar com a precedent inicial el Congrés que es celebrà a Madrid entre el 25
d’octubre i el 10 de novembre de 1892.
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Després del dinar tingué efecte la Sessió necrològica prevista a la convocatòria.
Amb posterioritat, el president Navarro Valls ha anat comunicant a la Comissió Executiva modificacions i concrecions del Pla del Congrés.

II. Nova terminologia de la Conferència d’Acadèmies
El vicepresident Josep-D. Guàrdia va efectuar un resum del contingut del
seu article d’opinió publicat al Butlletí i que tots els Acadèmics coneixen.
Manifestà que al seu entendre s’havia de mantenir el nom de Conferència i
que el president Navarro havia suggerit que s’afegeixi la paraula «Permanent».
Acceptà que per a les Acadèmies s’utilitzés el qualificatiu «Jurídiques» enlloc del
de «Jurisprudencia y Legislación», de menor utilització a Amèrica. No semblava
necessari afegir l’expressió «Sociales» i tampoc la de «Ciencias» que ja és inherent
al concepte d’Acadèmies.
Suggerí que es suprimissin les actuals referències a «Secretariat» i que la
paraula «Mesa» es podia mantenir o substituir per «Comissió Executiva».
Es produí un extens debat i finalment s’acordà que els noms proposats i que
es començarien a utilitzar des d’ara, són:
—Conferencia Permanente de Academias Jurídicas de Iberoamérica
—Consejo de Delegados y representantes
—Comisión Ejecutiva.

III. Informació sobre diverses Acadèmies
A continuació es produí un seguit d’intervencions sobre la situació de diverses Acadèmies que no han assistit a la reunió, per no haver-se incorporat a la
Conferència o per no haver pogut desplaçar-se. S’exposen les gestions dutes a
terme sobre aquestes Acadèmies:
—Academia brasileira das Letras juridicas
—Academia de Ecuador
—Academia de Uruguay
—Academia de Portugal
—Academias Centroamericanas: República Dominicana i Panamá
El president Navarro Valls informà que el President de la Academia de
Puerto Rico no havia pogut assistir a la reunió per causa de les circumstàncies
meteorològiques per les que passa el seu país, però que li ha ratificat que, en principi, el Congrés posterior al de Madrid, podria tenir efecte allí.
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El Sr. Guàrdia demanà que la Conferència fixi els elements mínims essencials que han de tenir les Acadèmies que es vulguin adherir a la Conferència.
Es va acordar que cada Acadèmia enviés una nota sobre el tema a la Comissió
Executiva.

IV. El Congrés de Madrid-2018.
Proposta de temes, intervinents, dates i calendari
La part més extensa de la reunió es dedicà a la preparació del Congrés de
Madrid. Com ja he dit es preveu que se celebri els dies 23 al 25 de novembre de
2018. La preparació anirà a càrrec de l’Acadèmia organitzadora en estret contacte
amb la Comissió Executiva.
En principi es tractà sobre el temari. S’havia encarregat a Luis Martí Mingarro per les seves relacions amb Iberoamèrica. Hi hagué moltes intervencions i
finalment s’acordà deixar la fixació definitiva en mans de l’Acadèmia organitzadora. Amb posterioritat aquesta ha fet arribar el temari provisional següent:
—Tema 1: Estado de Derecho: defensa ante el populismo y la corrupción
—Tema 2: Enseñanza y práctica del Derecho en el mundo de las nuevas
tecnologías
—Tema 3: Globalización y Derecho mercantil
—Tema 4: 
El Derecho Civil en Iberoamérica: interconexiones entre los
diversos países
—Tema 5: Los derechos humanos y su efectiva tutela estatal
—Tema 6: Público y privado en el Derecho
També amb posterioritat a la reunió, la Real Academia ha fet arribar la proposta de que, per a cada tema, hi hagi:
—Coordinador, amb la funció d’estimular la redacció de comunicacions per
part de les Acadèmies, resumir-les i facilitar-les al ponent.
—Ponent. Aquest tindria com a funció redactar el text general a debatre,
incorporant les comunicacions rebudes i proposant algunes conclusions.
—Moderador. Designat per a cada tema, dirigiria les sessions de debat.
Es va manifestar que aquestes persones serien designades per l’Academia
organitzadora procurant el major equilibri possible entre membres americans,
membres espanyols i membres de la Real Academia de España.
En principi es voldria donar sortida a la fase precongressual a finals d’aquest
mes, convocant formalment el Congrés, formulant les invitacions a participar i
efectuant la descrita «Call for papers». Cal doncs que també nosaltres comencem
a triar el temari sobre el qual cadascú que vulgui, podrà treballar.
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V.

Sessió Necrològica

La tarda del dia 4 es dedicà a la sessió necrològica in memoriam de Luis
Moisset i de Luis de Angulo. Assistiren a més dels participants de la sessió del
matí, altres acadèmics de Madrid i familiars dels Acadèmics recordats, entre ells
Marcela, la filla de Luis Moisset. La Necrològica de Luis de Angulo va ser llegida
pel representant de la Real Academia de Granada i cosí seu, José Ma. Rosales
de Angulo. La de Luis Moisset de Espanés per l’autor d’aquesta comunicació
per decisió conjunta del President de la Conferència Permanent i per expressa
delegació, atesa la qualitat d’Acadèmic honorari, de la Academia Nacional de
Ciencias Jurídicas y Sociales de Córdoba (República Argentina).
El text de la Necrològica s’adjunta com Annex a aquesta comunicació.

VI. Resum final
La reunió com a tal va ser molt fecunda. Es feren uns ajustaments dels Estatuts que molts acadèmics demanaven i es consolidaren les bases per al proper
Congrés Madrid 2018. En aquella data s’acompliran poc més de vint-i-quatre
anys des de la primera reunió de les Acadèmies d’una banda i altra de l’Atlàntic.
S’ha obtingut una major col·laboració i diàleg entre totes elles. Hi ha hagut
un més gran coneixement entre molts dels seus membres. El balanç és amplament
positiu. Cal, doncs, prosseguir el camí.

ANNEX

Acto académico «in memoriam»
de Luis Moisset de Espanés
Señor Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de
España,
Señor Presidente de la Conferencia permanente de las Academias Jurídicas
Iberoamericanas,
Señores académicos, compañeros y amigos
Señoras y señores
En primer término, quiero agradecer a nuestro Presidente, Rafael Navarro
Valls, que haya tenido la amabilidad de conferirme el encargo de intervenir en
esta sesión «in memoriam» del querido y recordado amigo Luis Moisset de Espa-
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nés. Muchos otros compañeros aquí presentes podrían haberlo hecho. Sin ánimo
de mencionarlos a todos quiero destacar al Presidente de la Academia Peruana
de Derecho, Carlos Cárdenas Quirós, buen amigo de Luis y a quien dedicó en
el «Liber amicorum» un estupendo estudio titulado «Luis Moisset de Espanés o
el culto de la amistad auténtica, un testimonio». Sólo el largo periodo de nuestra
amistad y que ella se trabara fundamentalmente en el seno de esta Conferencia
justifican mi designación.
Y agradecer también a Julio Isidro Altimira Gigena, Presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (República Argentina)
y a su Mesa directiva que hayan confirmado esta encomienda, en mi condición de
Académico correspondiente de esta Corporación.
***
Conocí al gran jurista y mejor persona que fue Luis Moisset de Espanés, que
Dios tenga en su Gloria, en Granada los días 3 al 5 de noviembre de 1994 durante
el I Encuentro de Academias de Ciencias Sociales y Jurídicas que constituye la
base de nuestra Conferencia permanente y que fundamentalmente debemos a dos
personas entrañables que también nos han dejado: Eduardo Roca y Roca y Luis
de Angulo Rodríguez. El listado de reconocimientos no quedaría completo sin
mencionar a Manuel Albaladejo García y José Ma. Castán Vázquez, que también
estuvieron presentes en Granada y a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo quien
accedió a la Presidencia de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,
con sede en Madrid, el mismo año 1994 y que fue el alma del Congreso celebrado
en la capital de España el año 1996, reunión que supuso la consolidación de las
relaciones entre las distintas Academias del ámbito jurídico iberoamericano que
se han venido manteniendo y estrechando desde entonces.
Luis Moisset acudió al Encuentro de Granada como Vicepresidente de la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de la docta Córdoba. De inmediato sintonizamos. Luis sentía un gran afecto por España. En Madrid procuraba asistir al Seminario de Derecho Civil que dirigió en primer término Federico
de Castro y Bravo y luego Luis Díez Picazo. Concurría a todas las sesiones académicas que le era posible y entabló una especial relación con el prestigioso Cuerpo
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, de modo especial con
José Ma. Chico Ortiz a quien dirigía cartas llenas de conocimientos jurídicos y de
ternura, a su domicilio celestial. De esta época especialmente son sus colaboraciones en el Anuario de Derecho Civil, la Revista General del Derecho, la Revista de
Derecho privado y la Revista General de Legislación y Jurisprudencia.
Tenía también una gran relación con Barcelona. En tiempos de su formación
había sido alumno de la Facultad Internacional para la enseñanza del Derecho
Comparado, gestada en la Ciudad Condal y establecida en Estrasburgo y otras
sedes europeas, por el matrimonio formado por Felipe Solá de Cañizares y Regina
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Tayá. En Barcelona funcionaba el Instituto de Derecho Comparado, integrado en
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que actuaba como delegación
de aquella Facultad, publicaba la Revista del Instituto de Derecho Comparado
(27 ejemplares entre 1953 y 1966) y organizaba unas Jornadas Franco-Españolas
de Derecho Comparado con la Universidad de Toulouse, a las que tuve la oportunidad de asistir como Secretario del Instituto durante las Presidencias de José
Ma Pi Suñer y Miguel Casals Colldecarrera. En más de una ocasión y en algunos
de nuestros almuerzos, me había recordado sus estancias en Barcelona y sus visitas
a nuestra Facultad de Derecho. Dejó allí muy buenos amigos, como el Dr. Jaime
Lluís y Navas, académico correspondiente de Córdoba y a quien había conocido
en la época de sus estudios de Derecho comparado. Se sentía también muy a gusto
en Alemania; igualmente en Francia, donde a menudo visitaba a un sacerdote,
cuyo nombre lamento no recordar ahora, que había sido compañero suyo en la
época de sus estudios de derecho comparado; y en Italia, donde le gustaba recordar que en alguna ocasión le habían confundido con el actor Marcello Matroianni.
Le encantaba viajar a España para reforzar los lazos que le unían a ella. Lazos científicos, lazos de amistades y lazos de los conocimientos más variados en
los terrenos culturales e incluso turísticos. En los últimos años, desde que su hija
Marcela estableció su residencia en Stuttgart, sus viajes a Europa se hicieron más
frecuentes. Y viajar a Europa suponía siempre, para Luis, una estancia, aunque
fuera breve, en Madrid y en Barcelona.
En mi trabajo «Vélez Sarsfield, Martí Miralles y los principios del ordenamiento sucesorio catalán», publicado, precisamente a través de Luis Moisset, en el libro
de homenaje a Vélez (Homenaje a Dalmacio Vélez Sarsfield, tomo III. Córdoba.
2000, Págs. 385-395) del que él fue promotor y alma, ya manifesté que Luis era
un auténtico embajador de la ciencia jurídica Argentina en España y española
en Argentina. Y yo reconocía allí cómo fue él quien me indicó que nuestro gran
jurista, que fue Presidente de la «Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya», Joan Martí Miralles en un artículo publicado en el Anuario de Derecho
Civil había manifestado que a menudo acudía a los comentarios de Vélez Sarsfield
al Código civil argentino que había contribuido decisivamente a redactar, para
mejor comprender algunas de las instituciones de derecho civil y los preceptos de
nuestro Código. Volví a insistir en ello en mi colaboración sobre «El albaceazgo»
en el «Liber amicorum» que le dedicamos a Luis hace unos pocos años y al que
me referiré luego.
Desde el primer Encuentro de Academias de Granada, Luis Moisset, primero como Vicepresidente y tras el fallecimiento de Eduardo Roca, como Presidente, se empeñó en extender nuestra Conferencia a cuantas Instituciones semejantes
existieran o se crearan. En Granada estuvieron presentes o representadas siete
Academias americanas (Venezuela, Colombia, Chile, Córdoba (Argentina), Méjico, Perú y Puerto Rico) y diez españolas (España, Asturias, Cataluña, Granada,
Galicia, Murcia, Baleares, Sevilla, Valencia y Valladolid). Hoy contamos con nue-
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ve Academias más (dos —Aragón y Extremadura— en España y siete —Buenos
Aires, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Brasil— en el continente americano) y está pendiente la incorporación de Ecuador. Todo ello es
debido y debemos agradecerlo al esfuerzo histórico de Luis y al de nuestro actual
Presidente, Rafael Navarro Valls.
Asistió a todos los Congresos celebrados desde Granada hasta Asunción (el
último antes de su fallecimiento) y a muchos otros encuentros territoriales. Los
Congresos se celebraron sucesivamente en Granada (I, 1994), Madrid (II, 1996),
Córdoba (III, 1998), Valencia (IV, 2000), Zaragoza (V, 2005), Bogotá (VI, 2007)
La Coruña (VII, 2010), Santiago de Chile (VIII, 2012) y Asunción (IX, 2016). Y
puedo dar fe, por haber asistido también a todos ellos, de su presencia en los otros
encuentros y reuniones celebrados en España (Madrid, La Coruña, Granada…).
En todos ellos acreditó su ciencia jurídica, su afecto hacia el conjunto de las Academias y su capacidad organizativa. Me consta también que en sus innumerables
viajes por la América hispana, aprovechaba siempre su presencia para impulsar,
alentar y consolidar a las Academias y nuestro proceso conferencial. Quiero rememorar especialmente el Congreso de su ciudad natal y de residencia. A menudo
me comentaba las dificultades por las que había pasado y las soluciones obtenidas, pero no para hacer mérito de ellas sino para estimular que cualquiera otra
Academia pudiera atreverse con la organización de un Congreso. El encuentro
de Córdoba resultó un gran éxito. Hubo una espléndida sesión inaugural en el
señorial salón de Grados de la Facultad de Derecho de la docta Córdoba, la Casa
del Obispo Trejo que fuera la Antigua Capilla de los Españoles, levantada por la
Compañía de Jesús sobre los cimientos de la vieja ermita de San Tiburcio y San
Valeriano. De esta facultad fue alumno distinguido Dalmacio Vélez Sarsfield. La
Universidad de Córdoba ha sabido ser fiel al lema de su escudo, la frase bíblica
del Señor a Ananías sobre Pablo (Hechos, 9, 15) «ut portet nomen meum coram
gentibus». En ella estudió también Luis que, además había cursado sus estudios
anteuniversitarios en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Montserrat, estrechamente vinculado desde su fundación a la Universidad de Córdoba. Compartimos las sesiones entre la docta Ciudad y la Patagonia, donde además de las
sesiones de trabajo pudimos gozar del maravilloso espectáculo de los leones de
mar, los pingüinos y las ballenas que pueblan las costas de la Península Valdez.
En el seno de nuestra Conferencia de Academias desarrolló una labor extraordinaria. Primero como Vicepresidente durante la Presidencia de Eduardo
Roca y luego como Presidente. Le dedicó su inteligencia, su esfuerzo, su ilusión...
y su dinero. Sin recabar compensación alguna. Sin embargo, tenía en gran estima
su nombramiento como Académico honorario o correspondiente de la mayoría
de las Academias que confieren tales distinciones. Y también —claro está— sus
múltiples nombramientos como Doctor «Honoris causa» y Profesor por igual
razón en Universidades americanas. Asimismo, por su asidua colaboración con
los Colegios de Abogados fue designado miembro honorario de algunos de ellos.
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En este orden de cosas, creo sinceramente que le hizo una gran ilusión recibir dos
de las más altas condecoraciones que otorga el Estado español: la Cruz de San
Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Nuestro Presidente, Rafael Navarro, que tuvo un destacado protagonismo en la concesión de esta
última, cumplió de esta manera con un evidente deber de justicia.
Por todo ello, es de estricta justicia que la Conferencia de Academias Jurídicas y Sociales, de España y de Iberoamérica, que reúne a las Corporaciones
que con enorme intensidad han sentido su pérdida, le tribute hoy este merecido
recuerdo necrológico.
***
Luis Moisset de Espanés nació en Córdoba el 20 de febrero de 1930. Ejerció
la Abogacía desde 1957 y la docencia. Se doctoró en 1964 con una tesis sobre «La
lesión en los actos jurídicos». Fue profesor ordinario —Catedrático— primero
de Derecho de Obligaciones y luego de Derechos Reales en la Universidad de
Córdoba. Durante un tempo fue Magistrado del Tribunal Superior de Justicia
de Córdoba. Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
desde 1972, ocupó la Presidencia en los períodos 1995-2001 y 2007-2010.
Su primera y principal dedicación científica fue el derecho de obligaciones.
En 1993 se publicaron los dos tomos de su «Curso de Obligaciones» y publicó
también «Estudios de Derecho Civil (Parte general, obligaciones y reales)». Ya he
mencionado antes su tesis doctoral sobre la lesión. También desde la época de su
formación se interesó por el derecho comparado y en 1994 publicó un libro sobre
«Derecho comparado y codificación civil». Entre otros aspectos, éste le llevó a
ser un experto generalista sobre la materia de la lesión. Recuerdo que le invité a
participar en un plenario de académicos de número de nuestra Corporación y en
ella nos habló de la rescisión por lesión o «engany a mitges» institución propia y
peculiar del derecho civil de Cataluña que él conocía perfectamente. Trascendió
el estricto positivismo y escribió (1998) sobre «Obligaciones naturales y deberes
morales». Se ocupó también intensamente de temas de responsabilidad civil. Sin
duda contribuyó a ello su paso por el mundo judicial en el que esta materia ha
tenido y tiene carácter protagonista. También trató de la mora y de la prescripción. Materias de incidencia económica y financiera no le resultaron ajenas y se
ocupó de la convertibilidad del austral, la unidad monetaria argentina entre el 15
de junio de 1985 y el 31 de diciembre de 1991, de la inflación y la actualización
monetaria y del desagio. Al pasar a desempeñar la Cátedra de Derechos reales
se ocupó especialmente de la contratación inmobiliaria, del sistema inmobiliario
registral y de su publicidad. Manifestó haber seguido en gran medida, la doctrina
española y la práctica aplicada por nuestros Registradores de la Propiedad, entre
los que contaba con muchos amigos.
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Seguramente todos estos datos eran ya sobradamente conocidos por todos
ustedes. Quiero referirme ahora a otros aspectos que quizás no son tan sabidos y
que ilustran el aspecto más humano de Luis Moisset. Me refiero a las obras no estrictamente jurídicas, si bien en todas ellas rezuma su espíritu jurídico. Algunas se
han publicado. Otras no, si bien la mayoría las he conocido por su amabilidad en
enviármelas en formato digital. Su conjunto me permite afirmar que Luis Moisset
además de un gran jurista, era un humanista, un hombre al que, como dijo Menandro, «nihil humani a illo alienum puto», que sabía descubrir la realidad y reflexionar sobre ella. Era también un literato, un hombre enamorado de la palabra.
Lo acredita en muchos de sus trabajos parajurídicos y en su interés por todo lo
referente a los Diccionarios. Viene a mi memoria el momento en que le pregunté
por el significado de la palabra que daba nombre a uno de sus artículos y que ya
he mencionado: desagio; así como el entusiasmo con el que defendía recuperar
la palabra «distracto» como opuesta a contrato, para significar la extinción de las
relaciones obligacionales.
Muchas de sus reflexiones sobre esta materia las empezó a publicar en 1991,
utilizando el nombre de «El criticón». Las reunió en un delicioso libro titulado «El
cazador, casado» y posteriormente incorporó otras a «Desventuras de Criticón y
cartas al cielo» y «Cuadros de un Congreso y otras cartas al cielo», «Desventuras
de Criticón y Cuadros de la Hostería» (libros todos de 2001) y «Nuevas cartas
al cielo» (2010). Las segundas «desventuras» me las dedicó durante el Congreso
de Bogotá (el 16 de noviembre de 2007) con la frase: «Al entrañable amigo Josep,
estos desvaríos de Criticón que pueden también ser leídos por Carmen» referencia
explicable por la buena relación que con Luis y Azucena mantenía igualmente
mi esposa. Otras reflexiones las redactaba para actos en los que participaba o
porque el tema le interesaba y solía enviárnoslas a los amigos por vía electrónica.
No puedo referirme a todas ni a la mayoría de ellas, pero sí quisiera destacar por
el impacto que me causaron, algunas como «Los pingüinos y la ausencia con presunción de fallecimiento», «Sobre oidores y vocales», «El fenómeno de la Reina
Victoria: ¿Puede gestar el varón?». Se esforzaba también por divulgar conocimientos técnicos: fue a él a quien oí hablar por primera vez de la singularidad de
que algunos años que teóricamente debieran ser bisiestos (algunos de los acabados en 00, en concreto los no divisibles por 400), no lo eran a efectos de adecuar
el calendario oficial. De notable interés resulta la información contenida en su
trabajo «Aspectos varios de la investigación jurídica: La Santísima Trinidad, el
estudio de la historia y los errores» que leyó en un acto de homenaje que presentó
en Jujuy (Argentina) y en el que, entre otros temas, reflexionaba sobre los tres
nombres utilizados por el jurista francés del siglo xvi, Charles Dumoulin, también
conocido como Molinaeus y Caspar Caballinus de Cingulo (según le informó el
Académico de esta Casa, Antonio Manuel Morales Moreno). Recuerdo también
que en el Congreso de Zaragoza me pidió que le acompañara al Museo de la Seo
para comprobar quién era el San Pedro Mártir que aparecía decapitado en uno
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de sus cuadros; y al no sentirse satisfecho, con ocasión de un desplazamiento a
Barcelona, le puse en contacto, a los mismos efectos, con el Director del Museo
Nacional de Arte de Cataluña.
Cada uno de sus trabajos permite captar una o varias líneas de su pensamiento jurídico, de su espíritu reflexivo y de su vocación literaria. Sirvan estas
anécdotas para perfilar la extensa personalidad de Luis Moisset en los más variados campos sobre los que proyectó su actividad. Cuando cumplió los 80 años se
publicó un «Liber amicorum» en su homenaje. Lo promovieron sus amigos y colaboradores Aldo Guarino Arias, Christian Sommer y Pascual Eduardo Alferillo.
Entre los numerosos colegas que le dedicaron trabajos quiero destacar a algunos
de aquellos que han estado más relacionados con nuestra Conferencia de Academias: los presidentes de Córdoba, Julio Isidro Altamira Gigena y Juan Carlos
Palmero; los numerarios de la Real Academia española, hoy ya no entre nosotros,
José Ma Castán Vázquez y Luis Díez Picazo; y los que son o han sido Presidentes
de las Academias, del Perú, Carlos Cárdenas Quirós, de Galicia, Juan Antonio
García Caridad y de Catalunya, José-D. Guàrdia Canela, quien lee estas líneas.
El «liber» aparte del valor intrínseco de los trabajos, muestra claramente cómo la
amistad —la dulcis amicitia de Cicerón— fue unos de los valores más esenciales
para Luís a lo largo de toda su vida.
***
Para terminar: dice San Juan de la Cruz que «en el atardecer de la vida
seremos juzgados en el amor». Ya hemos visto que Luis Moisset no se limitó a
conocer, enseñar y aplicar el derecho, sino que fundamentalmente lo amó. Amó a
las Instituciones que en tan gran cantidad contribuyó a crear o a impulsar. Amó a
sus amigos, que tuvo en gran cantidad. Pero, sobre todo amó a su familia. Luis fue
especialmente un hombre de familia. Tuve la oportunidad de conocer a su esposa,
compañera de vida y gran estudiosa del derecho que fue Azucena; conozco a su
hijo Gabriel y me honro por contar con la amistad de su hija Marcela (a quien a
veces se refería como Majuluta como en su niñez le llamaba su abuelo materno)
que hoy se encuentra entre nosotros. A todos amó entrañablemente. Hay categorías y anécdotas que lo acreditan. No procede detallarlas. No le importaban las
distancias y siempre se esforzaba en que, si podían, le acompañasen. Le encantaba
hacer de cicerone con todos ellos en sus viajes por España. En los últimos tiempo
y ya fallecida su esposa, iba a menudo a Alemania donde reside su hija, a quien
especialmente en los últimos tiempos dedicó todos sus desvelos. En el juicio del
«atardecer», pues, Luis ha obtenido todos los pronunciamientos favorables.
Falleció en su querida Córdoba el 13 de abril de 2017. Se ha reunido ya con
Azucena, su esposa, su compañera de vida y ciencia. También —como decía él—
su novia durante 33 años, exactamente desde que se conocieron.
Su recuerdo perdurará siempre entre nosotros.
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I. El domicili com a element identificador
de les persones físiques i jurídiques

El nom i el domicili constitueixen els elements identificadors de les persones físiques però també de les (persones) jurídiques, i per tant de les societats mercantils.
En quant al domicili no existeix a l’ordenament jurídic espanyol un concepte
únic de domicili, atès que podem trobar en diferents normes referències al domicili civil, administratiu, fiscal o processal, entre d’altres.
Pel que fa al domicili de les societats mercantils, ni el C. de C. ni la LSC
contenen una definició del domicili social, si bé nombroses normes mercantils en
fan referència.
En primer lloc, com ja s’ha dit, el domicili compleix una funció identificadora.
Per aquest motiu l’art. 24 del C. de C. exigeix, amb caràcter general, que els empresaris individuals, societats i entitats subjectes a inscripció obligatòria al Registre Mercantil facin constar en tota la seva documentació, correspondència, comandes i factures, el domicili, el municipi i les dades identificadores de la seva inscripció registral.
D’altra banda, el domicili ha de constar per exemple en el títol de les accions
de les societats anònimes i en els resguards provisionals (arts. 114 i 118 LSC), en
la memòria dels comptes anuals (arts. 260 i 261 LSC), etc...
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A més, i molt especialment el domicili social és una menció que necessàriament ha de constar als estatuts de les societats mercantils (art. 23 LSC i 120 RRM).

II. El principi del domicili real
La normativa societària no exigeix de forma expressa que el domicili social sigui únic. Tot i això la doctrina és unànime en aquest sentit, amb fonament en la seguretat jurídica i en la funció del domicili com a criteri d’atribució de la competència judicial, que resultaria clarament incompatible amb una pluralitat de domicilis.
Òbviament l’exigència d’un únic domicili és perfectament compatible amb
l’establiment de seus secundàries com ara les sucursals.
I la fixació d’aquest domicili únic de les societats mercantils no és discrecional, atès que al nostre ordenament i en el d’altres del nostre entorn, regeix el
principi de domicili real.
En aquest sentit, l’article 9.1 LSC requereix que el domicili social, fixat dins
del territori espanyol, coincideixi amb el lloc on es trobi el centre de l’efectiva
administració i direcció de la societat, o bé del seu principal establiment.
Són per tant dos i només dos els criteris entre els quals poden optar els estatuts: el de la seu administrativa o el de la productiva.
La seu administrativa serà on radiqui el poder de decisió, mentre que la seu
productiva ha de ser la de l’explotació més important de la societat.
Conseqüentment aquest principi de domicili real amb els dos criteris de seu
administrativa o productiva impedeix un domicili social merament formal.
En el supòsit de que bé en els estatuts inicials o en posteriors modificacions
es fixi un domicili social que no coincideixi en cap dels dos criteris (seu administrativa o seu productiva), serà d’aplicació l’article 10 LSC, el qual estableix
que, en cas de discordança entre el domicili registral i el real, els tercers podran
considerar qualsevol dels dos.
I aquesta facultat d’elecció que la norma atribueix als tercers és vàlida a tots
els efectes, tant mercantils com processals.
El criteri de la direcció i administració efectiva de la societat també regeix
per fixar el domicili fiscal. Efectivament, l’article 48 LGT indica que per a les
persones jurídiques, el domicili fiscal serà el domicili social sempre que en el
mateix estigui també centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels
negocis.
I en l’àmbit concursal cal tenir en compte el «lugar donde el deudor ejerce de
modo habitual y reconocible por terceros la administración de sus intereses principales» (art. 10 LC). I en el cas de les persones jurídiques es presumeix que el centre
dels seus principals interessos es troba en el domicili social. Per això la norma
disposa que serà ineficaç a aquests efectes el canvi de domicili realitzat en els sis
mesos anteriors a la declaració de concurs.
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Sembla clar doncs que regeix entre nosaltres el principi de domicili real amb
dos criteris clarament definits.

III. El trasllat del domicili social
1. Òrgan competent per acordar el trasllat
Com ja s’ha dit, el domicili és una de les mencions que necessàriament ha de
constar en els estatuts de la societat.
Per tant qualsevol canvi constitueix una modificació estatutària.
I la modificació dels estatuts correspon a l’òrgan que representa la voluntat
dels socis, és a dir la junta general (art. 285 LSC).
Com a excepció a aquest principi, tradicionalment la legislació societària
permetia que el trasllat del domicili dins del mateix terme municipal el pogués
acordar l’òrgan d’administració (art. 285.2 LSC).
La menor transcendència i pràcticament nul·la afectació respecte dels socis
i tercers que un canvi de domicili dins la mateixa localitat comporta, permet que
sigui l’òrgan encarregat de la gestió el que pugui acordar aquest canvi.
Ara bé, la Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal, en la seva disposició final primera modifica també la LSC, i en particular
l’article 285.2, substituint el terme municipal pel territori nacional.
És a dir, amb aquesta modificació s’atribueix també a l’òrgan d’administració la competència per traslladar el domicili social dins del territori nacional
espanyol, sense exigir una posterior ratificació per part de la Junta General.
Aquesta reforma legislativa va permetre que algunes societats, com per
exemple Banc de Sabadell, adaptessin els seus estatuts encomanant al Consell
d’Administració la competència pel trasllat del domicili dins del territori espanyol.
Tal modificació permetia que l’acord de trasllat del domicili social es pogués
adoptar amb una gran celeritat.
En efecte, l’òrgan d’administració es pot reunir de forma immediata mentre
que la junta general de les societats anònimes ha de ser convocada amb una antelació d’un mes i la de les societats limitades de quinze dies (art. 176 LSC).
Arribat a aquest punt de l’exposició val la pena recordar la situació que s’ha
viscut a Catalunya durant el mes d’octubre de 2017.
El dia 5 d’octubre el Consell d’Administració de Banc de Sabadell acorda el
trasllat del domicili social a Alacant.
Caixabank, S.A. no havia adaptat els seus estatuts després de la reforma de
l’article 285.2 LSC, la qual cosa plantejava seriosos dubtes de que el Consell de
l’entitat pogués acordar el canvi de domicili.
En els primers dies d’octubre Caixabank va perdre dipòsits per xifres multimilionàries.
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El Govern Central surt en ajut d’aquesta i altres entitats i aprova el dia 6
d’octubre el Real Decreto-ley 15/2017, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.
En el preàmbul es fa constar:
«… y con el objeto de garantizar que una norma manifiestamente dinamizadora de la actividad empresarial pueda desplegar todo su potencial
y, por lo tanto, pueda ser aplicada con la mayor celeridad posible cuando se
considere necesario adoptar esta decisión operativa, es imprescindible dotar
al artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital de una redacción clara,
conforme a la cual no existan dudas de que la regla general es que el cambio
de domicilio social dentro del territorio nacional es una competencia que
corresponde originariamente al órgano de administración de la sociedad y
de que solo si los accionistas consideran que dicha regla debe modificarse lo
deben establecer en los estatutos, negando expresamente esta competencia al
órgano de administración. Por ello, el único artículo de este real decreto-ley
modifica el citado precepto dándole una redacción acorde con estas exigencias.»
D’aquesta forma l’article 285.2 LSC queda redactat en els següents termes:
«2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de
administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del
territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos
establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta
competencia».
L’endemà dissabte dia 7 d’octubre el Real Decreto-ley es va publicar al BOE
i el mateix dia el Consell d’Administració de Caixabank, S.A. va acordar el trasllat
del domicili a València.
I en els dies següents fins a final d’octubre, 1.982 societats han traslladat el
seu domicili fora de Catalunya.
Ho han fet gairebé totes les societats catalanes del IBEX 35, però també
altres mitjanes i fins i tot petites empreses. I no només entitats financeres i asseguradores si no de tots els sectors de l’activitat econòmica. Em consta que han
traslladat el domicili social àdhuc algunes societats professionals d’advocats.
D’acord amb les informacions aparegudes en premsa, quasi el 70% de les
societats que han traslladat el domicili social ho han fet a Madrid.
També s’ha publicat que les empreses que han traslladat el seu domicili social totalitzen una facturació superior al 30% del PIB de Catalunya.
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Els experts opinen que no és fàcil que aquestes societats tornin a Catalunya:
les que van traslladar la seu social de Quebec a Toronto abans del referèndum no
han tornat.
És sens dubte una trista notícia doncs aquestes societats que s’han vist obligades a traslladar la seu social han perdut un dels seus signes identitaris, i aquesta
pèrdua ens afectarà a tots i no sols econòmicament.
El Congrés dels Diputats en sessió del dia 19 d’octubre de 2017 va acordar
la convalidació del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 d’octubre i es va publicar al
BOE el 26 d’octubre.
2. Incompliment dels criteris legalment previstos
Com ja s’ha dit, l’article 9.1 LSC exigeix que el domicili social sigui la seu
administrativa o el principal centre d’explotació de la societat.
Doncs bé, és probable que no tots els trasllats de domicili que, de forma tan
precipitada, s’han acordat en pocs dies, compleixin els criteris legalment previstos; en el sentit de que el nou domicili social no sigui el centre de l’efectiva administració ni el principal establiment de la societat.
En aquests casos de discordança entre el domicili estatutari (o registral) i
el real, els tercers, com ja hem vist, poden considerar com a domicili qualsevol
dels dos.
Però a més, en la meva opinió, es pot impugnar l’acord de trasllat del domicili social acordat per l’òrgan d’administració.
Efectivament, l’article 251 LSC regula la impugnació dels acords del Consell
d’Administració.
En primer lloc és important assenyalar que la norma preveu únicament la
impugnació dels acords del Consell d’Administració o de qualsevol altre òrgan
col·legiat.
Per tant, les societats que tinguin encomanada l’administració a un administrador únic, o a administradors solidaris o mancomunats no podran combatre la
decisió per aquesta via d’impugnació de l’acord.
Estan legitimats per impugnar els administradors i els socis que representin
l’1% del capital i el termini de caducitat és de 30 dies.
Pel que fa a causes d’impugnació, tramitació i efectes, la norma esmentada
remet a allò establert per a la impugnació dels acords de la junta general.
I l’article 204 LSC —que regula la impugnació d’acords de la junta— estableix que són impugnables els acords que siguin contraris a la llei, s’oposin als
estatuts o lesionin l’interès social en benefici d’un o més socis o de tercers.
Conseqüentment, l’acord de l’òrgan d’administració de trasllat del domicili
social que vulneri l’article 9.1 LSC, és a dir que ho faci a un nou domicili que no
compleixi cap dels dos criteris establerts en aquest article, és impugnable. En
aquest sentit es va pronunciar el TS en la sentència de 27 de març de 2001.
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Cal tenir però en compte que el termini per impugnar és molt curt (30 dies
front al termini d’un any per a la impugnació d’acords de la junta) i que la prova
de l’incompliment —que correspon al demandant— no serà sempre fàcil.

IV. Els drets dels socis
El domicili social determina el lloc de compliment de drets i obligacions.
Per tant el canvi del domicili social afecta als drets dels socis.
Posaré alguns exemples previstos en la legislació societària.
—La junta general s’ha de celebrar en el terme municipal on la societat tingui el seu domicili. Si a la convocatòria no figura el lloc de celebració, s’entendrà
que la junta ha estat convocada per a la seva celebració en el domicili social (art.
175 LSC).
—Al domicili social poden els socis examinar el text íntegre de les modificacions
estatutàries i els informes elaborats pels administradors i auditors (art. 287 LSC).
—Al domicili social poden els socis de les societats limitades que representin
al menys el 5 per 100 del capital, examinar per si o juntament amb experts comptables, els documents que serveixin de suport i d’antecedent dels comptes anuals
(art. 272.3 LSC).
—Al domicili social es paga el dividend (art. 275.2 LSC) i es reembossa al
soci que hagi exercitat el dret de separació el valor raonable de les seves accions
o participacions (art. 358 LSC).
No hi ha doncs dubte de la importància del domicili social pel que fa als
drets del soci. Bona prova d’això és que el trasllat del domicili social a l’estranger atorga al soci discrepant el dret de separació (art. 99 de la Llei 3/2009, de 3
d’abril, de modificacions estructurals de les societats mercantils).
Cal tenir a més en compte que el domicili social determina la competència
judicial i registral de les societats.
I tampoc podem oblidar que el trasllat del domicili d’una societat mercantil
a una altra Comunitat Autònoma pot comportar l’aplicació d’una normativa diferent en l’àmbit fiscal, comercial, etc...
Doncs bé, els socis ja no podran intervenir en la decisió de trasllat del domicili que correspon, després de la reforma, a l’òrgan d’administració; llevat que els
estatuts estableixin expressament que l’òrgan d’administració no ostenta aquesta
competència.
I no serà fàcil que les societats en funcionament modifiquin en aquest sentit
els estatuts, entre altres raons perquè no interessarà als socis majoritaris.
Com és ben conegut, en les darreres dècades ha adquirit molta força el moviment anomenat Corporate Governance (Govern Corporatiu), que pretén tractar
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i resoldre la problemàtica derivada de l’excessiu poder que es concentra en els
administradors i directius de les societats.
En aquest sentit el Corporate Governance posa l’accent en la necessitat d’un
control més efectiu per part dels socis sobre l’actuació dels administradors.
Tant els diferents Informes i Codis de Bon Govern que s’han succeït des de
l’any 1998 (Informe Olivencia) fins a la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la
que es modifica la LSC per a la millora del Govern Corporatiu, proposen amb
aquest objectiu ampliar les facultats de la junta general.
Un clar exemple són les noves competències de la junta per a l’adquisició o
alienació d’actius essencials (art. 160.f) LSC).
Doncs bé, la modificació que avui comentem de l’article 285.2 LSC va en el
sentit invers. Atorga als administradors la facultat de traslladar el domicili social
dins de tot el territori espanyol, que fins a la reforma corresponia a la junta general.
I aquesta norma, dictada per resoldre una situació concreta, romandrà molt
probablement en el nostre ordenament.
Hi ha precedents: la Llei de 16 de juliol de 1922, de suspensió de pagaments,
promulgada per evitar la fallida del Banc de Barcelona, va tenir 80 anys d’esplendorosa vigència.
La conclusió és que els socis de les societats de capital són i seran víctimes
del desgavell en què ens trobem, perquè hauran perdut la possibilitat de participar en la decisió important de fixar el domicili de la seva societat, que és —ja ho
hem dit— un dels seus signes identitaris.
El seny, que també ens identifica, haurà d’imposar-se.
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1.

Introducció

El 8 de novembre de 2016 l’acadèmic Tomàs Gimenez Duart va presentar a
la sessió de l’Acadèmia la comunicació sobre «Veïnatge civil: Una sentència generadora d’inseguretat (La STS de 16 de desembre de 2015).»
La comunicació consta a l’acta i fou publicada, a més, als ANNALS de l’Acadèmia. En essència la Sentència resol un supòsit en el qual es discutia quin era el
veïnatge civil del marit en el moment de celebrar matrimoni, ja que segons la legislació que calia aplicar al cas concret, anterior a la Constitució, depenia de la llei del
marit en el moment de contreure matrimoni l’aplicació del règim de ganancials o
del de separació de béns. El Tribunal Suprem, per resoldre, optà per no computar
per a adquirir el veïnatge civil pel transcurs del temps el de residència en el territori
amb Dret propi que una persona hi passa mentre és menor d’edat. Així, qualsevol
persona arribada a Catalunya, per exemple, amb 9 anys, no esdevé catalana fins que
en fa 28, moment en què han passat 19 anys continuats de residència, suma dels
9 que transcorren mentre és menor i els 10 que necessita que transcorrin un cop
arribat a la majoria d’edat. La Sentència es fonamenta sobretot en la literalitat de
l’article 225 del Reglament del Registre Civil de 1958 segons el qual no es computa
el temps en què la persona interessada no es pot regir legalment per ella mateixa.
El ponent criticà aquesta decisió judicial, destacà la gran inseguretat jurídica
que comporta molt en especial per a la determinació del règim de béns del matrimoni, i subratllà que es fonamentava en un article del Reglament del Registre
Civil de 1958 més que en el Codi Civil, Codi que en la seva redacció actual, per
cert, és de 1974 cosa que permetia, si era el cas, entendre que havia deixat sense
efecte aquell precepte reglamentari. Tomàs Giménez va considerar la Sentència
absolutament allunyada tant de la interpretació literal del Codi com de la realitat
social actual, en què els joves canvien tan i tan sovint de residència. Acabada la
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ponència es va obrir un debat viu i enriquidor a l’Acadèmia en el qual van participar Alegret, Badosa, Campo, Cumella, Egea, Guàrdia, Jou, Luna i Tarragona.
En obert, es va arribar a parlar de presentar una proposta legislativa al Ministeri
de Justícia o al Departament de Justícia que reformés el règim vigent contingut
als articles 14 i 15 del Codi instrumentalment, als articles 64, 65 i 68 de la Llei del
Registre Civil de 1957 i 4, 33, 35 68 i 69 de la Llei de 2011.
M’ha semblat interessant pensar-hi, si més no com a simple exercici teòric,
perquè la regulació actual de l’adquisició de veïnatge civil, sobretot la que es produeix per transcurs del temps, és inadequada a la realitat dels nostres dies atesa
la mobilitat cada cop més gran de la població, a l’expansió legislativa dels drets
civils propis de les comunitats autònomes que en tenen competència legislativa, la
incoherència entre l’atribució de la condició política i la condició civil de catalans
i la modificació transcendental introduïda en Dret de successions pel Reglament
Europeu 650/2012, de 4 de juliol.
2.

La doble funció del veïnatge civil

Abans d’entrar en matèria, però, és convenient de recordar la doble funció
que compleix el veïnatge civil en el Dret espanyol.
1) D’una banda és un estat civil, equiparable a la nacionalitat, que tenen
totes les persones amb nacionalitat espanyola i determina llur subjecció a un
Dret civil determinat, sigui el civil general de l’Estat, sigui el propi de les Comunitats autònomes que històricament l’han conservat i ara són competents
en la matèria.
2) D’altra banda, com que actua com a «llei personal» equiparable internament a nacionalitat, serveix com a una de les normes de solució de
conflictes de lleis quan aquests es plantegen. Subratllo que només és una de
les normes de solució perquè, com direm, també n’hi ha d’altres.
Com a estat civil
En el primer dels dos aspectes, això és, el de l’estat civil, el veïnatge civil
s’oposa, en certa manera, a la «condició política de catalans» a què fa referència l’article 7 de l’EAC de 2006, segons el qual, «Gaudeixen de la condició
política de catalans... els ciutadans espanyols que tenen veïnatge administratiu a
Catalunya ...i els espanyols residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el
darrer veïnatge administratiu, i també llurs descendents que mantenen aquesta
ciutadania...».
Recordem que tenen veïnatge administratiu a Catalunya les persones inscrites en el Padró Municipal d’habitants en qualsevol dels municipis de Catalunya i les inscrites en el padró d’espanyols residents a l’estranger. Com sabem,
i veurem més endavant, aquest no és el criteri establert per la llei per a gaudir
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del «veïnatge civil» català. Així doncs, es produeix una dualitat entre condició
política i condició civil de català que genera la incoherència conceptual que
un Parlament elegit per totes les persones que gaudeixen de la condició política de catalanes aprova lleis que no s’apliquen a una part de les persones que
representa i, en canvi, afecten a persones que no han tingut ocasió d’elegir els
legisladors. Ciutadans arribats de Cadis el 2005, per exemple, votaren a les
eleccions al Parlament de Catalunya de 2006, una Legislatura especialment rica
en normes civils en matèria de família i successions que no afectaren aquells
ciutadans mentre que sí que afectava a persones amb veïnatge civil català residents a Madrid o Sevilla.
Això és així perquè segons l’article 14 del Codi Civil espanyol, tenen veïnatge
civil català:
1. Per naixement. Les persones nascudes de pares que tinguin aquest veïnatge... Si en néixer el fill, o en ser adoptat, els pares tenen veïnatge civil
diferent, el fill té el que correspongui a aquell dels dos respecte al qual la
filiació hagi estat determinada abans; si no, té el del lloc de naixement i,
en darrer terme, el veïnatge de dret comú.
Tanmateix, els pares, o el que d’ells exerceixi o li hagi estat atribuïda
la pàtria potestat, poden atribuir al fill el veïnatge civil de qualsevol d’ells
mentre no transcorrin els sis mesos següents al naixement o l’adopció.
2. 
Per opció personal. El fill, des que compleixi catorze anys i fins que no
transcorri un any després de l’emancipació, pot optar o bé pel veïnatge
civil del lloc de naixement, o bé per l’últim veïnatge de qualsevol dels
seus pares. Si no està emancipat, ha de ser assistit en l’opció pel representant legal.
Qualsevol dels cònjuges no separats, ja sigui legalment o de fet, pot
optar sempre pel veïnatge civil de l’altre.
3. Per transcurs del temps i/o llevat/ d’opció. El veïnatge civil s’adquireix:
1r. Per la residència continuada durant dos anys, sempre que l’interessat
manifesti que és aquesta la seva voluntat.
2n. Per la residència continuada de deu anys, sense declaració en contra
durant aquest termini.
Totes dues declaracions s’han de fer constar en el Registre Civil i no
requereixen ser reiterades.
4. Per norma de tancament. En cas de dubte preval el veïnatge civil que correspongui al lloc de naixement.
Encara que l’article 14 no estableix una forma específica per a les declara
cions d’opció ni determina un funcionari competent per a rebre-les, la remissió
de l’article 64 de la Llei del Registre Civil a les normes de nacionalitat, la previsió
de l’article 26 del Codi Civil, que remet al 20, i els articles 225 i següents del Reglament venen a establir que les declaracions d’opció s’han de fer davant de l’encarregat del Registre Civil i només davant d’aquest. En aquest sentit, l’any 1996
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la Direcció General dels Registres i del Notariat va considerar inadequada una
opció realitzada en escriptura pública i comunicada pel notari al Registre Civil.
Com a norma de solució de conflictes de lleis
L’estat civil funciona com a norma de solució de conflictes de lleis d’acord amb
el que disposa l’article 16.1 del Codi Civil espanyol:
Els conflictes de lleis que puguin sorgir per la coexistència de diverses legislacions civils en el territori nacional es resolen segons les normes que conté el
capítol IV amb les particularitats següents: 1a. És llei personal la determinada pel
veïnatge civil...
Cal admetre, però, com dèiem abans, que el capítol IV del Títol preliminar
del Codi Civil espanyol no fonamenta el sistema de solució de conflictes només
en la llei personal. Així en el dret de béns preval el lloc on estan situats amb
independència de la llei personal dels propietaris i les formes i solemnitats dels
actes i contractes es regeixen essencialment per la llei del lloc on se celebren. A
més, cal recordar que l’article 8 del Codi civil espanyol estableix com a principi
general el d’eficàcia territorial de les normes de Dret públic, principi que per a
Catalunya també resulta de l’article 14 de l’Estatut d’Autonomia, segons el qual
les normes de la Generalitat i el dret civil de Catalunya tenen eficàcia territorial,
norma coherent amb l’article 111-3 del Codi Civil de Catalunya. Així doncs, el
veïnatge civil actua com a norma de solució de conflictes només en relació amb
alguns dels possibles conflictes,
La qüestió es complica perquè a la pràctica, les normes de solució de conflictes en matèria de Dret Internacional Privat que conté el Títol preliminar del Codi
Civil espanyol han estat profundament modificades pels tractats internacionals
signats per Espanya de manera que la remissió de l’article 16, entesa com a remissió a l’articulat concret dels articles 8 a 12 del Codi, genera una certa dicotomia
entre la solució dels conflictes de Dret internacional amb la solució de conflictes
entre drets civils interns.

3. Els canvis més necessaris
Admetent el plantejament actual del Codi Civil espanyol, ens hem de plantejar
com a absolutament necessària la modificació de les normes que regulen els canvis
en el veïnatge civil vinculades al simple transcurs de terminis. Aquests canvis no
consten de manera positiva en el Registre civil de manera que són els que generen
més inseguretat.
Entenc que són possibles cinc canvis puntuals:
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a) Cal fer una determinació clara de com computen els terminis i fer més curts
els terminis
Pel que fa al transcurs dels terminis és clar que cal escurçar-los. Sembla d’interès públic que el màxim de persones que viuen en un territori es regeixin per
les lleis d’aquell territori que, a més, són les conegudes per les autoritats que les
apliquen o les fan aplicar. Més quan es predica per activa i per passiva la igualtat
de tots els ciutadans i, pel que fa a nosaltres, els catalans, que som un sol poble.
Un temps mínim de vinculació amb el territori per a optar per la llei, dos anys per
exemple, és adequat, però un temps tan llarg avui dia com deu anys per a perdre
la llei originària és excessiu. Cinc anys serien, a parer meu, més que suficients.
Més encara quan no es tracta d’una imposició, sinó que tothom que vulgui pot
evitar l’automatisme del transcurs del temps fent la declaració en contra. A més,
caldria establir que els anys compten des de l’empadronament qualsevol que fos
l’edat de la persona en el moment d’empadronar-se.
b) Cal establir un sistema més àgil per a fer les declaracions sobre opció, conservació i canvi de veïnatge civil
Com he dit abans, tot i que els articles del Codi civil espanyol relatius al
veïnatge no estableixen una forma concreta per a fer les declaracions d’opció,
la remissió a la nacionalitat estableix com a funcionari competent per a rebre-la
l’encarregat del Registre civil i com a forma, l’acta que aquest redacta i autoritza.
La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària, han atribuït al Notariat la competència, compartida, d’autoritzar la celebració del matrimoni o el
divorci de mutu acord. Des de sempre el notari ha estat competent per a autoritzar actes de reconeixement de filiació. També és el funcionari competent per a
autoritzar les declaracions d’auto tutela, de poders preventius o de capítols matrimonials. Té sentit mantenir la competència exclusiva dels funcionaris judicials
per rebre les declaracions d’opció en matèria de veïnatge civil? Entenc que no. Es
pot al·legar que en matèria de nacionalitat aquesta competència continua essent
de les autoritats judicials, però hi ha una diferència conceptual rellevant entre les
dues qüestions. La concessió de nacionalitat va lligada a un exercici de sobirania,
i el veïnatge no, la nacionalitat exigeix la promesa o jurament i el veïnatge civil
no. A més l’acreditació dels requisits per a optar per la nacionalitat sembla més
complexa que la dels que cal complir per a optar pel veïnatge civil.
Així doncs, entenc que la declaració d’opció pel veïnatge civil, tant en cas
de matrimoni, com en cas dels pares que atribueixen al fill un o altre veïnatge,
com el dels menors de més de 14 anys que opten per una o altra com sobretot,
pel simple pas del temps, s’haurien de poder fer davant de notari, acreditant
els requisits de residència amb certificats del padró d’habitants. El notari les
hauria de comunicar al Registre Civil tal com ja fa amb els matrimonis, divorcis
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o poders preventius. Seria una fórmula més àgil i més propera que l’actual de
declaració davant de la persona encarregada del Registre civil, tot i que la competència podria ser compartida, essent l’elecció d’una via o d’una altra un dret
dels ciutadans.
El fet que la mateixa Llei de Jurisdicció voluntària, i també la Llei 3/2017 de
15 de febrer, del Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, hagin atribuït al Notariat
competències fins ara atribuïdes a autoritats o funcionaris judicials, com són les
declaracions d’hereus de col·laterals, l’adveració de testaments hològrafs, les interrogatio in iure entre d’altres fa encara més viable la proposta.
c) Cal equiparar les unions estables en parella als matrimonis als efectes d’optar
pel veïnatge civil (?)
Com hem vist l’article 14 del Codi civil espanyol permet a qualsevol dels
cònjuges no separats, ja sigui legalment o de fet, optar sempre pel veïnatge civil
de l’altre. Atesa la constant equiparació que hi ha entre membres d’una unió
estable en parella i un matrimoni a efectes civils, especialment a Catalunya,
a parer meu fóra convenient fer l’equiparació també en aquest punt. És cert
que es podria limitar a determinats tipus d’unions: que haguessin tingut fills
en comú o que haguessin acreditat un temps mínim de convivència per evitar
«unions» de conveniència. Tot i això, entenc que si s’admet l’equiparació ha
de ser total.
d) 
Cal adaptar l’article 9.8 del Codi Civil espanyol al Reglament Europeu
650/2012, de 4 de juliol, relatiu a la Llei aplicable en matèria de successions
«mortis causa»
D’acord amb aquest Reglament, que ja ha estat tractat i debatut a l’Acadèmia en altres ocasions, la Llei aplicable a la successió és:
1. La llei designada pel causant entre la nacional seva en el moment de fer
l’elecció o la que tingui en el moment de morir.
2. La llei de l’estat en què el causant tingui la residència habitual en el moment de morir llevat que, amb caràcter excepcional, resulti clarament
que mantenia de manera manifesta una vinculació més estreta amb un
altre estat.
En canvi, d’acord amb la normativa actual la solució de conflictes entre diferents normes civils estatals cal fonamentar-la en l’article 9.8 del Codi Civil vigent,
que fa llei aplicable la del veïnatge civil del causant en el moment de la defunció.
Hem de subratllar que el Reglament europeu no fa distincions i estableix que
La llei designada per aquest Reglament s’aplicarà encara que no sigui la d’un estat
membre. Així, sempre que ens trobarem amb la defunció d’un espanyol que residia a l’estranger o d’un estranger que residia a territori espanyol la llei a aplicar
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serà la del lloc de la darrera residència llevat que el difunt hagués fet elecció de llei
o que, resulti clarament que mantenia de manera manifesta una vinculació més
estreta amb un altre estat, cosa que caldrà provar en ambdós casos.
La disparitat de normativa, darrera residència habitual en successions internacionals i darrera llei del causant en successions interregionals, comporta un
tracte diferent segons on es tingui la darrera residència habitual d’un ciutadà espanyol. Uns exemples ajuden a explicar-nos: la successió d’un català que ha viscut
els darrers set anys de la seva vida a València es regirà per la llei catalana, però si
els ha viscut a Niça o a Munic es regirà per la llei francesa o l’alemanya, llevat que
es pugui acreditar que clarament continuava mantenint de manera manifesta una
vinculació molt més estreta amb Catalunya que amb França o Baviera.
L’opció més senzilla seria modificar l’article 9.8 del Codi Civil i fer extensiva
la norma de solució de conflictes que ha establert el Reglament Europeu sigui per
una remissió directa sigui per una transposició.
Aquesta opció tendiria a disminuir substancialment l’existència de conflictes
de lleis entre ordenaments civils espanyols. De fet això ja va passar en matèria de
règim matrimonial de béns amb la modificació de l’article 9.2 del Codi Civil per la
Llei 11/1990, de 15 d’octubre, de reforma del Codi Civil en aplicació del principi
de no discriminació per raó de sexe. En establir que a falta de llei comuna dels
dos cònjuges en el moment de celebrar el matrimoni els efectes es regien per la
llei, nacional o de residència, de qualsevol dels dos i a falta d’elecció per la llei de
la residència habitual comuna immediatament posterior a la celebració del matrimoni i a falta d’aquesta darrera la llei del lloc de celebració, la norma va reduir de
manera dràstica la problemàtica de la llei aplicable al règim matrimonial de béns
per als matrimonis celebrats a partir del novembre de 1990 perquè quan no hi
ha dubte que un dels dos cònjuges era català en el moment de la celebració del
matrimoni ja no cal fer cap més recerca en relació amb la de l’altre, atès que si no
era català, sigui espanyol o estranger, però el matrimoni es va establir aquí, aquest
es regeix pel règim supletori vigent a Catalunya, és a dir, el de separació de béns.
Cal admetre que això ens porta a desvirtuar els efectes de l’adquisició derivativa del veïnatge civil. Una persona que vint anys abans de morir va fer la
declaració que volia conservar, per exemple, el dret aragonès originari, moriria
havent viscut a Catalunya més de vint anys i la seva successió acabaria regida pel
dret català i no pel dret aragonès, si bé és veritat que hem d’acceptar que algú que
mostra aquell interès per mantenir la seva llei personal tindrà la prudència de fer
una «professio iuris», cosa ben senzilla.
e) Cal adaptar a la realitat l’ús que fa el CC dels termes «comun», «especial» i
«foral»
El problema en principi és simplement terminològic, però té al darrere una
inqüestionable càrrega política. La denominació dels drets civils interns com a
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«comú» i «especials» o «forals», no és pacífica. Té unes innegables connotacions
de jerarquia entre un dret de tothom, el que «normalment s’aplica als espanyols»
i unes especialitats per a alguns (una mena d’espanyols «especials») que d’altra
banda continuen tenint «en comú» el dret de la majoria. Ha estat abastament
discutit per la doctrina científica, especialment la catalana i la illenca, ja que l’aragonesa, la navarresa i part de la basca se senten prou còmodes amb l’expressió
«foral». Fins ara no ha estat possible arribar ni tan sols a convencions pacífiques
en el camp acadèmic, cosa que fa preveure que un canvi legislatiu en aquest punt
tampoc no ho seria.
La redacció del capítol V del Títol Preliminar del Codi Civil espanyol, tot
i haver estat modificat per la Llei 11/1990 de 15 d’octubre, de reforma del Codi
Civil en aplicació del principi de no discriminació per raó de sexe, és preconstitucional i continua fent ús dels termes decimonònics de Derechos forales y Derecho
común. Tampoc no fa cap al·lusió a la distribució de competències legislatives en
matèria de Dret Civil. En aquest punt no podem oblidar, però, que l’article 149.8
de la Constitució empra els termes de drets civils especial o forals. Tot i això,
només els parlaments de Navarra i d’Aragó assumeixen la denominació de foral
per al seu Dret Civil mentre que Galícia, País Basc, Catalunya i les Illes Balears no
l’han acceptada1. Personalment optaria per emprar les expressions dret civil de
l’Estat i dret propi de les comunitats autònomes que en tenen competència, però
la veritat és que no m’atreveixo a proposar en ferm un canvi terminològic amb
una càrrega tan profunda.

4. Seria convenient i útil que l’Acadèmia fes
una proposta de modificació?
Per acabar cal plantejar qüestions de procediment, sobretot atesa la situació
política actual.
Primera. Pot arribar a correspondre a l’Acadèmia fer una proposta de modificació, atès que es tracta d’una matèria d’un innegable contingut polític? No
correspondria, per exemple, a l’Observatori de Dret Privat creat per la Generalitat precisament per a impulsar l’elaboració de la legislació civil de Catalunya?

1
A Navarra continua vigent, amb força modificacions, la Llei 1/1973, d’1 de març, que aprova la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra. A l’Aragó, el Código de Derecho Foral de
Aragón, Llei 1/2011, de 22 de març. Per contra, a Galícia, la Ley 2/2006, de 14 de juny, de Derecho
Civil de Galícia; al País Basc, la Llei 5/2015, de 3 de juliol, de Derecho Civil Vasco, a les Illes Balears,
el Decret Legislatiu 79/90, de 6 de setembre, de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears i a
Catalunya, la Llei 13/1984, de 20 de març, ja va suprimir el terme de «especial» que contenia la Compilació de 1960. En canvi, les Corts valencianes han fet ús del terme «foral» entre d’altres en la Llei
10/2007, de 20 de març, del Règim econòmic matrimonial valencià, que ha estat declarada nul·la de
cap a peus per la STC 82/2016, de 28 d’abril.
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Probablement, però també podem convenir que atès el fet que en el marc competencial actual la Generalitat no podria aprovar una normativa sobre la matèria, pot ser més «neutre» que la proposta surti de l’Acadèmia. D’altra banda, no
consta que l’Observatori estigui treballant en aquesta matèria i, consultat el web
de la Comissió General de Codificació del Ministeri, tampoc no hi figura entre els
avantprojectes en què treballa cap sobre aquest tema.
Segona. Proposar una modificació de la regulació del veïnatge civil té sentit
en el context d’un estat plurilegislatiu. Dit d’altra manera, entrar en aquesta matèria ara pot comportar que els partidaris que Catalunya esdevingui un nou estat
acusin l’Acadèmia d’optar pel manteniment de l’statu quo. Tot i que comprenc
d’entrada aquesta visió, considero que la proposta ha de ser vista, més aviat, com
una contribució a enfortir el marc normatiu català en la línia de fer més simples,
comprensives i accessibles els criteris per a solucionar els conflictes de lleis i, en
definitiva, per simplificar la tasca dels operadors jurídics a Catalunya.
Tercera. Tot i que el destinatari final de la proposta hauria de ser el Ministeri
de Justícia o més aviat les Corts Generals, tant es podria optar per fer-la directament com fer-la al Departament de Justícia perquè la tramités com a proposició
de Llei del nostre Parlament. No crec que aquest sigui el moment més fàcil per a
això. D’altra banda, hauríem d’entendre com un deure de col·laboració implicar
en el projecte les acadèmies jurídiques dels altres territoris que compten amb
Dret Civil propi.
Així doncs, goso rellegir els articles del Codi Civil que regulen ara per ara el
veïnatge civil com un exercici de reflexió intel·lectual que és el que he pretès de
dur-vos aquesta tarda.

Annex U
Un primer document de treball

Proposta de nova redacció dels articles 9.8, 14, 15 i 16
del Codi Civil Espanyol
Subratllat el text que es proposa addicionar o modificar. En cursiva el text
que es proposa d’eliminar.
Artículo 9.8.
La sucesión por causa de muerte se regirá íntegramente por la ley en que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento cualesquiera que
sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Si, de forma excepcional, resultase claramente de todas las circunstancias del caso que, en el momento del
fallecimiento, el causante mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con un
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Estado distinto al de su última residencia habitual, la ley aplicable a la sucesión será
la de ese otro Estado.
Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios
ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento
de su otorgamiento conservarán su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesión,
si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite por razón del régimen de bienes
se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las
legítimas de los descendientes.
Cualquier persona podrá designar como ley que debe regir su sucesión la del
Estado cuya nacionalidad ostente en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento. La elección deberá hacerse expresamente en testamento u
otra disposición mortis causa o habrá de resultar claramente de los términos de una
disposición de este tipo.
Article 14
1. La subjecció al dret civil comú o general de l’Estat o al propi de les Comunitats autònomes que tenen competència en matèria de Dret Civil es determina pel
veïnatge civil.
2. Tenen veïnatge civil en el territori de dret civil comú o general de l’Estat,
o en un dels de dret especial o foral propi de les comunitats autònomes que tenen
competència en matèria de Dret Civil, les persones nascudes de pares que tinguin
aquest veïnatge.
Per l’adopció, l’adoptat no emancipat adquireix el veïnatge civil dels adoptants.
3. Si en néixer el fill, o en ser adoptat, els pares tenen veïnatge civil diferent,
el fill té el de qualsevol dels dos o el del lloc de naixement que elegeixin els pares de
comú acord en el moment de fer la inscripció. A manca d’acord, el que correspongui
a aquell dels dos respecte al qual la filiació hagi estat determinada abans; si no, té el
del lloc de naixement. I, en darrer terme, el veïnatge de dret civil comú.
Tanmateix, els pares, o el que d’ells exerceixi o li hagi estat atribuïda la pàtria
potestat, poden atribuir al fill el veïnatge civil de qualsevol d’ells mentre no transcorrin
els sis mesos següents al naixement o l’adopció.
La privació o la suspensió en l’exercici de la pàtria potestat, o el canvi de veïnatge dels pares, no afecten el veïnatge civil dels fills.
En tot cas, el fill, des que compleixi catorze anys i fins que no transcorri un any
després de la seva emancipació, pot optar o bé pel veïnatge civil del lloc de naixement,
o bé per l’últim veïnatge de qualsevol dels seus pares. Si no està emancipat, ha de ser
assistit en l’adopció pel representant legal.
4. El matrimoni no altera el veïnatge civil. No obstant això, qualsevol dels cònjuges no separats, ja sigui legalment o de fet, pot optar sempre pel veïnatge civil de
l’altre. La mateixa norma s’aplica en els supòsits d’unió estable en parella establerta
amb les formalitats legals previstes en la legislació aplicable.
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5. El veïnatge civil s’adquireix:
1r. Per la residència continuada durant dos anys, sempre que l’interessat
manifesti que és aquesta la seva voluntat.
2n. Per la residència continuada de cinc anys, sense declaració en contra
durant aquest termini.
Totes dues declaracions, així com les opcions a què fan referència els dos
punts anteriors, es poden realitzar davant del funcionari competent del Registre
Civil o davant de notari, s’han de fer constar en el Registre Civil i no requereixen
ser reiterades. Quan es fan davant notari aquest la comunica al Registre en la forma que preveu la Llei del Registre Civil.
Per al còmput del temps es compta el temps transcorregut des que la persona
interessada estableix la residència en el territori que s’escau, amb independència que
en el seu transcurs s’alteri el seu estat civil.
6. En cas de dubte preval el veïnatge civil que correspongui al lloc de naixement.
Article 15
1. L’estranger que adquireixi la nacionalitat espanyola ha d’optar, en inscriure l’adquisició de la nacionalitat, per qualsevol dels veïnatges següents:
a) El corresponent al lloc de residència.
b) El del lloc de naixement.
c) L’últim veïnatge de qualsevol dels progenitors o adoptants.
d) El del cònjuge o persona amb qui està unit en unió estable de parella.
Aquesta declaració d’opció l’han de formular, atenent la capacitat de l’interessat per adquirir la nacionalitat, el mateix optant, per si mateix o assistit del
seu representant legal, o aquest últim. Quan l’adquisició de la nacionalitat es faci
per declaració o a petició del representant legal, l’autorització necessària ha de
determinar el veïnatge civil pel qual s’opta.
2. L’estranger que adquireixi la nacionalitat per carta de naturalesa té el
veïnatge civil que determini el reial decret de concessió, tenint en compte l’opció
d’aquell, d’acord amb el que disposa l’apartat anterior o altres circumstàncies que
concorrin en el peticionari.
3. La recuperació de la nacionalitat espanyola comporta la del veïnatge civil
que tenia l’interessat en el moment de la pèrdua.
4. La dependència personal respecte a una comarca o localitat amb especialitat
civil pròpia o diferent, dins de la legislació especial o foral del territori corresponent,
es regeix per les disposicions d’aquest article i les de l’anterior.
Article 16
1. Els conflictes de lleis que puguin sorgir per la coexistència de diverses
legislacions civils en el territori nacional es resolen segons les normes que conté el
capítol IV amb les particularitats següents:
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1a. És llei personal la determinada pel veïnatge civil.
2a. No és aplicable el que disposen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 12 sobre
qualificació, remissió i ordre públic.
2. El dret de viduïtat que regula la legislació Civil aragonesa correspon als
cònjuges sotmesos al règim econòmic matrimonial de la dita legislació, encara que
després canviï de veïnatge civil, amb exclusió en aquest cas de la llegítima que
estableixi la llei successòria.
El dret expectant de viduïtat no es pot oposar a l’adquiridor a títol onerós
i de bona fe els béns que no radiquin en el territori on es reconegui aquest dret,
si el contracte s’ha subscrit fora del dit territori, sense haver fet constar el règim
econòmic matrimonial del transmissor.
L’usdefruit vidual també correspon al cònjuge supervivent quan el premort
tingui veïnatge civil aragonès en el moment de la defunció.
3. Els efectes del matrimoni entre espanyols es regulen per la llei espanyola
que sigui aplicable segons els criteris de l’article 9è i, si no, per la llei que correspongui a la darrera residència habitual comuna en territori espanyol prèvia al
matrimoni, i en darrer terme pel Codi civil.
En aquest últim cas, s’aplica el règim de separació de béns del Codi civil si de
conformitat amb una i altra llei personal dels contraents ha de regir un sistema de
separació.
Artículo 64 de la Llei del Registre Civil
A falta de disposición especial, es el funcionario competente para recibir
las declaraciones de conservación o modificación de nacionalidad o vecindad,
el mismo que determina las reglas sobre opción de nacionalidad. Sin embargo,
tratándose de las declaraciones relativas a la vecindad civil, también será competente para recibirlas un notario, quien en todo caso las notificará al Registro Civil
donde conste inscrito el nacimiento remitiéndole copia auténtica.
Cuando dicho funcionario no sea el encargado del mismo Registro donde
conste inscrito el nacimiento, levantará acta con las circunstancias exigidas para la
inscripción, y la remitirá al Registro competente para la práctica de la inscripción
marginal correspondiente.
Se considera fecha de la inscripción, a partir de la cual surten sus efectos
tales declaraciones, la del acta que constará en dicho asiento.
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I. Introducción
La comunicación realizada por nuestro Presidente Lluís Jou en el pasado
noviembre conteniendo «Una relectura de la regulació del veïnatge civil en el codi
civil espanyol» constituyó lo que podríamos denominar una sana «provocación»
para que presente ahora esta comunicación, con algunas nuevas consideraciones
en relación a ideas que hace tiempo mantengo y que he ido exponiendo en esta
Academia. La intervención de Lluís Jou venía también avalada por los problemas
prácticos que expuso el académico Tomás Giménez Duart en una ponencia anterior en torno a la STS de 16 de diciembre de 2015.
Se trata, por tanto, de temas que me han preocupado y que se refieren tanto
al Derecho interregional (o, más en general, de ordenamientos plurilegislativos)
como a la aplicación del Reglamento comunitario en materia de sucesiones, al que
me he venido refiriendo en esta Academia en diversas ocasiones desde la publicación en 2005 del «Libro verde» en materia de sucesiones hasta la más reciente
ponencia sobre diversos aspectos del Reglamento que presenté el 1º de marzo de
2016.
La cuestión más difícil en esta ocasión ha sido sin duda metodológica, pues
no se trata de repetir lo dicho en ocasiones anteriores, en esta Academia o en
otros foros, sino de apuntar brevemente la evolución actual. De ahí que se haya
optado por recordar brevemente las ideas ya expresadas, incluyendo las referencias bibliográficas necesarias.
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II. Los elementos tradicionales
Tomando como punto de partida la condición de España como ordenamiento plurilegislativo.
1.

El sistema español de Derecho interregional

Borrás, A., «El Derecho interregional: realidades y perspectivas», La codificación del Derecho civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de
la Compilación, C.E. Florensa (Coord) y J.M. Fontanellas (Dir), Barcelona (Ed.
Marcial Pons), 2011, pp. 553-574, ISBN 978-84-9768-908-3.
El art. 16 del Código civil establece que los conflictos de leyes puramente
internos «se resolverán según las normas contenidas en el capítulo IV», es decir,
las aplicables a los conflictos internacionales. La duda radica en a qué normas
realiza tal remisión, si a las contenidas físicamente en tales disposiciones o a las
normas realmente aplicadas a tales supuestos, es decir, las normas convencionales
o institucionales que tienen carácter erga omnes y que, por tanto, han sustituido
a tales normas del capítulo IV para los conflictos internacionales (en materias,
por ej., como forma de los testamentos, sucesiones o alimentos). Esta segunda
interpretación es la que parece más correcta, con la ventaja adicional de conseguir
que la solución de los conflictos internos sea realmente la misma que la de los
conflictos internacionales, soluciones convencionales que resultan más modernas
y permitirían una reforma de nuestro sistema de Derecho interregional. Con una
solución de esta naturaleza no quedaría tampoco lugar en muchos casos para la
vecindad civil.
2.

La conexión vecindad civil

Borrás, A., «Quin hauria de ser el paper del veïnatge civil en el Dret interregional del futur?», Revista Jurídica de Catalunya, 2010, 4, pp. 995-1020.
Por lo que se refiere a las «particularidades» a que se refiere el art. 16, la
primera concierne a la referencia a la «ley personal», tan ampliamente utilizada
en los sectores tradicionales del Derecho interregional, se determinará por la vecindad civil. La sustitución de la nacionalidad por otra conexión era necesaria,
ya que los conflictos internos surgen entre personas de la misma nacionalidad y,
por esta razón, el art. 14.1 del Código civil dice que «la sujeción al Derecho civil
común o al especial o foral se determina por la vecindad civil», conexión rígida
regulada en los arts. 14 y 15 del Código civil y que siempre he criticado. Baste
aquí recordar que el término «vecindad civil» se utiliza por primera vez en el Real
Decreto de 12 de junio de 1899 y que, entre toda la amplia jurisprudencia existente, se observa que el tema discutido, sobre todo en regímenes matrimoniales o
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en sucesiones, acaba siendo una discusión sobre la existencia de una determinada
vecindad civil.

III. Los nuevos elementos
1. El Reglamento 650/2012
Borrás, A., «El reglamento 650/2012 en materia de sucesiones (introducción
general) (4-12-2012)», Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, vol. V, 2015, pp. 135-144.
Borrás, A., «El Reglamento de la UE 650/2012 en materia de sucesiones:
aspectos generales y problemas de remisión a un ordenamiento plurilegislativo»
(comunicación de 1.3.2016), Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya, volumen VI, 2017.
a) Normas generales
El Reglamento establece un sistema unitario y universal para la determinación
de la ley aplicable: residencia habitual en el momento del fallecimiento (art. 21) –
con alcance universal o erga omnes y que, por tanto, excluye absolutamente art. 9.8
Cc (donde no se dice nada al respecto, mientras que sí se ha hecho en los apartados
4, 6 y 7 del art. 9 del Cc mediante la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, BOE 29 julio 2015).
Teniendo en cuenta una serie de normas particulares:
Cláusula de escape – existencia de vínculos manifiestamente más estrechos
con la ley de otro Estado
Posibilidad professio iuris (art. 22)
Reglas especiales sucesión testada (art. 24) y pactos sucesorios (art. 25)
Ámbito de la ley aplicable – muy amplio (art. 23)
b) Cláusulas relativas a ordenamientos plurilegislativos
Borrás, A. Arts. 36-38 (States with more tan one legal system), EU Cross
Border succession Law (Bariatti, Viarengo, Villata, eds.) Elgar Publishing, 2017.
Interés particular de estas cuestiones no sólo desde una perspectiva española, sino general por diversas razones:
Existencia de más de un 50% de Estados que, en mayor o menor medida,
son plurilegislativos.
Frecuencia con que la plurilegislación afecta a temas sucesorios (legítimas,
derechos del cónyuge supérstite, …).
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Mecanismos del Reglamento 650/2012 pueden llevar con gran frecuencia
a que tanto Estados unitarios o plurilegislativos miembros de la Unión Europea
tengan que aplicar el ordenamiento jurídico de un Estado plurilegislativo:
Efecto erga omnes de la ley aplicable (art. 20)
Reenvío (art. 34)
i) Cláusula de exclusión de los conflictos internos
Las características que derivan del art. 38 del Reglamento 650/2012, son las
siguientes:
Se refiere únicamente a «unidades territoriales», es decir la regla se refiere
sólo a sistemas no unificados sobre una base territorial.
Se incluye sólo en los instrumentos sobre ley aplicable.
Si lo desean, los Estados pueden aplicar al Reglamento a los conflictos internos, pero no están obligados a ello.
ii) Cláusulas de remisión a un ordenamiento plurilegislativo
Los datos ya señalados conducen a que se produzca en numerosos casos la
necesidad de aplicar un ordenamiento plurilegislativo y este puede ser plurilegislativo, bien sobre una base territorial o sobre una base personal.
Una diferencia fundamental es que en los supuestos de plurilegislación personal es que en ellos siempre existe una conexión (como religión, raza o cualquier
otra circunstancia de la persona) que determina la pertenencia de una persona a
un grupo concreto y que sirve para determinar la ley aplicable. Ello no excluye
los conflictos, como la existencia de relaciones mixtas, el estilo de vida u otros
elementos.
En cambio, ello no es siempre así en los conflictos de carácter territorial, en
los que en muchos casos no existe esta regla. De ahí que los instrumentos internacionales o de la Unión Europea puedan optar bien por una determinación directa
de una unidad territorial (sistema directo) o por remitir con carácter prioritario, si
existieran, a las normas existentes en el Estado plurilegislativo (sistema indirecto).
iii) 
Examen particular de las normas para los conflictos interterritoriales (art.
36)
Aunque la regla se divide en tres apartados, desde una perspectiva española
nos interesa particularmente la regla principal contenida en el apartado 1, consiste en aplicar las normas de la unidad territorial determinadas por las propias normas del Estado plurilegislativo. Se trata de una regla que, en la práctica, resulta
útil en pocos casos y, desde una perspectiva española, para los casos de sucesión
de un español en caso que resulta aplicable el Derecho español. En tal caso, el art.
16 permitiría la aplicación de uno de los Derechos que coexisten, sustituyendo la
conexión «nacionalidad» por la conexión «vecindad civil».
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Para otro caso no sirve, por lo que se ha hablado de una cierta distorsión derivada de esta regla, ya que, por una parte significa una distorsión del Reglamento
que utiliza la residencia habitual como conexión principal y, por otra parte, introduce discriminación entre los españoles y otros fallecidos a los que se aplica el
Reglamento.
Puede dar lugar a casos curiosos, como ej. sucesión de un español, con residencia habitual en Alemania, pero con muchas propiedades en España.
Particularidades especiales en los pactos sucesorios, no permitidos en el Código civil. Qué ocurre en el caso de una pareja, en que el marido es español y
la mujer alemana, con residencia habitual en Barcelona. Si quieren concluir un
pacto sucesorio, la mujer no tiene problema pues se aplica el Dº catalán de su
residencia habitual, mientras que en el caso del marido, dependerá de si tiene o
no vecindad civil catalana.
2. La jurisprudencia inicial del TJUE relativa al Reglamento 650/2012
a) Sentencia de 12 de octubre de 2017, asunto C-218/16, Aleksandra Kubicka,
con intervención de Przemysława Bac, en calidad de Notaria, ECLI:EU:C:2017:755
(Nota de A. Borrás, en Revista Jurídica de Catalunya, 2018, en prensa)
1. Los temas vinculados a la aplicación del Reglamento 650/2012 despiertan un gran interés, tanto por la novedad del Reglamento como por el hecho de
que afecta a los ciudadanos europeos de forma muy amplia. Este caso constituye
un excelente ejemplo por tratarse del primer caso sobre este Reglamento que llega al Tribunal de Justicia y, además, puede resultar de utilidad en relación al Derecho español. En efecto, se refiere al legado vindicatorio (Legatum per vindicationem), no conocido en todos los ordenamientos jurídicos. No es extraño, pues,
que entre los comentarios al caso haya ya interesantes comentarios de autores españoles (S. Alvarez, «Legatum per vindicationem y Reglamento (UE) 650/2012»,
La Ley Unión Europea, nº 55, de enero de 2018; J.J. Marrín López, «Polonia
‘invade’ Alemania: la sentencia Kubicka, primera interpretación del Reglamento
de Sucesiones por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», El Notario del
Siglo XXI, noviembre/diciembre 2017, pp. 138 ss).
2. En este caso, la Sra. Kubicka, de nacionalidad polaca, reside en Alemania con su marido, de nacionalidad alemana, y sus dos hijos menores. Ambos son
propietarios por partes iguales de un terreno en Alemania, donde está construida la vivienda familiar. Queriendo ordenar su sucesión, la Sra. Kubicka acude a
un notario en Polonia, escogiendo la ley polaca como aplicable y, a su amparo,
establece un legado vindicativo a favor de su esposo sobre la mitad indivisa del
terreno de que ella es propietaria. No obstante, se le niega el otorgamiento del
testamento, entendiendo que no podría, en su día, inscribirse en Alemania, lugar
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de situación del inmueble y donde no existe esta figura. En su recurso, la Sra.
Kubicka hace valer, precisamente, el Reglamento 650/2012 y la necesidad de su
interpretación autónoma.
A ello cabe añadir que los Gobiernos alemán y húngaro se opusieron a la
admisibilidad de la cuestión prejudicial por considerar que tenía carácter hipotético. El argumento no es aceptado por el Tribunal, ya que de la respuesta a la
cuestión planteada depende, en definitiva, que deba procederse o no a la formalización del testamento en los términos propuestos.
3. En relación al tema de fondo, el Tribunal debía dilucidar si era posible el legatum per vindicationem en relación a un bien inmueble situado en
un Estado, Alemania, que no conoce esa figura, aunque dicha figura exista
en la ley polaca, reguladora de la sucesión. La respuesta del Tribunal es que
las disposiciones del Reglamento 650/2012 «se oponen a la denegación del
reconocimiento por una autoridad de un Estado miembro de los efectos reales
del legado vindicatorio, reconocido por el Derecho aplicable a la sucesión que
el testador ha elegido con arreglo al artículo 22, apartado 1, del citado Reglamento, cuando la denegación se basa en que ese legado se refiere al derecho de
propiedad de un inmueble situado en dicho Estado miembro, cuya legislación
no reconoce la institución del legado con efecto real directo en la fecha de
apertura de la sucesión».
El argumento esencial se refiere a que se trata de una cuestión incluida en
el ámbito de la lex causae, es decir, de la ley aplicable a la sucesión, en este caso
la ley polaca, elegida por la Sra. Kubicka por ser su ley nacional. Contra ello no
puede valer que la lex rei sitae no conozca la figura del legado vindicativo, sino
únicamente la figura del legatum per damnationem, que atribuye al legatario el
derecho a reclamar la propiedad a los herederos. Es una distinción bien conocida
en el Derecho comparado y también en el Derecho español.
4. Hay otro elemento que debe resaltarse y se refiere a los esfuerzos del legislador alemán por adaptarse a la normativa comunitario. Es bien sabido que los
Reglamentos no necesitan de normas de transposición, pero en las materias que
nos ocupan son particularmente relevantes sus efectos sobre los ordenamientos
internos y los esfuerzos que los legisladores, como el alemán, hacen para adaptar
su ordenamiento interno al de la Unión. En este mismo número, en el comentario de A. Borrás, a la Sentencia de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-372/18,
Sahyouni ECLI:EU:C:2017:988, en esta Revista, pp. xxx) se pone de relieve la
inadecuación de la norma alemana correspondiente, como hace el Tribunal de
Justicia. En el presente caso, existe un problema de la misma naturaleza. En efecto, en la Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz de 29 de junio de 2015, o ley
que modifica el Derecho interno alemán para adaptarlo al Reglamento 650/2012,
la inscripción del legatario en el registro de la propiedad sólo puede realizarse tras
un contrato celebrado ante notario entre los herederos y el legatario (apartado 22
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de la Sentencia), transformándolo así en un legado damnatorio u obligacional,
algo que ya no es posible tras la presente sentencia.
5. Una última consideración merece el tema desde una perspectiva española en un doble sentido. En primer lugar, en relación a la propia figura del legado vindicatorio, definido en el art. 882, párrafo 1º del Código civil como «legado
de cosa específica y determinada», pero convive con otros sistemas españoles en
que ello no es así. En segundo lugar, reiterar el cuidado particular que debe prestarse a las modificaciones de la normativa interna para adaptarla a la normativa
de la Unión Europea.
b) Sentencia de 1 de marzo de 2018, Asunto C-558/16, Doris Margret Lisette
Mahnhopf, con intervención de Sven Mahnkopf, ECLI:EU:C:2018:138
(Comentario de J.M. Fontanellas a publicar próximamente en Revista Jurídica
te Cataluña)
Resumen de los hechos: El Sr. Mahnkopf falleció el 29 de agosto de 2005.
En el momento de su fallecimiento estaba casado con la Sra. Mahnkopf. Ambos
cónyuges, de nacionalidad alemana, residían habitualmente en Berlín (Alemania).
El causante, que no había previsto disposiciones por causa de muerte, tenía solamente como herederos a su esposa y al hijo único de la pareja.
Los cónyuges estaban sometidos al régimen económico matrimonial de participación en las ganancias y no habían otorgado capitulaciones matrimoniales.
Además del patrimonio que poseía el causante en Alemania, la herencia comprende la copropiedad por mitad de un inmueble situado en Suecia.
A petición de la Sra. Mahnkopf, el Amtsgericht Schöneberg (Tribunal Civil
y Penal de Schöneberg, Alemania), que es el órgano jurisdiccional competente
para sustanciar la sucesión del Sr. Mahnkopf, expidió un certificado sucesorio
nacional, con arreglo al cual el cónyuge supérstite y el hijo heredaban cada uno
por mitad los bienes del difunto, con arreglo a la sucesión legítima establecida
en el Derecho alemán. La Sra. Mahnkopf solicitó asimismo ante notario, de
acuerdo con el Reglamento n.º 650/2012, la expedición de un certificado sucesorio europeo en el que se hiciera constar que tanto ella como su hijo eran
coherederos, cada uno por partes iguales, del caudal hereditario, de conformidad con lo dispuesto por el Derecho nacional para la sucesión legítima. La
interesada tenía intención de utilizar este certificado para inscribir su derecho
de propiedad sobre el inmueble situado en Suecia. El notario trasladó la solicitud de la Sra. Mahnkopf al Amtsgericht Schöneberg (Tribunal Civil y Penal de
Schöneberg).
Dicho tribunal denegó la solicitud del certificado sucesorio europeo, motivando su resolución en que la parte alícuota atribuida a la viuda se fundamentaba,
en lo que atañe a una cuarta parte de la herencia, en un régimen sucesorio y, en

193

lo relativo a la otra cuarta parte de la herencia, en el régimen económico matrimonial contemplado en el artículo 1371, apartado 1, del BGB. Ahora bien, a su
entender, el precepto en virtud del cual se atribuyó esta última cuarta parte, que
corresponde a un régimen económico matrimonial y no a un régimen sucesorio,
no está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 650/2012.
El art. 1371, apartado 1, del Código civil alemán dispone:
«En caso de extinción de la sociedad de participación en las ganancias
por el fallecimiento de un cónyuge, la compensación de las ganancias se llevará
a cabo incrementando la parte alícuota legítima del cónyuge supérstite en la
herencia en una cuarta parte de la herencia, con independencia de si en el caso
concreto los cónyuges obtuvieron efectivamente una ganancia.»
La parte dispositiva de la Sentencia establece que «está comprendido en
el ámbito de aplicación de dicho Reglamento un precepto de Derecho nacional, como el controvertido en el litigio principal, que establece, para el caso de
fallecimiento de uno de los cónyuges, el reparto a tanto alzado de las ganancias mediante un incremento de la parte alícuota de la herencia del cónyuge
supérstite».

IV. Consideraciones finales
1. Dificultades de los temas sucesorios en general
Amplitud y dificultades, en general, de temas sucesorios y más con elementos vinculados a distintos ordenamientos jurídicos.
Incidencia jurisprudencia TJUE
2. Dificultades particulares conflictos internos
En su doble proyección, la puramente interna, que queda a la decisión del
propio Estado plurilegislativo, o la externa, en cuanto incide en un conflicto de
carácter internacional.
3. Posibilidad de una ley de Derecho interregional
El problema de fondo radica en que el sistema actual de Derecho interregional carece de una verdadera estructura. No basta dar nueva redacción a art.
9.8 Cc
Es una tarea conjunta de los juristas emprender este camino, que no es de
interés sólo para los que tenemos un Derecho propio, sino que, aunque algunos
no lo crean, es de interés para todo el conjunto de los españoles. Lo que falta por
ver es quien inicia el proceso y sobre qué bases.
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4. El mantenimiento y regulación de la vecindad civil
Otra cuestión distinta es el lugar en que debe aparecer la regulación de la
vecindad civil. Habría que preguntarse si, en un nuevo contexto, el Código civil seguiría siendo el lugar adecuado para contener dichas normas. Una segunda
cuestión late en el fondo de toda la discusión sobre la vecindad civil, cual es la
dificultad de cualquier modificación dada la sensibilidad ante cualquier cambio
la materia. La vecindad civil podría, en su caso, ser objeto de un «proceso de
flexibilización». Lo que es necesario es valorar hasta dónde debe llegar tal flexibilización y si la conexión debe mantenerse.
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EL DOCUMENT NOTARIAL EN SUPORT ELECTRÒNIC
per
ENRIC BRANCÓS NÚÑEZ
Acadèmic de número i Notari de la ciutat de Girona
20 de març de 2018

L’1 de gener de l’any 2000, aprofitant el valor simbòlic del canvi de segle,
el notariat austríac, en aliança amb una gran firma alemanya d’electrònica, va
decidir implantar l’escriptura pública en suport electrònic. Una dada important:
va excloure del suport esmentat els testaments i els pactes successoris. No se’n va
explicitar la raó, però molt probablement es va deure a la llarga conservació que
requereix aquest tipus documental.
A Espanya, dos anys més tard, l’1 de gener del 2002, va entrar en vigor una
reforma important de la Llei del notariat per implantar l’instrument públic electrònic amb un principi bàsic: la tècnica ha de servir a l’essència jurídica del document públic, i no al revés. El text del nou article 17 bis és canònic. Si analitzem
minuciosament el precepte, podem veure que:
1. El suport electrònic no suposa cap negació del valor d’instrument
públic. El document notarial en suport electrònic té fe pública, igual com el
suport de paper.
2. El notari l’ha de signar amb la seva signatura electrònica avançada
(segons la terminologia del moment), obtinguda de conformitat amb la Llei
reguladora de l’ús de la signatura electrònica per part dels notaris.
3. Si escau, les persones atorgants o intervinents signen amb signatura
electrònica, però sense restringir-la a la signatura avançada o reconeguda,
com en el cas del notari, sinó dins del concepte ampli de signatura electrònica, que pot anar des de la signatura electrònica reconeguda fins a la signatura
en tauler o mitjançant un simple PIN. Òbviament, el que manifestin les persones atorgants o intervinents en el document, inclosa la signatura al tauler,
quedarà encriptat després amb la signatura electrònica del notari. Aquesta
és la que confereix seguretat a tot el procés.
4. La tècnica de signatura electrònica no altera l’essència del document. El notari ha d’identificar, donar fe de coneixement, jutjar la capacitat
i legitimació, informar el consentiment i controlar la legalitat.
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No obstant això, el legislador espanyol va ser més caut que l’austríac. Mentre
l’austríac es va llançar al suport electrònic del que nosaltres anomenem «escriptura matriu» amb excepció, això sí, dels testaments i els pactes successoris, aquí
es va seguir un segon principi bàsic: el que realment agilita el trànsit no és si la
matriu és en suport paper o en suport electrònic, sinó la facilitat de desplaçament de les còpies. Per això la reforma, després de donar carta de naturalesa a
l’instrument públic electrònic, va deixar pendent de desenvolupament el suport
electrònic de la matriu i va passar a regular amb tot detall la còpia electrònica tal
com la coneixem avui dia.
Després de l’empenta pionera d’Àustria i d’Espanya en el panorama mundial podem veure tres posicions diferents en relació amb la matriu electrònica.
1.

Països que admeten l’escriptura matriu en suport electrònic

França, des del Decret núm. 2005-973, que introdueix un nou capítol III al
decret de 26 de novembre del 1979, preveu l’escriptura íntegrament electrònica.
El sistema és voluntari i coexisteix amb el suport paper. La recollida de signatures de les persones compareixents s’efectua sobre un tauler electrònic. Aquest
instrument pot complementar la fe pública del notari quant a l’autenticitat de la
signatura, ja que registra dades tals com la velocitat dels trets, la pressió, la inclinació de l’estilet, etc. Es tracta d’una modalitat que es fa servir cada vegada més a
França i que cobreix bastant més de la meitat de les escriptures públiques.
Itàlia fa el mateix en el D. Leg. 2 luglio 2010. En aquest sistema el notari
signa amb la signatura electrònica notarial que emet el Consiglio Nazionale del
Notariato, mentre que les parts poden signar amb signatura electrònica simple. El
sistema ha tingut molt menys èxit que a França i s’utilitza poc. Es complementa el
sistema amb la signatura en tauler.
2.

Països que no admeten el suport electrònic

Dins d’aquest grup hi ha països que, tot i que sembli contradictori, estan
molt avançats en matèria d’administració pública electrònica —E-Government—,
com és el cas d’Estònia, Txèquia o Polònia. Convé aclarir que l’administració
electrònica consisteix en un sistema de signatura electrònica que aspira a ser d’ús
universal i que permet als ciutadans, als residents i, fins i tot en el cas d’Estònia,
als estrangers que operen al país relacionar-se amb les administracions públiques
mitjançant un mecanisme d’identificació i signatura electrònica. Tots els expedients són electrònics, cap funcionari no pot operar si no és mitjançant la seva
signatura electrònica i qualsevol ciutadà té accés al seu expedient a qualsevol hora
del dia o de la nit. Doncs bé, a cap d’aquests països no es preveu la substitució del
suport paper en els documents notarials pel suport electrònic.
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En la mateixa línia se situa Alemanya. Les raons s’exposen a l’Informe d’Alemanya amb motiu del XXVIII Congrés de la Unió Internacional del Notariat celebrat a París el 2016: el suport paper és l’única manera d’aconseguir les finalitats
del procediment d’autenticació: lectura, informació i consell, identificació, control de capacitat legal i signatura de les parts en un document per ser conservat a
llarg termini. Òbviament, aquestes afirmacions no s’estenen a la còpia electrònica,
que sí que s’admet i que es fa servir profusament.
3. Sistemes mixtos
En aquests sistemes l’escriptura s’imprimeix, es llegeix, s’aprova i se signa en
suport paper i després se’n fa una còpia digital amb la signatura qualificada del
notari, que és la que s’utilitza per remetre als registres i per al trànsit en general.
Literalment, cada instrument notarial té dues vides, en paper i en còpia digital. És
el cas d’Estònia. També el del cantó de Vaud, a Suïssa.
Malgrat el que s’ha exposat, cap sistema no és exclusivament electrònic, sinó
que en els sistemes en què s’admet la matriu electrònica coexisteixen les escriptures en suport electrònic amb les escriptures en suport paper a elecció de les
persones atorgants, de manera que el notari acaba portant dos arxius i es generen
dos sistemes de conservació diferents. Aquesta coexistència, segurament inevitable durant molt de temps, situa en cert avantatge els sistemes mixtos davant els
sistemes electius. L’administració de dos arxius d’escriptures matrius en diferents
suports complica seriosament l’operativa.

Avantatges i inconvenients dels diferents sistemes
Els suports electrònics, més enllà de la imatge de modernitat que donen, no
estan exempts de problemes. Hem vist com recentment ha calgut desactivar els
DNI electrònics espanyols emesos des de l’abril del 2015 per problemes de seguretat en les claus. El mateix ha passat a Estònia, que s’ha vist obligada a parar el
sistema d’administració electrònica i ha cancel·lat 760.000 targetes d’identificació
electrònica. L’octubre del 2017 un atac cibernètic mundial va encriptar milions
d’arxius i els hackers van exigir una recompensa per alliberar-los. Intel acaba de
descobrir en els seus microprocessadors un error de disseny que fa vulnerables
gairebé un 90% dels ordinadors mundials. En definitiva, és arriscat apostar per
solucions tècniques pensant que són infal·libles.
D’altra banda, cap proveïdor no assegura la conservació a llarg i molt llarg termini dels arxius electrònics. Fins i tot les normes utilitzen expressions vagues, tals com:
«Les escriptures es conservaran segons les normes legals i tècniques que en permetin
la disponibilitat en el temps», sense que se’n comprometi un termini determinat.
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El suport electrònic, a més, planteja el problema d’acreditar judicialment
la inalterabilitat del procediment de migració. Així, no n’hi ha prou amb seguir un procediment, generalment la signatura electrònica reconeguda, que
la llei considera suficient per assegurar la integritat del document original,
cal homologar, així mateix, els procediments de migració perquè no es pugui
negar en judici la integritat del document després del procés migratori.
Per tot això, si volem ser seriosos, quan es regulen els requisits de la matriu electrònica del document notarial s’haurien de seguir les recomanacions
del XXVIII Congrés de la Unió Internacional del Notariat, que es va celebrar
a Paris l’octubre del 2016:
a) determinar de manera concreta el termini mínim de durada que s’exigeix en el document notarial electrònic;
b) exigir als proveïdors dels elements tecnològics fets servir que garanteixin aquesta durada;
c) fixar els procediments de migració homologats de manera que no puguin suposar cap pèrdua ni alteració de la informació ni puguin ser contestats
en judici;
d) respectar les mateixes regles de confidencialitat i secret professional
que en els arxius en suport paper;
e) determinar el moment en què el document notarial deixa de tenir un
interès jurídic i passa a tenir un interès merament històric, en el qual es podrien traspassar a l’Estat el cost i les operacions de conservació.
Com concloïa el notari francès Gilles Rouzet fa anys, el suport paper és
difícil de batre com a suport d’arxius a llarg termini. Per cost i per simplicitat.
Per tot el que s’ha exposat, potser desperta més interès la combinació
d’una matriu en suport paper que creï simultàniament un reflex electrònic del
protocol operable més fàcilment. És el que s’anomena «sistema mixt».

Estructura del sistema mixt
Dins del sistema mixt hi ha diferents configuracions. Així, la relació entre suport paper i suport electrònic es pot estructurar considerant-los tots
dos en pla d’igualtat, com sengles protocols de matrius, o en relació anàloga
amb la que hi ha entre matriu en suport paper i còpia electrònica. Sembla
aconsellable la segona. En la bona pràctica de posar una nota al marge de les
còpies autèntiques als efectes de l’article 1219 del Codi civil i l’article 174 del
Reglament Notarial, aquesta mateixa nota es podria situar en la còpia electrònica dipositada a la notaria, de manera que fos accessible a totes les persones
interessades a través d’un codi segur de verificació. Desenvoluparem aquest
punt important.
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El codi segur de verificació (CSV), un canvi de paradigma
El sistema mixt, que consisteix en un protocol d’escriptures en suport paper
complementat amb un dipòsit a la notaria de còpies electròniques del protocol
esmentat, que per simplificar també podem denominar «trasllat electrònic del
protocol», canvia totalment el paradigma del que hem conegut fins ara. L’aparença sorgida del títol de legitimació que és l’escriptura es pot crear, però el problema sorgeix per retirar-la del trànsit quan s’ha modificat, revocat o, en general,
«desvirtuat», com indica l’article 1219 CC. En el sistema mixt es podria retirar
del trànsit d’una manera segura efectuant una anotació al marge de la còpia electrònica de l’escriptura corresponent. L’anotació marginal fins i tot la podria fer el
notari autoritzant del títol que «desvirtua» l’anterior, de manera anàloga a com
ho fa avui posant una nota al marge de la còpia autèntica en suport paper que se
li exhibeix en el moment de l’atorgament. Som en el marc conceptual tradicional,
però fent servir les facilitats que ens brinda la tècnica. L’article 1219 del Codi civil
es posa al dia un segle i quart més tard gràcies als avenços tècnics.
Aquest sistema s’opera vinculant cada còpia electrònica o «trasllat electrònic
del protocol» amb un codi segur de verificació, que s’ha de lliurar a les mateixes
persones que avui tenen dret a una còpia autèntica i que obre l’accés a la consulta
de la còpia electrònica de l’escriptura dipositada a la notaria i a les notes posades
al marge de la còpia esmentada. D’aquesta manera, accedint-hi mitjançant el CSV,
es pot saber fàcilment si el títol de legitimació de què parlem és vigent o s’ha modificat. Fins i tot, afegint-hi l’enllaç electrònic corresponent, es pot saber en quins
termes exactes s’ha modificat per una altra escriptura posterior.
Un exemple molt il·lustratiu de funcionament del CSV el tenim en les postil·
les electròniques del Conveni de l’Haia, el procediment del qual, de gran agilitat
i eficàcia, té una regulació molt completa que ens indica el camí que cal seguir.
No en reproduirem ara tot el mecanisme, n’hi ha prou amb deixar constància que
actualment existeix i presta gran utilitat a les transaccions internacionals. Abans
era necessari postil·lar el document en suport paper i transportar-lo fins al país de
destinació. Avui, una postil·la electrònica es pot consultar des de qualsevol lloc
del món i des del mateix instant en què s’imposa. N’hi ha prou amb comunicar
a la persona destinatària el CSV i que aquesta accedeixi a la seu electrònica de la
postil·la de l’Haia.
És òbvia la utilitat del CSV en matèria de poders. N’hi hauria prou amb fer
que la persona poderdant remetés a la persona apoderada el CSV i que aquesta
permetés a la destinatària del poder fer la consulta oportuna sobre el contingut
i la vigència. La solució fa innecessari el que es va denominar «reposador de
poders» o els registres electrònics d’apoderaments que a Alemanya es projecta
establir a través del Consell Federal del Notariat. O l’anàleg que s’està projectant
en aquests moments a Rússia.
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Implantant aquest procediment, <dipòsit de còpies electròniques + CSV>,
el notariat no només serà capaç de produir títols de legitimació, sinó també de
retirar-los quan escaigui, cosa que no farà més que augmentar la seguretat del títol
mateix i el valor de la funció notarial.

La còpia parametritzada
A mesura que els registres públics es van traslladant al suport electrònic
és cada vegada més freqüent que se n’exigeixi al notari una còpia estructurada,
parametritzada, amb totes les dades que seran objecte de la publicitat. Així, la
informació que conté l’escriptura es trasllada de manera automàtica als assentaments del registre.
En la seva qualitat d’autor del document i de funcionari o exercent d’una
funció pública altament qualificat, el notari és l’operador més adequat per realitzar la parametrització esmentada. Ningú com el seu propi autor no pot precisar el
significat i l’abast del document.
Ja passa avui dia amb alguns registres civils, de convencions matrimonials,
de successions, de poders i mandats, de representacions legals, etc. El notari que
formalitza el document inscriptible, l’inscriu directament i sota la seva responsabilitat en el Registre corresponent. Així ho podem veure a Estònia, Polònia,
Txèquia o Bèlgica. L’estalvi de temps, de costos i el guany de precisió, ja que és el
mateix autor del document qui en fixa l’essència i n’ordena la publicitat, poden
alleugerir notablement els comptes públics i situar el notari com a eix central del
trànsit jurídic.
Molts d’aquests arxius de dades i registres intercanvien informació amb els
notaris amb caràcter bidireccional: el notari sol·licita informació i també proporciona dades que són objecte de publicitat. Fins i tot, en alguns casos, l’organització notarial del país gestiona el mateix registre al qual no només accedeixen dades
generades pels notaris, sinó també d’altres procedències. Així, la Fédération Royale du Notariat Belge gestiona un nombre creixent de bases de dades públiques,
com el registre central de testaments, el registre central de convencions matrimonials, el registre general de contractes de mandat, el registre central de declaracions relatives a la designació d’un administrador o d’una persona de confiança.
Una cosa semblant veiem a Txèquia, Estònia o Polònia.
A Espanya el sistema no és nou. A través de l’índex únic informatitzat es
remeten dades parametritzades a diferents administracions. Així, determinades
mutacions cadastrals, que en el dia d’avui ja sumen milions de transaccions,
s’efectuen directament a partir de l’índex únic informatitzat. El suport legal el
trobem a l’article 284 del Reglament notarial: «Aquests índexs tindran la mateixa consideració, quant a la informació que continguin, que el protocol, del qual
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es consideren part». Precepte que, al seu torn, arrenca de l’article 107 de la Llei
24/2001.
L’existència d’un dipòsit de còpies autèntiques de les escriptures que causen
els assentaments esmentats ha de permetre, addicionalment, l’intercanvi bilateral
d’informació a través d’un simple enllaç d’unió, de manera que des de l’assentament registral corresponent es pugui arribar a l’escriptura i viceversa. S’obre
així un territori de comunicació bidireccional que ha de reforçar la seguretat del
trànsit i l’eficiència dels operadors. Qualsevol dubte que pugui suscitar un assentament es podrà contrastar ràpidament amb el títol que el va causar i amb la
còpia parametritzada del títol esmentat. En alguns casos l’accés pot ser lliure, en
d’altres s’ha de restringir en funció de la protecció de dades, però, en qualsevol
cas, ens trobem davant d’un altre canvi de paradigma amb motiu dels avenços
tecnològics.
Recordem —i amb això acabo— la regla d’or enunciada al principi: la tècnica ha de servir a l’essència jurídica del document públic, no al revés.
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¿ACCÉS A LA CONFESSIÓ I A LA COMUNIÓ
DELS DIVORCIATS I TORNATS A CASAR?
Capítol 8è de l’Exhortació Apostòlica Amoris Laetitia
Importància de les circumstàncies atenuants i eximents
per
LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Acadèmic de número
10 d’abril de 2018

El papa Francesc va convocar dues Assemblees del Sínode dels Bisbes dedicades a la temàtica de la família: una d’extraordinària, l’octubre de 2014, i l’altra
d’ordinària, l’octubre de 2015. El Papa em va designar membre de les dues Assemblees Sinodals.
El tema era el matrimoni i la família, però pels mitjans de comunicació «el
tema» era si els divorciats i tornats a casar o ajuntats podien confessar-se i combregar.
El Papa Francesc a la llum dels consells que hi donàrem els pares sinodals
va publicar l’Exhortació Apostòlica Amoris Laetitia, de 19 de març de 2016. El
document té 9 capítols. N’hi ha dos que són l’estrella del document: el 4t «l’amor
en el matrimoni»; i el 5è «l’amor que esdevé fecund». El capítol 8è «Acompanyar,
discernir i integrar la fragilitat humana» tracta de la major integració dels catòlics
divorciats i tornats a casar a la comunitat cristiana. És el capítol menys important
que el 4t i el 5è, però ha estat el polèmic.

Acompanyar, discernir i integrar la fragilitat (capítol vuitè)
1. Actitud de misericòrdia envers totes les famílies
El capítol vuitè és un capítol delicat, i per a llegir-lo convé recordar el que
ens diu el papa Francesc que «sovint la tasca de l’Església s’assembla a la d’un
hospital de campanya»1. El contingut d’aquest capítol constitueix una invitació a

1
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la misericòrdia i al discerniment pastoral respecte a situacions que no responen
plenament a allò que el Senyor proposa. En divuit ocasions Amoris laetitia, en
aquest capítol vuitè, parla d’aquestes actituds.
Considero interessants les dues distintes actituds que el Sant Pare afirma que
han existit en tota la història de l’Església: marginar i reintegrar. Dues actituds,
dos camins que són encara presents en el si del poble de Déu. Francesc afirma
que «el camí de l’Església, des del concili de Jerusalem endavant, és sempre el
camí de Jesús, el de la misericòrdia i de la integració… El camí de l’Església és el
de no condemnar ningú per sempre i difondre la misericòrdia de Déu a totes les
persones que la demanen amb cor sincer… Perquè la caritat veritable sempre és
immerescuda, incondicional i gratuïta»2. I el Papa ho aplica, a tots els cristians,
en afirmar: «Ningú no pot ser condemnat per sempre, perquè aquesta no és la
lògica de l’Evangeli. No em refereixo sols als divorciats en nova unió sinó a tots,
en qualsevol circumstància en què es trobin»3.
2.

Acompanyar i discernir per integrar més en la comunitat cristiana

En aquest capítol vuitè, Amoris laetitia reitera la necessitat d’aplicar aquella
obligació que va formular Joan Pau II en la seva exhortació Familiaris consortio: «Els pastors, per amor a la veritat, estan obligats a discernir les situacions
familiars»4. Així, en l’exhortació del papa Francesc es repeteix molt una paraula:
discerniment.
Essent molt necessari el discerniment, tanmateix cal posar en relleu que
una finalitat important de l’exhortació consisteix en la integració dels cristians
—més en concret, dels divorciats i casats de nou o simplement ajuntats— en la
comunitat cristiana. La major integració, és una finalitat, mentre que el discerniment és un mitjà necessari per a avançar en la mesura del possible en aquella
integració.
Aquesta major integració en la comunitat cristiana inclou implícitament diverses formes possibles, arribant fins a la celebració del sagrament de la Penitència i de l’Eucaristia. Recordo molt bé que aquesta nova orientació en els treballs
del Sínode dels Bisbes que consisteix en la integració, va arribar a l’assemblea
sinodal a mitjan octubre del 2015. Vaig tenir el privilegi que, després del cafè i de
camí cap a l’aula sinodal, parlant amb el Sant Pare em va dir que valia més parlar
d’integració. Em vaig afanyar a preparar una proposta en aquest sentit amb relació al contingut del número 85 del document final que estudiàvem en els grups
lingüístics, i que fou aprovat al final de l’assemblea sinodal del 2015.
2
3
4

Núm. 296; Relació final 2015, 51.
Núm. 297.
Núm. 84.

206

En el meu grup lingüístic tres membres havíem preparat una proposta nova
en el sentit abans esmentat en el número 85 i de les tres propostes similars per
decisió del grup tots tres junts en vam preparar una de sola, que fou aprovada pel
grup i passà al document final. Aquesta proposta única parla de major integració
d’aquests cristians en la comunitat eclesial i l’assemblea sinodal l’aprovà amb més
dels dos terços de vots.
3. Discerniment pastoral en consciència i en el fur intern amb l’ajut d’un sacerdot
El significat del terme «discernir» en el llenguatge clàssic de la tradició espiritual és molt distint d’una simple anàlisi sociològica o psicològica de la realitat, ja
que en el nostre cas hi ha implícita una clara referència a la voluntat de Déu, per
a conèixer-la i complir-la en l’aquí i ara de la persona concreta que realitza aquest
discerniment.
Qui estigui disposat a realitzar aquest discerniment personal i pastoral «ha
de garantir les condicions necessàries d’humilitat, reserva, amor a l’Església i al
seu ensenyament, en la recerca sincera de la voluntat de Déu»5.
Aquestes exigències «són fonamentals per a evitar el greu risc de missatges equivocats, com la idea que algun sacerdot pot concedir ràpidament “excep
cions”, o que existeixen persones que poden obtenir privilegis sacramentals a
canvi de favors»6.
L’Exhortació assenyala que aquest discerniment ha de fer-se amb un sacerdot. Els sacerdots tenen la missió d’acompanyar les persones interessades en el
camí del discerniment d’acord amb l’ensenyament de l’Església i les orientacions
del bisbe. En aquest procés serà útil fer un examen de consciència, a través de
moments de reflexió i de penediment7. «La conversa amb el sacerdot, en el fur intern, contribueix a la formació d’un judici correcte sobre allò que obstaculitza la
possibilitat d’una participació més plena en la vida de l’Església i sobre els passos
que poden afavorir-la o fer-la créixer»8.
4. 
Doctrina moral de les circumstàncies atenuants i eximents aplicables als actes
humans
Hi ha una raó molt important que exposa Francesc en Amoris laetitia,
remetent a la consolidada doctrina de l’Església amb referència als condicionaments i a les circumstàncies atenuants i eximents que influeixen en la capacitat

5
6
7
8

Núm. 300; Relació final 2015, 86.
Ibíd.
Cf. núm. 300.
Ibíd.

207

de decisió i la disminució o àdhuc anul·lació de la imputabilitat i responsabilitat. L’exhortació afirma que, respecte a aquests condicionaments, el Catecisme
de l’Església Catòlica s’expressa d’una manera contundent establint: «La imputabilitat i la responsabilitat d’una acció poden quedar disminuïdes i àdhuc
suprimides a causa de la ignorància, la inadvertència, la violència, el temor, els
hàbits, els afectes desordenats i altres factors psíquics o socials»9. I Francesc
conclou: «Per aquesta raó, un judici negatiu sobre una situació objectiva no
implica un judici sobre la imputabilitat o la culpabilitat de la persona involucrada. En el context d’aquestes conviccions —continua dient el Papa—, considero
molt adient el que volgueren sostenir molts Pares sinodals: «En determinades
circumstàncies, les persones troben grans dificultats per a actuar de manera
diversa»10.
L’Exhortació dedueix que, «a causa dels condicionaments o factors atenuants, és possible que, enmig d’una situació objectiva de pecat —que no sigui
subjectivament culpable o que no ho sigui de manera plena—, es pugui viure
en gràcia de Déu, es pugui estimar, i també es pugui créixer en la vida de la
gràcia i la caritat, rebent a tal fi l’ajuda de l’Església»11. I l’exhortació diu en
una nota al text que aquesta ajuda de l’Església en certs casos podria ser també
l’ajuda dels sagraments12.
Convé recordar el següent fragment de la Summa Theologica: «Tal com el
mal és més ampli que el pecat, així el pecat és més ampli que la culpa… (per
això) el bé i el mal comporten la noció de lloança o de culpa solament en les accions voluntàries, en què el mal, el pecat i la culpa són la mateixa cosa»13. Sobre
la base de semblants premisses difícilment rebatibles, amb ple encert Francesc
afirma en l’exhortació: «Per això, ja no és possible dir que tots els qui es troben
en alguna situació així anomenada “irregular” viuen en una situació de pecat
mortal, privats de la gràcia santificant»14.
5. 
Discerniment dels divorciats i tornats a casar civilment sobre el precedent
matrimoni i sobre la nova unió
En el cas dels cristians divorciats i casats civilment Amoris laetitia explicita que el discerniment que s’haurà de realitzar haurà de reflexionar sobre dos
continguts importants: el precedent matrimoni i la nova unió. Quant al matrimoni precedent, l’exhortació afirma que «els divorciats tornats a casar haurien
9
10
11
12
13
14

Núm. 1735.
Núm. 302.
Núm. 305.
Cf. nota 351.
Summa Theologica, I-II, q.2, a.2.
Núm. 301.
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de preguntar-se com s’han comportat amb els seus fills quan la unió conjugal
va entrar en crisi; si hi hagué intents de reconciliació; com és la situació del
cònjuge abandonat; quines conseqüències té la nova relació sobre la resta de la
família i la comunitat dels fidels; quin exemple ofereix aquesta relació als joves
que han de preparar-se al matrimoni»15.
Pel que fa a la nova unió, l’exhortació ofereix també una sèrie de preguntes o qüestions que han de considerar-se en aquell discerniment de què hem
parlat abans. Així, s’assenyala el següent a tall d’exemple: «Existeix el cas d’una
segona unió consolidada en el temps, amb nous fills, amb provada fidelitat, lliurament generós, compromís cristià, coneixement de la irregularitat de la seva
situació i gran dificultat per a tornar enrere sense sentir en consciència que es
cau en noves culpes»16. I més endavant el Papa afegeix: «També hi ha el cas dels
qui han fet grans esforços per salvar el primer matrimoni i van sofrir un abandó
injust, o el dels qui han contret una segona unió amb vista a l’educació dels
fills, i a vegades estan subjectivament segurs en consciència que el precedent
matrimoni, irreparablement destruït, no havia estat mai vàlid»17.
El discerniment fa referència directa a la consciència personal. Amoris laetitia dóna molta importància a la consciència de les persones. L’actuació de
la consciència en el context d’un autèntic discerniment il·luminat pels ensenyaments de l’Església i les orientacions del bisbe diocesà, es fa necessària atès
l’ensenyament de sant Tomàs d’Aquino. Aquest gran teòleg afirma que «fins
i tot en els principis generals, com més s’afronten les coses particulars, tanta
més indeterminació hi ha… Com més es baixa a les coses particulars, augmenta
més la indeterminació. És veritat que les normes generals presenten un bé que
mai no s’ha de desatendre ni descuidar, però en la seva formulació no poden
abraçar absolutament totes les situacions particulars»18.
El discerniment que aquests cristians realitzaran amb un sacerdot en el fur
intern els ajudarà a conèixer en consciència quina és la seva situació davant de
Déu i si en el seu cas es dóna algun condicionament o circumstància atenuant
o eximent. Si en alguna situació, després de realitzar aquell procés de discerniment, l’interessat amb l’ajuda d’un sacerdot, en consciència i davant de Déu,
constata que es dóna alguna d’aquelles circumstàncies que fan que a la situació
objectiva de pecat de la dita unió no li correspon imputabilitat subjectiva greu,
en aquest cas es pot accedir als sagraments. És una aplicació de la doctrina
moral tradicional de l’Església sobre les circumstàncies atenuants i eximents
continguda en el Catecisme de l’Església Catòlica.

15
16
17
18

Núm. 300.
Núm. 298.
Ibíd.
Núm. 299.
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Podem afirmar que Amoris laetitia no admet als sagraments, i en concret a
la Penitència i a l’Eucaristia, els divorciats i tornats a casar civilment. El Sant Pare
en Amoris laetitia no parla de «categories», sinó de «persones» i és sota aquest aspecte que és necessari el procés de discerniment que configura una lògica distinta
d’aquella de si es pot o no es pot.
El papa Francesc afirma que aquí no es dóna una novetat de la doctrina, sinó
d’un desenvolupament coherent de la seva comprensió. En la constant tradició
de la fe de l’Església, la immutabilitat de la fe i el desenvolupament del dogma
no s’oposen pas19. Al contrari, segons una idea agradable al cardenal Newman,
la conservació fidel dels principis immutables de la fe solament és possible des
envolupant-ne totes les virtualitats20. El Sant Pare reitera en la seva exhortació,
especialment en el capítol vuitè, la doctrina de l’Església sobre el matrimoni com
«la unió entre un home i una dona, que es donen recíprocament en un amor exclusiu i en lliure fidelitat, es pertanyen fins a la mort i s’obren a la comunicació de
la vida»21. Al mateix temps afegeix que, «per tal d’evitar qualsevol interpretació
desviada, recordo que de cap manera l’Església no ha de renunciar a proposar
l’ideal ple del matrimoni, el projecte de Déu en tota la seva grandesa… Comprendre les situacions excepcionals mai no implica amagar la llum de l’ideal més ple ni
proposar menys del que Jesús ofereix a l’ésser humà»22. En l’exhortació es dóna
una novetat en l’aplicació d’un principi moral tradicional en l’Església, contingut
en el Catecisme de l’Església Catòlica, a aquest camp pastoral que ens ocupa.

19
El cardenal Vallini afirma que el papa Francesc desenvolupa el Magisteri precedent en la
línia de l’hermenèutica de la continuïtat i de l’aprofundiment, i no de la discontinuïtat i de la ruptura. Vegi’s: Familiaris consortio, 84; Reconciliatio et poenitentia, 34; Congregació per a la Doctrina
de la Fe, Carta als Bisbes de l’Església Catòlica respecte de la recepció de la comunió eucarística per
part dels fidels divorciats i tornats a casar; Sacramentum caritatis, 29, de Benet XVI; Catecisme de
l’Església Catòlica, núm. 1646-1651 (Cf. La letizia dell’amore...art.cit., nota 20).
20
Cf. Z. Alszeshy-M. Flick, Lo sviluppo del dogma cattolico, Brèscia 1992, 3ª ed., 139.
21
Núm. 292.
22
Núm. 307.
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1. L’evolució de la llegítima en el dret successori català
Com sabem, la llegítima és una atribució de contingut patrimonial que la llei
reserva en una successió a determinades persones per la seva relació familiar amb
el causant.
La participació, sobretot dels fills, en la riquesa creada pels pares ha estat
una constant en el dret civil català, com en d’altres del nostre entorn.
A Catalunya, no sense certes oscil·lacions, es va consagrar el sistema de quarta
del dret justinianeu, i l’hereu la podia pagar en diners o en béns de l’herència.
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La compilació del dret civil de Catalunya (CDCC) del 21.7.1960 ja regulava
la institució i l’exposició de motius del Codi de successions de 1991, que reiterava
el caràcter de la llegítima com aquella institució que atribueix a determinades
persones el dret a exigir dels hereus unes atribucions concretes.
També ha estat una constant en el nostre dret el debilitament progressiu de
la institució, atès que estava recollida en la compilació del dret civil de Catalunya
com un dret gairebé real. Amb la modificació soferta per la Llei 8/1990 va
evolucionar a dret personal del legitimari contra l’hereu, en desaparèixer la menció
legitimària, i es va mantenir amb la mateixa forma en el Codi de successions de
1991, en què també es va regular el desheretament.
Amb la promulgació del llibre IV del Codi civil català, fins i tot conservant la
institució —malgrat la polèmica doctrinal sorgida, ja que una part de la doctrina
s’inclinava per la seva supressió—, es produeixen algunes variacions importants
en la línia de restringir aquests drets, iniciades amb la modificació de l’any 1990,
singularment en matèria de desheretament, ja que les causes s’amplien en el llibre
IV del Codi civil català aprovat per la Llei 10/2008.

2.

Les causes de desheretament en el Codi civil de Catalunya

Com es diu en la Sentència del TSJC 32/2009, de 6 de setembre de 2010,
amb remissió a la del TSJC 10/2003, de 24 d’abril: «El desheretament té com a
finalitat privar el legitimari del seu dret a la llegítima, sempre que es compleixin
els requisits legals i sempre que, a més, impugnant-lo el desheretat, l’hereu pot
provar la certesa i la suficiència de la causa invocada pel testador. A diferència
d’altres ordenaments del nostre entorn, que no regulen el desheretament, sinó tan
sols la indignitat successòria (el francès, el belga o l’italià), el nostre ordenament,
conforme a les fonts romanes que reconeixien, entre d’altres “causes justes
d’ingratitud”, la “injúria greu i deshonrosa” al testador ascendent o haver-lo
“acusat en causes criminals, que no són contra el príncep o contra la república”
(novel·la 115 de Justinià, capítol III), va reconèixer des de temps antic la facultat
del testador d’excloure nominalment certs parents de la seva herència (usatge
exheredare, constitucions i altres drets de Catalunya, llibre 6, títol 3) en virtut de
determinades causes greus d’ingratitud i de falta de respecte, que suposaven una
ruptura de deures familiars bàsics (“dichos padres genitores pueden desheredar
a sus hijos o hijas, nietos o nietas si los hubiere tan atrevidos que sacudieren
gravemente a su padre o madre, abuelo o abuela, o les deshonraren, o les acusaren
en juicio de algun crimen...”), si bé és cert que la regulació continguda en la CDCC
de 1960 es va limitar a una simple referència al desheretament injust (art. 141
CDCC), i que no va ser sinó fins a la promulgació del Codi de successions de 1991
(articles 368 i seg.) que es disposa d’una norma [...]».
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En el llibre IV del Codi civil català, les causes del desheretament es
preveuen a l’article 451.17. A més de les causes d’indignitat que estableix
l’article 412.3 també ho són: la denegació d’aliments al testador o al seu
cònjuge o convivent en unió estable de parella, o als ascendents o descendents
del testador, en els casos en què hi ha l’obligació legal de prestar-los-en; el
maltractament greu al testador, al seu cònjuge o convivent en unió estable de
parella, o als ascendents o descendents del testador; la suspensió o la privació
de la potestat que corresponia al progenitor legitimari sobre el fill causant o
de la que corresponia al fill legitimari sobre un net del causant, en ambdós
casos per causa imputable a la persona suspesa o privada de la potestat, i per
últim, l’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i
el legitimari, si és per una causa exclusivament imputable al legitimari, que és
objecte d’aquesta comunicació.
En el preàmbul de la norma ja es recorda que es manté la «llegítima com a
atribució successòria legal i límit a la llibertat de testar, però accentua la tendència
secular a afeblir-la i a restringir-ne la reclamació».
D’aquesta manera, no només es modifica la redacció d’alguna de les
causes de desheretament recollides abans en el Codi de successions (així la
causa 451.17.2.c, en la qual se suprimeix que el maltractament hagi de ser
d’obra i s’amplia l’àmbit subjectiu dels afectats: «El maltractament greu al
testador o al seu cònjuge o convivent en unió estable de parella, o als ascendents
o descendents del testador», sinó que se n’hi afegeix una altra més novedosa,
que és «l’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el
legitimari, si és per una causa exclusivament imputable al legitimari».
El legislador, en el preàmbul del llibre IV, ja constata la possibilitat que
la norma sigui una font de litigis, però destaca davant d’aquest risc «el valor
que té com a reflex del fonament familiar de la institució i el sentit elemental de
justícia que hi és subjacent».
I és que, efectivament, no pot oblidar-se que el dret a la llegítima es basa
en les relacions familiars que es presumeixen presidides per l’afecte i els vincles
de solidaritat.
La llegítima suposa una limitació en el dret a la llibertat de testar per
resguardar les famílies dels abusos de les actuacions discriminatòries que
fomentin desavinences i plets entre els familiars. Malgrat tot, quan la solidaritat
intergeneracional ha desaparegut perquè el legitimari ha incorregut en alguna
de les conductes reprovables previstes a la llei, és legítima la seva privació.
Com diu la Sentència del TSJC, de 2 de febrer de 2017: «No seria equitatiu que
qui renuncia a les relacions familiars i al suport i ajuda de tot tipus que aquestes
comporten, després sigui beneficiat per una institució jurídica que troba el seu
fonament, precisament, en els vincles parentals».
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3. L’evolució de la doctrina del Tribunal Suprem pel que fa als
maltractaments d’obra de l’art. 853.2 del Codi Civil
El Tribunal Suprem, conscient de l’evolució de la societat, que no comprèn
com la llei pot reservar fins a dos terços de les herències (és la llegítima del dret
castellà) a legitimaris amb vincles de sang però que no tenen pràcticament relació
amb el testador per discrepàncies i enfrontaments personals continuats en el temps,
en detriment de les persones que han tingut un vincle afectiu més proper, ha ampliat
el concepte de maltractament d’obra per incloure-hi també els maltractaments de
caire psicològic.
Així, trobem la Sentència de la Sala Primera del Tribunal Suprem, del 3 de
juny de 2014, i la més moderna, del 30 de gener de 2015, les quals expressen que
l’enumeració taxativa de les causes de desheretament, sense possibilitat d’analogia
ni d’interpretació extensiva, no significa que la interpretació o valoració de la causa
concreta, prèviament admesa per la llei, hagi de ser realitzada amb un criteri rígid o
summament restrictiu.
«Esto es lo que ocurre con los malos tratos o injurias graves de palabra como causas
justificadas de desheredación, (artículo 853.2 del Código Civil CC art. 853.2), que, de
acuerdo con su naturaleza, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a
la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen.
De modo que en la actualidad, el maltrato psicológico, como “acción que determina un
menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima”, debe considerarse comprendido
en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra como causa
de desheredación, tanto porque así lo exige nuestro sistema de valores constitucional,
basado en “la dignidad de la persona como germen o núcleo fundamental de los
derechos constitucionales (art. 10 CE CE art. 10)”; como porque así viene requerido
por el ordenamiento jurídico en su integridad, según se desprende del reconocimiento
de la figura que, con vocación expansiva, se efectúa en el campo de la legislación
especial (Ley Orgánica 1/2004, de protección integral de la violencia de género); como,
finalmente, porque así lo precisa el principio de conservación de los actos y negocios
jurídicos reconocido por la jurisprudencia del TS y de esta Sala, “no solo como cánon
interpretativo, sino también como principio general del derecho (STS 827/2012, de 15
enero) con una clara proyección en el marco del Derecho de sucesiones en relación con
el principio de favor testamenti (STS 624/2012, de 30 octubre Jurisprudencia citada
STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 30-10-2012 (rec. 797/201)”».
Així, en la STS 258/2014 el menyspreu i l’abandonament familiar del pare
durant els darrers anys de vida per part dels seus dos fills es va considerar una
causa justa de desheretament i a la STS 59/2015 es va estimar la concurrència de
maltractament psicològic continuat d’un fill vers la seva mare pel fet d’haver-li pres
de manera fraudulenta el seu patrimoni immobiliari, la qual cosa li va provocar un
notable ofec econòmic en els darrers anys de vida.
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Doncs bé, aquesta doctrina també s’ha aplicat a Catalunya sota la vigència
del Codi de successions (CS), no només perquè la redacció del precepte era, en
ambdós casos (CS i CC), pràcticament idèntica, sinó perquè la llegítima és una
institució més fràgil i feble en la legislació catalana que en la del Codi civil i perquè
la voluntat del testador resulta del tot primordial en el dret successori català.
En aquest sentit, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
de 2 de febrer de 2017, va apreciar la validesa del desheretament feta per la causant,
avia del legitimari, per motiu del maltractament psicològic, atès l’abandonament
d’aquest envers els avis al final de les seves vides en un medi rural. A la Sentència
també es remarca que no es pot identificar el maltractament, incardinable, si
s’escau, en el núm. 3 de l’article 370 del CS, amb el mer distanciament de la
relació familiar que no estava recollida com a causa de desheretament en el CS.
En el llibre IV del Codi civil de Catalunya ambdues causes es regulen per
separat, de manera que l’apartat e de l’article 451-17.2 CCCat art. 451-17.2 Ley
25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo
a la persona y la familia.Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código
Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.Ley 40/1960, de 21 de julio,
sobre Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña.Ley 29/2002, de 30
de diciembre, primera Ley del Código Civil de Cataluña.Ley 10/2008, de 10 de
julio, del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones. Ley
5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a
los derechos reales es refereix estrictament a l’absència de relació familiar, però
no inclou altres formes patològiques de relació entre el causant i el legitimari, ja
recollides en les causes precedents.
A diferència de l’absència continuada de relació familiar entre el causant i
el legitimari, el maltractament greu pot anar dirigit no només contra el testador
o la testadora, sinó també contra el seu cònjuge, parella de fet, ascendents
o descendents, cosa que no passa amb la manca de relació familiar, que es
circumscriu al causant i al legitimari.

4. La manca de relació continuada com a causa de desheretament en el
Codi Civil de Catalunya: la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de 8 de gener de 2018
Segons la doctrina, seguint la normativa legal, el pressupòsit d’aplicació
del precepte és l’absència de relació familiar, cosa que suggereix que no ho és
una relació personal escassa o esporàdica, atès que la falta de tracte ha de ser
pràcticament completa; a més, ha de ser manifesta i continuada. El requisit que
l’absència de relació familiar sigui manifesta tendeix a facilitar la prova de la causa
de desheretament, ja que d’haver transcendit, per la seva gravetat i persistència
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del l’àmbit familiar, la prova pot ser facilitada per testimonis aliens. En relació
amb el requisit de la continuïtat, la llei no exigeix un temps mínim d’absència
de contacte però, és clar, que ha de ser el suficient per entendre la situació com a
consolidada.
A més, es requereix que el distanciament sigui exclusivament imputable al
legitimari, la qual cosa exigeix entrar en les causes o motius que van portar el
causant i el legitimari a la situació esmentada i la conducta seguida per ambdues
parts, és a dir, en la valoració d’elements de caràcter subjectiu.
Tenint en compte la data de l’entrada en vigor del llibre IV del Codi civil de
Catalunya, és lògic que encara no existeixi un nombre elevat de sentències de les
Audiències sobre aquesta causa de desheretament, però a la Sala civil i penal del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ha arribat el primer cas, que la Sala
va resoldre en la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 8
de gener de 2018.
Els fets que van donar lloc a la controvèrsia (els noms són ficticis) van ser
els següents:
Primer. Severino i Estrella van contreure matrimoni a ADREÇA000 el 7 de
març de 1972, fruit del qual van néixer les filles Dulce (NÚM000 de 1973) i Isidora
(NÚM001 de 1977).
Segon. Severino i Estrella es van separar de fet el novembre de 1980, la qual
cosa va provocar que Estrella se n’anés a viure —amb les filles de 7 i 3 anys— a
Lleida, mentre ell romania al domicili que havia estat familiar d’ADREÇAN001.
Tercer. La Sentència de 10 de juny de 1983 aprovà el divorci de mutu acord
de Severino i Estrella, i el dia 5 de març de 1989 Severino es va casar amb María
Inmaculada, amb qui no va tenir descendència. Ambdós van fixar la residència a
l’ADREÇA000.
Quart. Severino va morir el 7 d’octubre de 2013 a l’edat de 64 anys i va deixar
establert al seu darrer testament, atorgat davant notari a l’ADREÇA000 el 30
d’octubre de 2012, que instituïa hereva universal la seva dona María Inmaculada
al mateix temps que desheretava les filles Dulce e Isidora amb la fórmula següent:
«nada lega en concepto de legítima a sus hijas Dulce y Isidora por incurrir en la
causa prevista en el artículo 451-17 del vigente Código de sucesiones de Catalunya,
Ley 10/2008 de 10 de julio (la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar
entre el causante y el legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al
legitimario)».
Cinquè. La demanda de nul·litat del desheretament fou promoguda per les
filles del testador el 9 de maig de 2014.
Sisè. Les sentències de primera i segona instància recaigudes en aquest procés
van coincidir en afirmar que el desheretament de les filles del testador era injust.
En particular, la sentència d’apel·lació va subratllar (i) que la manca de relació
familiar continuada entre elles i el seu pare des del divorci dels progenitors fins
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l’any 2010 és un fet no controvertit i no imputable a les filles, atesa la «posició
preeminent del pare» en aquell llarg període, i (ii) que l’intent de retrobament
que hi hagué a partir de l’any 2009, tant se val que fos a iniciativa del pare o
d’elles, manifestat els anys 2011-2013 sobretot en contactes per Facebook, per
telèfon i fins i tot amb una visita presencial entre tots tres, no va quallar en una
relació normalitzada a causa dels «molts anys de distanciament», sense que consti
un refús explícit al restabliment de les relacions amb el pare per part de les filles
ni una «profunda desavinença» entre ells, raons per les quals no esqueia fer-les
responsables exclusives d’aquest fracàs.
Es van plantejar dues qüestions en el recurs: en primer lloc, el criteri
temporal de valoració de l’existència de la causa de desheretament i, en segon
lloc, la pròpia existència de la causa.
La part recurrent fonamentava el seu recurs en l’afirmació que la valoració
de l’existència de la causa de desheretament prevista en la norma esmentada «s’ha
de fer prenent en consideració només els fets esdevinguts en data anterior a la del
testament, ja que aquests serien, eventualment, els que explicarien la decisió del
difunt».
La Sentència diu que partint de la base que la llegítima és una institució de
dret successori fundada en la solidaritat intergeneracional a la família (l’article
39.1 de la Constitució espanyola insta els poders públics a assegurar «la protecció
social, econòmica i jurídica de la família»), i que la privació correlativa d’aquest
dret ha de fonamentar-se en l’existència d’una de les causes previstes a la llei
que demostrin un comportament contrari als principis de respecte, assistència
recíproca i solidaritat que caracteritzen la família en sentit ampli (article 451-17
del Codi civil de Catalunya), és natural que la causa feta valer per un testador
o heretant hagi d’existir inexcusablement en el moment en què es formalitza el
desheretament, ja que en cas contrari ens trobaríem davant d’una declaració de
voluntat ineficaç per manca de fonament.
Aquesta conclusió, però, és perfectament compatible amb el fet que el
comportament posterior del mateix causant o del legitimari desheretat pugui
ser pres en consideració, no ja només per tal de provar una reconciliació o
perdó eventual, que poden ser anteriors o posteriors al desheretament i la
càrrega de la prova dels quals correspon al desheretat (articles 451-19.1 i 45120.2 del Codi civil de Catalunya), sinó principalment, ja en la perspectiva
específica de l’article 451-17.2 del mateix Codi a l’efecte de provar l’existència
o no de relació familiar en el moment del desheretament, o per tal d’esbrinar la
imputabilitat de la manca continuada de relació familiar al causant, al legitimari
o a tots dos.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va entendre que la Sentència
de l’Audiència era correcta, ja que d’una banda, va analitzar la causa del període
de manca absoluta de relació entre el causant i les seves filles des de l’any 1989
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fins al 2009 i conclou que aquest distanciament no era imputable de cap manera
a les filles a causa de la posició aleshores preeminent del pare i al refredament
dels vincles entre fills i progenitors —principalment amb el no custodi, com era
el cas— que comporten en massa ocasions les crisis conjugals; i d’altra banda,
perquè aprecia que després d’un contacte esporàdic l’any 2009, que tingué un
significat de caire més aviat administratiu (inclusió de Dulce com a beneficiària a
la cartilla sanitària espanyola del pare), els contactes entre el pare i les filles es van
reprendre més tard «per Facebook, per telèfon i almenys una visita presencial de
les filles al seu pare».
Explica la Sentència que:
«Atès que la data clau per verificar l’existència de la causa del desheretament
litigiós és la del dia 30 d’octubre de 2012, la comprovació ha de fer-se tenint en
compte primordialment les comunicacions esmentades per Facebook, però sense
prescindir radicalment —com pretén la part recurrent— dels fets posteriors,
puix que la conducta duta a terme per les legitimàries en relació amb el seu pare
després d’aquella data (comunicacions telefòniques i visita personal) també s’ha de
valorar com a mostra d’un suposat restabliment de relacions que faria la funció de
reconciliació per mitjà dels actes de significació indubtable a què al·ludeix l’article
451-19.1 del Codi civil català o, si més no, com a evidència de la disposició de les
mateixes filles a aquest restabliment.
En conseqüència, la Sentència objecte de recurs no incorre en la vulneració
legal denunciada en aquest motiu del recurs pel fet d’haver valorat —per bé que
sense la distinció cronològica convenient dels fets— la concurrència de la causa de
desheretament formalitzada en un testament notarial d’octubre de 2012 atenent
les circumstàncies concurrents fins a aquesta data, però també en funció dels fets
ocorreguts en els dotze mesos posteriors —fins a la mort del testador— summament
reveladors de l’evolució de les relacions personals entre el pare testador i les filles
legitimàries.»
Quant a la causa prevista a l’article 451-17.2 del Codi civil de Catalunya, la
Sentència diu que si el desheretament tradicional consisteix en la sanció imposada
al legitimari que realitza un comportament contrari als deures familiars bàsics
(denegació d’aliments, maltractament greu d’obra, incompliments dels deures de
la potestat parental), amb la nova causa de desheretament el legislador fa un pas
endavant conscient que el model familiar actual posa més èmfasi en els vincles
afectius que en el parentiu, i considera una causa justificada de pèrdua de la
llegítima la ruptura afectiva entre el causant i el legitimari manifestada simplement
a través de «l’absència manifesta i continuada de relació familiar» entre ells, sempre
però que l’absència esmentada sigui exclusivament imputable al legitimari.
Continua dient que:
«La regla pressuposa que el vincle de parentiu en els graus que donen lloc a la
llegítima crea naturalment una relació familiar, entesa com a relació propera (pot
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servir de cànon interpretatiu l’expressió “tracte familiar”, emprada per l’article 4435 del Codi civil català per supeditar els drets successoris intestats entre parents per
adopció a l’existència d’aquest tipus de relació), no necessàriament convivencial,
de manera que l’absència “manifesta i continuada” —es requereix, per tant, una
certa notorietat i continuïtat en el temps— de relació familiar és una causa justa de
desheretament, per bé que la manca de relació ha de ser imputable en exclusiva al
legitimari, no debades es tracta indiscutiblement d’una sanció civil.
Per tant, la causa de desheretament no es dona. Aplicant els criteris de
causalitat adequada vinculats a les circumstàncies del cas, la desaparició del vincle
afectiu no és només imputable al causant ni tampoc si ho és en parts significatives
al propi causant i al desheretat. Cal remarcar que el projecte de llei inicial del llibre
IV ampliava considerablement l’abast d’aquesta causa de desheretament, puix que
tan sols exigia que la situació de “trencament manifest i continuat en el temps de la
relació familiar” no fos per causa exclusivament imputable al causant.»
Partint de les bases exposades, el recurs es va desestimar.
Amb tot, la Sentència reconeix que: «En el cas d’una absència de relació
perllongada entre un progenitor i el seu fill a conseqüència del simple refredament
del vincle afectiu, si qualssevol d’ells intenta amb actes d’indubtable significació
el restabliment de la relació i es troba amb la negativa pertinaç i injustificada de
l’altre, aquest darrer comportament pot considerar-se suficient per apreciar la causa
de desheretament de l’article 451-17.2 e del Codi civil de Catalunya, puix que fa
impossible i per una causa només imputable a ell la recuperació de la normalitat
familiar.»
Tot i això, nega que en el cas del litigi s’hagués produït aquesta situació, ja
que del contingut de les comunicacions es revela que: «La reacció de les germanes
interpel·lades no va consistir en un refús taxatiu del restabliment de relacions
proposat pel pare per la intermediació de la seva amiga d’infància Sabina, sinó en
donar una resposta cautelosa a les propostes de reprendre unes relacions inexistents
durant una vintena llarga d’anys i que, per tant, exigien un període d’instauració
progressiva.»
Sobretot perquè es va acreditar que en els darrers cinc mesos de vida de
Severino (del 17 de maig de 2013 al 7 d’octubre d’aquell mateix any), «Dulce,
però sobretot, Isidora, va fer trucades telefòniques regulars al domicili del seu pare
i va mantenir llargues converses amb ell», tal com declara provat la Sentència
impugnada, comportament que s’inscriu amb tota naturalitat en el procés
progressiu de retrobament entre el pare i les filles, que no va culminar amb el
restabliment total previsible de les relacions familiars a causa del traspàs de
Severino.
En definitiva, la Sala va concloure que la manca de relació familiar veritable
entre el testador i les seves filles no podia qualificar-se «d’exclusivament
imputable» a elles, raó per la qual el seu desheretament va ser qualificat d’injust.
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5. La manca de relació continuada com a causa d’extinció
dels aliments entre parents:
la Sentència del Tribunal Superior de Justícia, de 2 de març de 2017
L’article 237-13.1.e del Codi civil de Catalunya, en matèria d’aliments entre
parents, estableix que és una causa d’extinció del dret als aliments «el fet que
l’alimentat, encara que no tingui la condició de legitimari, incorri en alguna de les
causes de desheretament que estableix l’article 451-17.»
Així doncs, sembla que trasllada mimèticament les causes de desheretament
a l’àmbit dels aliments.
En trobar-se la Sala que, en un procés de família, el pare havia pretès que
es declarés l’extinció de la pensió alimentària a la seva filla de 21 anys disposada
en una sentència anterior de divorci (en el marc d’aquest procediment es pot
demanar aliments també per als majors d’edat en edat de formació si viuen amb
algun dels pares), per manca de relació amb ell imputable a la filla es va haver
d’analitzar també la qüestió en aquest àmbit.
Els antecedents de caràcter fàctic —els noms són ficticis— eren els següents:
El senyor Luciano i la senyora Inocencia van tenir una relació de parella, de la
qual en va néixer una filla, Eva, que ara té vint-i-un anys.
En virtut de la Sentència de 6 de maig de 2000 el Jutjat de Primera Instància
número 3 d’ADREÇA001 va regular les mesures aplicables arran de l’extinció de
la relació i, pel que ara interessa, es va decretar la guarda de la filla Eva a favor de la
senyora Inocencia i el pagament d’una pensió alimentària d’import mensual de 35.000
pessetes (ara 210 euros) que el senyor Luciano havia de satisfer, així com la distribució
per meitats de les despeses extraordinàries.
La demanda que donà lloc a aquest litigi va ésser presentada pel senyor Luciano
amb data 1 d’octubre de 2014 al Jutjat Degà de Blanes, en què sol·licitava l’extinció
de la pensió d’aliments que havia de satisfer a favor d’Eva. Va emparar l’extinció
esmentada en els articles 237-13.1 e) del Codi civil de Catalunya en relació amb
l’article 415-17-2 e) del mateix Codi. A aquest respecte, adduí que Eva no mantenia
cap mena de contacte amb el seu pare ni amb la família paterna des de feia més de
dos anys. La demanda posava de manifest que la filla del demandant s’havia negat
reiteradament davant la insistència del demandant a visitar-lo a ell i a la seva família
i li havia bloquejat tot tipus de contacte a les xarxes socials.
També feia especial insistència a què quan Eva es va assabentar de la mort de la
seva àvia paterna dos dies després del decés, i per aquesta circumstància, va trucar al
seu pare, a qui va insultar i escridassar. També ho va fer a la seva parella, la senyora
Natàlia, i finalment va enviar un whatsapp al senyor Luciano en el qual el titllava
de desgraciat, de mal pare i li deia que no es mereixia viure.
La Sentència dictada en primera instància va desestimar íntegrament la
demanda. El senyor Luciano hi va interposar recurs d’apel·lació, a conseqüència
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del qual la Sentència va recaure a la Secció Segona de l’Audiència Provincial de
Girona amb data 23 de novembre de 2015, que va confirmar la Sentència de
primera instància.
L’Audiència conclou que les proves demostraven que entre pare i filla mai
no hi havia hagut una relació gaire fluïda des que es va produir el trencament de
convivència entre els pares de l’Eva, llevat del curs acadèmic 2011-2012, en què
aquesta va anar a viure amb el seu pare, moment a partir del qual es va trencar
la relació i es va fer episòdica i conflictiva, però que aquest fet era imputable a
ambdues parts.
Es va interposar recurs de cassació contra aquesta Sentència i es van adduir
com a infringits l’article 237-13.1.e del llibre II, aprovat per la Llei 25/2010, i
l’article 451-17.2.e, del llibre IV, aprovat per la Llei 10/2008.
En resoldre el recurs, la Sala diu que:
«L’article 237-13.1 e), en regular l’extinció del dret d’aliments fa, doncs, una
remissió expressa a l’article 451-17.2 e), que regula les causes de desheretament i
preveu com una d’aquestes la manca de relació esmentada, en seu de successions,
entre el causant i el legitimari, sempre que sigui imputable de forma exclusiva a
aquest darrer.
Els dos articles constitueixen el centre d’aquest debat, el nus gordià o la ratio
decidendi d’aquest litigi, i per tal de donar pautes d’interpretació i aplicació dels
mateixos preceptes legals és per aquest motiu que aquest Tribunal Superior de
Justícia ha admès el recurs de cassació en estimar que reuneix interès cassacional.
La menció com una causa genèrica d’extinció de la pensió alimentària per
incidir l’alimentista en una causa de desheretament no és una novetat del llibre II
del Codi civil de Catalunya, sinó que ja el Codi de família anterior (1998) també feia
remissió a les causes de desheretament previstes en aquells moments en el Codi de
successions, concretament als articles 370.1, 370.2 i 370.3.
Si fem una anàlisi comparativa de les causes de desheretament previstes en el
Codi de successions anterior amb les que ara regula el llibre IV del Codi civil de
Catalunya, podem concloure que s’augmenta l’espectre per privar el legitimari del
seu dret com a hereu forçós en incloure, com a nova causa, aquesta manca de relació
familiar.
Aquesta inclusió ha conduït a alguns autors a estimar que això suposava una
debilitació de la llegítima dirigida a la seva supressió, consideració que en cap cas, ni
tant sols s’ha insinuat en l’obligació d’aliments envers els fills.
Tal com s’expressa el recurrent en el cos del seu recurs de cassació, les causes
de desheretament s’han d’interpretar de forma restrictiva perquè tenen naturalesa
limitativa de drets, però amb més motiu s’han d’interpretar de forma rigorosa les
causes d’extinció del dret d’aliments tenint en compte la naturalesa d’aquest dret.
Malgrat que l’absència manifesta i continuada de relació familiar per causa
exclusivament imputable al legitimari, o si escau, a l’alimentat sigui en un cas causa
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d’extinció de la llegítima i en una altra causa d’extinció del dret d’aliments, aquesta
Sala considera que el dret a la llegítima i el dret d’aliments tenen una naturalesa
diferent i que aquesta naturalesa influeix a l’hora de determinar el grau de rigor amb
què s’ha d’analitzar la conducta, d’una banda, d’un legitimari que nega qualsevol
tipus de relació amb el causant i de l’altra la de l’alimentat que s’oposa a relacionarse amb la persona obligada a donar-li aliments.
En el cas que es debat, el que és objecte de la contesa és el dret d’aliments d’una
persona que, si bé és major d’edat, no ha acabat la seva formació per causes que no
s’han provat que siguin voluntàries (ans al contrari, ha quedat provat que l’Eva
últimament, seguia els seus estudis amb èxit). Cal tenir molt en compte que el Codi
civil de Catalunya, a l’hora de negar el dret d’aliment, exigeix dues premisses (com
ja s’ha dit i repetit: a) l’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el
pare i la filla i b) que sigui per causa exclusivament imputable a la filla).
Un cop establert això, s’ha de fer palès que l’Audiència no considera provada
ni una premissa ni l’altra.»
La Sentència, finalment, conclou que:
«S’ha d’interpretar més rigorosament el concepte jurídic: “absència manifesta
i continuada de relació familiar entre el deutor i el creditor del dret, per causa
exclusivament imputable al primer”, cas que es tracti de privar del dret d’aliments a
l’alimentat, que en el cas que es tracti d’extingir el dret a la llegítima, atès el caràcter
bàsic dels aliments per a la vida i (en el supòsit tractat vista l’edat de l’alimentat) pel
dret a l’educació i al desenvolupament integral de la personalitat.
La diferent naturalesa d’un dret i l’altre (a la llegítima i als aliments) s’hauria
d’haver palesat pel legislador en el preàmbul de la Llei 25/2010 que aprovà
el llibre II del Codi civil de Catalunya relatiu a la persona i a la família, però
malauradament, aquest omet qualsevol pronunciament d’aquesta causa extintiva.
En canvi, però, la remissió a l’article 451-17 del mateix Codi civil de Catalunya
aprovada per la Llei 10/2008 ens condueix a fer referència al seu preàmbul, on el
legislador indica: “amb relació al desheretament, és destacable l’afegiment d’una
nova causa, que es l’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el
causant i el legitimari per causa imputable exclusivament a aquest darrer. Tot i que
certament, el precepte pot ésser font de litigis per la dificultat probatòria del supòsit
de fet [...] s’ha contraposat aquest cost elevat d’aplicació de la norma amb el valor
que té com a reflex familiar de la institució i del sentit elemental de justícia que hi
és subjacent”».
Les afirmacions del legislador, en el context de la llegítima, no són mimèticament
traslladables als aliments, almenys en els supòsits de l’obligació dels pares envers als
seus fills que tot i ésser majors d’edat no hagin acabat la seva formació, ja que no
es tracta només d’un dret-obligació de reflex familiar i d’un sentit de justícia, sinó
d’un dret bàsic previst expressament a l’article 236-17.1 del Codi civil de Catalunya,
en dir: “Els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir
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cura dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i
proporcionar-los una formació integral”.»
D’aquesta manera, la Sala no considera provat un rebuig absolut per part
de la filla a relacionar-se amb el seu pare durant un període de temps important
atès, precisament, que va conviure amb el seu pare i la seva nova família durant
tot un curs escolar.
La Sala posa en relleu igualment que la maduresa del pare li exigia un grau
més elevat de comprensió i esforç per reconduir la situació, ja que aquesta pot
afectar molt més a una noia de vint-i-un anys que a una persona més adulta.
En conseqüència, es va desestimar el recurs.

6.

Conclusions

D’acord amb tot el que s’ha exposat, podem concloure que els criteris de la
Sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per donar lloc o
no al desheretament i/o extinció dels aliments entre parents per causa d’absència
de relació familiar manifesta i continuada entre el causant i el legitimari i/o
alimentat/alimentant, són els següents:
El distanciament personal ha de ser pràcticament absolut i prolongat en el
temps.
S’escau l’anàlisi de les raons o causes de l’absència de tracte familiar per
comprovar si és o imputable o no de forma exclusiva al causant o al legitimari
(alimentat/alimentant), per la qual cosa es tenen en compte criteris subjectius.
La causa serà rebutjable, si és imputable a ambdues parts.
Resulta especialment problemàtica l’aplicació d’aquesta causa quan, tractantse de pares i fills, el distanciament s’ha produït arran de la separació o divorci dels
pares quan el legitimari o alimentat era jove, suposant que han de ser els progenitors,
que compten amb més maduresa personal, els que primordialment han de realitzar
les actuacions pertinents per continuar o mantenir la relació amb els fills.
Es propugna, en el supòsit del deure d’aliments entre pares i fills majors però
en edat de formació, una interpretació restrictiva i més rigorosa de l’existència
de la causa esmentada d’extinció, ja que no es tracta ja d’evitar la injustícia que
algú es vegi afavorit per imperatiu legal amb un desplaçament patrimonial gratuït
del causant per causa de mort, quan ja s’han trencat els vincles afectius entre
ambdues parts, sinó que el deure d’aliments entre pares i fills constitueix un
dret —obligació bàsic consagrat a l’art. 236-17.1 del Codi civil de Catalunya que
inclou la prestació— el que sigui necessari per subsistir en el sentit més ampli
(educació i formació integral). No resulta així equiparable el dret a la llegítima (el
qual ni tan sols existeix a molts països o en altres comunitats autònomes) al deure
d’aliments, per la qual cosa és mereixedor d’una major tutela judicial.
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I. Preliminar y justificación
La Ley 3/2017 de 15 de febrero ha colocado en escena la histórica figura
contractual catalana de la compraventa a carta de gracia con la particularidad de
no situarla en el Libro sexto del Código civil de Cataluña destinado a los contratos, sino en el Libro quinto de los derechos reales como uno más de los derechos
de adquisición, lo que nos interroga sobre si el consentimiento de los contratantes va encaminado más a crear este derecho de readquisición que a estructurar
una compraventa, cuando parece más lógico que el derecho de readquirir surja
como consecuencia de la compraventa y como un resorte de protección del vendedor.
Pero esto no es el objeto de la comunicación a la Academia. Lo es algo muy
distinto. Surge de nuestra reflexión de que los únicos contratos de compraventa
a carta de gracia que en nuestra vida profesional conocimos, siempre estuvieron
teñidos de usura y de simulación. En definitiva, falsos contratos de compraventa.
Expresiones éstas que exigen necesariamente las oportunas explicaciones.
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Fue en Tortosa, en las décadas de los sesenta, e incluso de los setenta, donde
tuvimos la experiencia de conocer en la práctica la figura en los términos descritos. Por conocimiento directo, o de otros notarios y profesionales, incluso de
empleados de notaría, tuvimos noticias de la histórica lacra de la usura cebada en
el sector agrario; sobre todo en el Delta, pues el cultivo del arroz, si bien breve
en el tiempo (marzo-octubre), exige importantes adelantos dinerarios. El medio
financiero que se venía utilizando era lo que se denominaba como «la hipoteca a
traza de venta» para referirse a la compraventa a carta de gracia. La situación de
confianza que los prestamistas inspiraban en los deudores hacía que estos esperaran que el plazo pactado se prorrogaría según su situación y necesidades. Por este
camino los usureros (algunos conocidos por sus nombres y apellidos) se hicieron
con patrimonios inmobiliarios de tal cuantía que aquellos nombres y apellidos
constaban en el Registro de la Propiedad como colindantes de fincas que se repetían como manchas en las hojas registrales.
Tan penosa realidad trató de ser corregida por varios medios. Las Cajas de
Ahorro se lanzaron a concertar préstamos al cuatro por ciento de interés y plazos
de veinte años, sin amortizaciones periódicas. Ello hizo que los intereses entre
particulares se situaran en el seis por ciento. Por los cuatro Notarios de Tortosa
se decidió limitar, e incluso denegar la prestación de sus funciones, a partir de
ciertos topes. Así no se autorizarían escrituras de préstamos hipotecarios cuyo
interés sobrepasara del ocho por ciento. Y en cuanto a las compraventas a carta
de gracia se negó su otorgamiento.
Y estos recuerdos de las únicas compraventas a carta de gracia que conocimos surgen al contemplar los perfiles de esta figura en la reciente normativa
jurídica del Código Civil de Cataluña, que en definitiva reproduce la histórica
regulación de la Compilación del Derecho civil de Cataluña, de la que se hizo una
interesante memoria en la STSJ de Cataluña de 13 de mayo de 2010, a la que se
hará referencia posteriormente.
Frente al desamparo del deudor vendedor que ofrecía aquella venta a carta
de gracia tortosina, hoy se nos presenta por contraposición la debilidad de la garantía que resulta para el acreedor comprador ante el incumplimiento del deudor
vendedor. Preocupación que modernamente puso de relieve Roca i Trias1 cuando, al tratar de la compraventa a carta de gracia y afirmar su plena validez, aparte
de ciertas fisuras que pueden ocurrir, como la referente a la usura, su preocupación se circunscribe al supuesto del incumplimiento del vendedor deudor de no
pagar la deuda ejercitando el derecho a redimir en el plazo estipulado; ante cuya
situación surge el principio general de que el acreedor no puede apropiarse las
cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas. Se opuso de esta manera

1

«Institucions del Dret Civil de Catalunya». Vol. I 5ª ed. 1998, pp. 154 y s.
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a sendas SSTSJC de 29 de mayo y 31 de octubre de 1991 que entendían que no
existía en el ordenamiento general una prohibición del pacto comisario. Aquella
autora, para evitar las consecuencias perjudiciales que se producirían por no poder ejercitarse el comiso, pagando la deuda, consideró que se pudiera solicitar la
intervención de un funcionario público (juez o notario) para obtener la cantidad
debida a través de la ejecución de las garantías prestadas. De esta manera Roca i
Trias dibuja la debilidad de la garantía que se ha tratado de configurar, pues ante
el impago del deudor vendedor, al no poder quedarse con lo comprado, debe ir
a un procedimiento judicial. Ante el Juez, pues nada puede conseguir notarialmente. Ante el Juez «a través de la ejecución de las garantías prestadas». Severa
preocupación que compartimos y en buena parte motiva esta comunicación.
Comunicación que se nos permitirá iniciar con la misma preocupación que
planteó el magistrado y miembro de esta Academia, Soto Nieto ya en 19702 ante
el supuesto que la deuda no fuera atendida por el fiduciante deudor y negar la
posibilidad sustentada por ciertos autores de que el fiduciario ostentara un «ius
vendendi». Entendiendo tal autor que el acreedor insatisfecho ante el prestatario
incumplidor, tras una interpelación precisará de una declaración judicial definitiva al respecto.

II. La venta en garantía como modalidad de la
«fiducia cum creditore contracta», objeto de esta comunicación
Bajo la apariencia formal de un negocio de transmisión como es la compraventa se encubre realmente una estructura de garantía; existiendo así una
desproporción entre el negocio jurídico concertado (compraventa) y la finalidad
buscada y querida de crear una garantía. La causa eficiente del negocio fiduciario
no consiste en la enajenación sino en la garantía de la obligación a que la relación
obligatoria responde. Esta construcción jurídica ha de producir dificultades tanto
en la estructura como en sus efectos, así como muy significativamente en la vulneración de determinados principios legales básicos como los que se refieren al
pacto comisorio y a la par conditio creditorum.
Durante décadas ha florecido una interesante e inabarcable doctrina científica y jurisprudencial con varias posturas en torno al negocio fiduciario, siempre
extensible a la venta en garantía y por supuesto a la compraventa a carta de gracia.
1. La denominada teoría del doble efecto, admitida por las SSTS de 25
de mayo de 1944 y 28 de enero de 1946, ponentes respectivamente Castan y

2
Soto Nieto F. en «La titularidad del fiduciario en la fiducia “cum creditore”, R.J.C.
1970-1, pp. 546 y ss.
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Manuel de la Plaza que admitieron la tesis del letrado recurrente Joaquín Garrigues, recogiendo la formulación más radical de Von Tuhr y Ferrara, tuvo su
predicamento hasta la década de los ochenta. Desacreditada tras la crítica de De
Castro por su difícil encaje en el Derecho español, aparte chocar con la voluntad
de las partes y los resultados inaceptables e injustos de la consideración del fiduciario como propietario a todos los efectos, incluso frente al fiduciante (vendedor
deudor) meramente acreedor obligacional puesto que en el supuesto de embargo
por acreedores del fiduciario del bien dado en garantía el fiduciante no podría
ejercitar la tercería de dominio por no ser propietario, ni la de mejor derecho por
carecer de un crédito privilegiado. Teoría que dio lugar a ser denostada por algunos de sus propios defensores como Albaladejo y Jordano Barea.
2. Frente a la doctrina del doble efecto, y como una superación de la misma para su adaptabilidad al sistema jurídico español, la teoría del negocio unitario comportó unos efectos traslativos limitados a través de la distinción entre una
propiedad formal (la del fiduciario) y una propiedad material (la del fiduciante),
distinción que fue vista con manifiesta simpatía por un importante sector de la
doctrina. El fiduciante conserva la propiedad material y ello justifica el ius separationis en la quiebra del fiduciario y la acción reivindicatoria contra el interpósito y
sus herederos. Con ello también se evita el resultado, intolerable para la justicia,
de que el fiduciante quede inerme frente a los terceros adquirentes de la cosa
confiada, conocedores de la deslealtad del fiduciario. En definitiva, al fiduciario
tan solo se le transmitiría una propiedad formal.
Criterio aceptado, entre otros autores que no precisan de ser citados, por
Hernández Gil3 o Sapena4. Habiéndose referido a esta doctrina la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones en las décadas de los ochenta
y noventa.
3. Las críticas que a este desdoblamiento de la propiedad se hicieron por
considerarlo extraño a nuestro ordenamiento se basaron más en la terminología
utilizada que en razón de los resultados de esta construcción. Por lo que no fue
difícil sustituir la expresión «propiedad formal» por la de «titularidad fiduciaria»
en terminología de De Castro para salvar la objeción5. Titularidad fiduciaria que
sería la que se transmite, pero matizada por el alcance del pactum fiduciae de
considerable influjo en aquélla dado el sistema causalista imperante en España.
4. Dando un paso más se afirma que en la venta en garantía no se transmite al fiduciario nada; a veces ni siquiera la posesión de la cosa, que conserva

3
«Notas a las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de marzo y 25 de mayo de 1944», en
RGLJ, 1943, pp. 695 y ss.
4
«Actualidad de la fiducia com creditore (problemas de la carta de gracia)» R.D.N: 1957,
pp. 125 y ss.
5
«El Negocio Jurídico», p. 423.
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el vendedor-deudor. En realidad lo que ocurre es que con aquellos términos se
quiere etiquetar la situación del fiduciario tras el negocio jurídico. Se entiende
que el negocio fiduciario no es más que un negocio disimulado de garantía. No
existe compraventa porque falta el consentimiento de transmitir la propiedad y
también se carece de causa por falta de precio.
Teoría seguida por importante doctrina como Albaladejo6; y el mismo Lacruz que admite que la inexistencia de transmisión en la venta en garantía se
pueda oponer a terceros a los efectos de impedir un retracto7; e incluso por la
jurisprudencia.
Respecto a estas corrientes críticas no podemos ignorar cierta doctrina, representada entre otras por la STSJC de 13 de mayo de 2010 en la que se invocan
además las SSTS de 8 de marzo de 1963, 19 de mayo de 1982 y 6 de julio de
1992, que rechaza en el negocio fiduciario la concepción de estar ante un contrato
ficticio, aparente, simulado o disimulado, sino que es existente y querido por las
partes contratantes que constituyen en su conjunto un contrato causal, conforme
al artículo 1274 en el que la causa fiduciae no consta en la propia enajenación, sino
en la garantía o afianzamiento del débito a que la relación obligatoria responde.
5. Últimamente el querido compañero de Academia, el Profesor Agustín
Luna, nos advierte que en nuestros días existen formulaciones que, sobre ser confirmatorias de las graves deficiencias que aquejan a la llamada «teoría del doble
efecto», son también críticas con la más moderna «teoría de la titularidad fiduciaria», puesto que el pactum fiduciae no tiene aptitud para provocar la traslación
del dominio y la obligación asumida por el fiduciante en beneficio del fiduciario
carece de un fundamento (causa) que lo justifique8.
Ahora bien, como final sobre tal universo de problemas, el mismo Agustín
Luna9 nos ha ofrecido, como criterio orientativo de opción adecuada y plausible,
recurrir al pragmático planteamiento de que el régimen de los negocios fiduciarios ha de componerse en cada caso por lo querido por las partes y las reglas generales imperativas de la contratación, así como por aquellas normas específicas
del contrato (típico o atípico) elegido como medio de ejecución de la finalidad
perseguida. Orientación realista que nos invita a centrarnos más en los efectos
de esta figura jurídica que incidir de nuevo en las diferentes construcciones y
elaboraciones doctrinales y jurisprudenciales que han tratado de explicarla. Teorías que sólo nos interesarán para presentar las diferentes consecuencias que se
seguirían de aceptar una u otra.
6
«El llamado negocio fiduciario es simplemente un negocio simulado relativamente» AC,
1993-4 p. 665.
7
«Elementos de Derecho Civil» II-2ª, 1987, p. 192.
8
«La seguridad jurídica y las verdades oficiales del derecho», Ed. Dykinson, 2015, pp.
370 y s.
9
Op. cit. p. 372.
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III. La transmisión de la propiedad
Configurada la venta en garantía como un negocio fiduciario el problema
de sus efectos en cuanto a la transmisión de la propiedad al fiduciario tendrá una
solución u otra según se adapte o no la teoría denominada del doble efecto. Únicamente si se acepta ésta se transmite plenamente el dominio. En modo alguno
encontraremos el dominio en la «propiedad formal» que se transmite al fiduciario;
ni tampoco en la titularidad fiduciaria ofrecida por De Castro, para quién «El
fiduciario no adquiere la propiedad (si se prefiere la “propiedad material”) de la
cosa confiada; ésta sigue siendo propia del fiduciante, aunque con la carga de haberla dejado en garantía al fiduciario, que queda en apariencia como su dueño»10.
La doctrina en general sigue este criterio, «La causa de garantía nunca puede ser causa suficiente para la transmisión del dominio»11); «Una venta en garantía... no da lugar a una auténtica transmisión de la propiedad del deudor al
acreedor»12. Agustín Luna recoge de estas posiciones que «el pactum fiduciae
carece de aptitud para provocar la transmisión del dominio»13.
La no transmisión de la propiedad en estos negocios fiduciarios se ha reiterado constantemente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «el negocio base
de fiducia, garantía primitiva semejante a la prenda, confiere al acreedor una titularidad formal de bienes, nunca oponible, como derecho de dominio, al deudor»
en STS de 19 de mayo de 1989; «Si la compraventa es de mera garantía no puede
pretenderse con ello obtener, ni entre los propios contratantes, ni con terceros,
el reconocimiento de un título transmisor del dominio» en STS de 7 de mayo de
1991; «el acreedor adquiere una nueva titularidad formal nunca oponible, como
derecho de dominio, al deudor fiduciante. No se trata por tanto de una transmisión de la propiedad al acreedor con carácter temporal, sino que la propiedad la
mantiene siempre el deudor» en STS de 26 de abril de 2001; «el fiduciario lo que
ha de pretender es la devolución del préstamo garantizado, pero sin que acceda
a su patrimonio de modo definitivo el derecho de propiedad, al no ser ésta la
finalidad del negocio concertado» en STSJ de Cataluña de 13 de mayo de 2010.

IV. La situación jurídica del acreedor ante el incumplimiento del deudor
Ante los problemas que presenta esta situación, la doctrina no ofrece una
construcción unitaria. Los autores realizan afirmaciones o recogen frases de las
«El Negocio Jurídico», p. 433.
Rojo Ajuria, Luis, «Las garantías mobiliarias. Fundamentos de Derecho de Garantías
mobiliarias a la luz de la experiencia de los Estados Unidos de América», ADC, 1989, p. 763.
12
Marín López, Manuel Jesús en «Comentario a la STS de 26 de abril de 2001», Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, enero/marzo de 2002, p. 1568.
13
Op. cit. pág. 371.
10
11
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sentencias del Tribunal Supremo en consonancia con la teoría que previamente
han aceptado; distinguen según sea el tipo de fiducia que se haya configurado, o
bien atienden a que existan o no estipulaciones previsoras sobre la ejecución de la
garantía. Y siempre aletea la prohibición del comiso, la usura o el fraude de Ley.
La satisfacción coactiva del acreedor en la fiducia cum creditore puede intentarse básicamente por dos vías, que, a su vez, ofrecerán cada una de ellas una
rica gama de matices. En primer término mediante la apropiación de la cosa que
fiduciariamente se le había transmitido, lo que nos llevará al análisis del comiso
de la misma; o bien cobrar con el producto de su enajenación.
a) El comiso de los bienes ofrecidos en garantía
La frecuente presencia de este tema ante los Tribunales demuestra su importancia, por cuanto en la mayor parte de los casos la posibilidad de la apropiación
ha sido contemplada por el acreedor y hasta constituyó motivo determinante del
préstamo.
Hay que distinguir según que en el pacto fiduciario se prevea o no el comiso
por falta de pago. Pues, aun no estipulado, se ha pretendido en ocasiones que
el fiduciario haga suya la cosa definitivamente como consecuencia de la venta
que en su favor se otorgó, en especial cuando el mecanismo de la fiducia se haya
llevado por el camino de la compraventa con pacto de retro o de la opción de
compra.
La prohibición del pacto comisorio se halla contenida en el art. 1859 C.c.
para la hipoteca y para la prenda, interpretado hoy por la doctrina y jurisprudencia como materia de ius cogens conforme a nuestra tradición histórica propia y
romanista. El Derecho navarro admite expresamente para la fiducia el pacto por
el que el acreedor, en caso de mora del deudor, pueda adquirir irrevocablemente
la propiedad de la cosa o la titularidad del derecho cedido en garantía, con lo
que quedará extinguida la obligación garantizada14. Pero el acto se prohíbe en la
prenda (Ley 469).
Para la fiducia cum creditore la opinión más segura hoy es la de mantener
aplicable la prohibición del comiso; si bien deben advertirse ciertas desviaciones
y matices comprensibles dada la complejidad fáctica de aquella forma atípica de
garantía. Pero lo cierto es que cuando se trata de defender la posibilidad de que
el fiduciario haga suya la cosa dada en garantía, se justificará con resortes que tratan de eliminar el riesgo de iniquidad. Así se llegó a legitimar por Puig Brutau la
apropiación del bien por el fiduciario con una doble exigencia: un previo requerimiento de pago al deudor y una posterior entrega a éste de la diferencia entre

14

Ley 466 de su Compilación de Derecho civil foral.
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el crédito y el valor de la cosa15. Y con análogo resultado se sostuvo por Sapena16
que la venta en garantía entraña una especie de dación en pago provisional o anticipado, concediendo a los otros acreedores el exceso de valor de la cosa sobre el
crédito garantizado. De ambas tesis hemos de decir que, sin salvar la prohibición
del comiso, crean un nido de inacabables problemas al intentar salvar el superfluum o exceso de valor para los otros acreedores.
En otras modalidades se trata de legitimar el pacto comisorio distanciándolo
en el tiempo de la constitución del negocio de garantía o apoyándolo en causa
diferente al préstamo y apta para una transmisión dominical:
—En el denominado pacto ex intervallo la estipulación comisoria se establece, no al tiempo de la celebración del contrato de garantía sino con posterioridad
a éste, y antes del vencimiento de la obligación principal. Los escrúpulos de algún
autor en torno a esta solución son insostenibles. El pacto se halla totalmente desconectado de la constitución de la garantía, sin que aquél haya influido en ésta.
Es un pacto de cumplimiento de la obligación o forma de pago, no de ejecución
privada.
—El pacto marciano, aunque más peligroso que el anterior, no resulta sin
embargo tan contradicho. Aquí se prevé que, en caso de incumplimiento, el bien
constituido en garantía se transfiera al acreedor-fiduciario con la obligación de
abonar éste al deudor-fiduciante una suma igual a la diferencia entre el valor del
bien calculado en forma objetiva, y la cuantía del débito impagado.
La inacabada construcción científica tiene sus reflejos en la jurisprudencia.
La Dirección General de los Registros ha sido renuente a que se inscriba
en el Registro de la Propiedad una opción de compra de inmueble subordinada
al impago de un préstamo por estimar que se infringía la prohibición del pacto
comisorio. (Res. 10-VI-1986 y 29-IX-1987. Ver también Res. 30-VI-1987). Si bien
a juicio de Martínez Sanchiz «en el trasfondo de las resoluciones meritadas se
encontraba el principio de especialidad, que precisaría perfilar con claridad el
tránsito de la garantía inicial a la atribución dominical, mediante la previsión de
un procedimiento objetivo para determinar el valor de la cosa»17.
Por su parte el Tribunal Supremo, aunque en muchas ocasiones ha proclamado la ilicitud del pacto comisorio, se ha mostrado más proclive en admitir
la viabilidad del pacto en determinadas circunstancias en que estimó existir un
título apto o causa eficiente para la adquisición del bien, que pudo ser: una compraventa suspendida en su eficacia al hecho de que el deudor hiciere efectivo el

15
Puig Brutau, J., «Notas a la obra de Boehmer El Derecho a través de la jurisprudencia»,
Barcelona 1959, p. 373 y ss.
16
Sapena, J., op. cit. pp. 202 y ss.
17
Martínez Sanchiz, J.A., «La prohibición del comiso y la venta a carta de gracia», RJN,
1999, abril-junio, p. 327.
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importe del préstamo en el plazo fijado (STS 20-I-1996), una novación, mediante
la cual la cantidad resultante del préstamo pasó a ser el precio de una compraventa real de la finca, querida por las partes (STS 27-VI-1980); una datio in solutum
por haberse atendido al pago de ciertas deudas (STS 2-VI-1982); o hallarse subsumida la operación en una opción de compra (STS 20-V-1986; 6-IV-1987, 8-III1988). En alguna sentencia, nuestro más alto Tribunal ha resumido su doctrina en
torno a este pacto centrando el meollo de la cuestión en la causa de la atribución
patrimonial que comporta el pacto, para rechazarlo cuando aquélla consista en el
préstamo (STS 19-V-1982).
Para resumir la más segura doctrina española sobre el problema expuesto
nos parece oportuno mostrar las conclusiones a que llega el notario Martínez
Sanchiz18, quién, tras repudiar una extensión automática e indiscriminada de la
prohibición de comiso, afirma que «el problema exige un juicio previo sobre el
alcance de la causa, que si es de garantía resulta insuficiente para provocar una
transmisión dominical plena. El tema se desplaza a la suficiencia o no de la causa: si no hay transmisión dominical no puede hablarse de comiso por falta de
presupuestos; si hubo junto a la garantía, una transmisión dominical, habrá que
delimitar si la apropiación fue por falta de pago de la deuda (1884 C.c.) o si esta
circunstancia fue únicamente el presupuesto para una auténtica compraventa. En
el primer caso habrá comiso; en el segundo no. En caso de duda, al no poderse
venir en conocimiento de la intención de las partes, el pacto habrá de considerarse nulo (art. 1289 C.c.) en lo que a la apropiación se refiere».
Por último no podemos olvidar por su relevante interés ciertas sentencias
del Tribunal Supremo en que se afirma que el fiduciario, caso de impago de la
obligación garantizada, ha de proceder contra el fiduciante como cualquier acreedor, teniendo la ventaja de que cuenta ya con un bien seguro con el que satisfacerse: SSTS de 26 de abril de 2001, 14 de marzo de 2002 y 30 de mayo de 2008.
b) La realización de la garantía
Tras la exposición anterior, ahora presentamos al acreedor insatisfecho, titular de la garantía fiduciaria, que, al no podérsela adjudicar por la causa que fuere,
pretende cobrar ejercitando un ius distrahendi para enajenarla y con su producto
hacerse pago hasta donde alcance. El tema ha sido tratado pero no resuelto por
la abundante doctrina de la que es una interesante muestra la que recoge Marín
López en su citada obra. Frente a quienes estiman que el único contenido de la
garantía es el poder de retención, negando por tanto el ius distrahendi, sin embargo otros entienden que el acreedor sí dispone de tales facultades, teniendo

18 Op. cit. p. 330.
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una acción privilegiada sobre los bienes recibidos en garantía, habida cuenta se
dice que tenemos una escritura notarial inscrita en el Registro de la Propiedad,
produciéndose la conversión en hipoteca19.
Encontramos poco meditadas estas aseveraciones. Se olvida que en el aspecto sustantivo es más que dudoso que el fiduciario ostente un verdadero derecho
real de garantía más allá que un derecho de retención, y que procesalmente sea
tan sencilla la aplicación analógica de las norma que rigen los procedimientos de
ejecución hipotecaria judicial y extrajudicial.
Vencido e impagado un crédito garantizado fiduciariamente con la venta de
un inmueble, importa esclarecer de qué cauces procesales dispone el fiduciario
para obtener la satisfacción de su crédito. No hay que olvidar que los procedimientos judiciales vienen determinados por la acción que se ejercita, y ésta, a su
vez, encuentra amparo en el título o causa que justifica el derecho que se esgrime.
Acción, título y procedimiento son conceptos que debemos conjugar adecuadamente. Dado que por ciertos autores se ha querido conceder al acreedor fiduciario, por analogía, los mismos procedimientos que nuestro ordenamiento ofrece al
acreedor hipotecario, seguiremos como método de trabajo su examen.
Tanto en la hipoteca como en la fiducia que estudiamos aparecen dos elementos: el crédito y la garantía. Al llegar el vencimiento del crédito hipotecario,
surgen dos acciones: la personal derivada del crédito y la real procedente de la
hipoteca. En la deuda garantizada con una venta en garantía la acción personal
es indudable, pero la existencia de una acción real ya es dudoso que exista, si
recordamos cuanto anteriormente hemos expuesto.
En nuestro ordenamiento existen tres procedimientos a disposición del
acreedor hipotecario. Dos de ellos judiciales: siempre el juicio ordinario de la
clase que por su cuantía corresponda y otro el procedimiento de la ejecución dineraria sobre bienes hipotecados (art. 681 L.e.c.). Y por último el procedimiento
extrajudicial del artículo 236 del Reglamento Hipotecario.
1. En el juicio ordinario que corresponda por su cuantía, el demandado
dispondrá en el periodo de cognición de todas las excepciones, defensas y pruebas que se hallen admitidas en nuestro sistema. La sentencia, una vez firme, será
el título de ejecución de que dispondrá el fiduciario para instar el embargo y la
subasta en la vía de apremio. ¿Pedir el embargo y la subasta de la finca que en
el Registro de la Propiedad figura a nombre del actor demandante? Para ello en
ese juicio ordinario tendría que plantearse la realidad de la estructura del negocio

19
En Marín López, op. cit. p. 1568, ver: Reglero Campos, «Ejecución de las garantías
reales mobiliarias e interdicción del pacto comisorio» en «Tratado de garantías en la contratación
mercantil» (Coord. Nieto Carol/Muñoz Cervera), p. 448; Gete-Alonso, «Comentario a la RDGRN de 5 de junio de 1991». CCJC, 1991, núm. 27 p. 767; Bouza Vidal «Las garantías mobiliarias
en el comercio internacional (reserva de dominio, venta en garantía y leasing»), 1993, p. 168 y ss.
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crediticio en la que no se transmitió la propiedad para que previamente se cancelara y reinscribiera a nombre del verus dominus y deudor.
2. ¿El procedimiento para exigir el pago de deudas garantizas por hipoteca
del artículo 681 de la Ley de Enjuiciamiento Civil?
En él se privilegia al acreedor mediante trámites breves, limitación de defensa al ejecutado, bajo el axioma solve et repete. Transcurrido un plazo de treinta
días desde que tuviera lugar el requerimiento de pago se procederá a la subasta.
Pero, naturalmente, como contrapartida que legitime estas normas excepcionales, se exige que el crédito del actor (del comprador acreedor) conste en alguno
de los títulos ejecutivos previstos en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil que en el apartado 4º es la escritura pública. Ahora bien, ninguno de los dos
elementos documentales que integran la fiducia en garantía son homologables
con los requisitos previstos en el artículo 517 como títulos de ejecución de bienes
hipotecados, que es a donde nos llevan la doctrina de la conversión del artículo
682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que exige se cumplan los requisitos siguientes: que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en
que los interesados tasen la finca hipotecada para que pueda servir de subasta,
aparte un domicilio para la práctica de requerimientos y notificaciones.
En definitiva, desde una perspectiva del derecho civil aceptando la voluntad
de las partes, podríamos admitir que en la compraventa a carta de gracia se ha
configurado una garantía real inmobiliaria equivalente a una hipoteca, pero que
en el proceso de realización de los bienes aquella figura no puede ensamblarse en
la arquitectura del proceso judicial del artículo 681 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil de signo imperativo inalterable.
Ciertamente el negocio fiduciario de poco ha servido en la fase de ejecución.
Pero es que el documento acreditativo de la deuda no da para más.
Terminamos creyendo confirmarse aquellas dudas de Encarna Roca y Soto
Nieto sobre la preocupante garantía que encierra la compraventa a carta de gracia.
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Necrològiques

NECROLÒGICA DE L’ACADÈMIC
DR. VICTOR REINA BERNÁLDEZ
per
JOAN JOSEP LÓPEZ BURNIOL
Acadèmic i notari
12 de juny de 2018

I.

Introducció

Quan el President em va demanar que em fes càrrec de la «laudatio» de
l’acadèmic Doctor Víctor Reina, em vaig quedar sorprès. Pensava que la sessió
necrològica ja s’havia celebrat feia temps. Però, a l’afegir que s’havia demorat per
causes imprevistes i que m’ho demanava perquè li havien dit que jo el coneixia,
vaig acceptar l’encàrrec immediatament, donat que no és tan sols que el cone
gués, sinó que he tingut amb el Doctor Reina una relació sostinguda durant més
de cinquanta anys, que ha influït en mi d’una forma marcada. Hem estat amics,
molt amics, amb una relació d’amistat matisada sempre per les circumstàncies en
què ens vam conèixer i pel fet de que era tretze anys més gran: jo un adolescent i
ell un home ja en plenitud.

II. L’home
Vaig conèixer Victor Reina el capvespre del dia 12 d’octubre de 1962. Aquell
dia vaig arribar a Pamplona, concretament al Col·legi Major Belagua, per iniciar
la carrera de Dret a la Universitat de Navarra, que feia molt poques setmanes
havia estat reconeguda oficialment per l’Estat. Un germà del Doctor Reina —
Antonio Reina, que amb el temps seria també catedràtic— era del meu curs i,
segurament per aquesta raó, el Doctor Reina va assumir sobre nosaltres una mena
de tutoratge, que es va anar consolidant a mesura que tant Antonio Reina com jo
mateix trèiem bones notes als exàmens parcials, especialment en Dret Romà, que
professava el Doctor Álvaro d’Ors, la personalitat dominant d’aquella facultat en
aquell temps. Víctor Reina ens va guiar amb lectures —per exemple, a ell li dec
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haver llegit aquell primer curs dos clàssics («Los grandes textos políticos desde
Maquiavelo a nuestros días», de Jean-Jacques Chevalier, y «El poder», de Bertrand
de Jouvenel), així com el primer volum de la biografia que Jesús Pabón va escriure
de Francesc Cambó, abans de que es publiqués al segona part de l’obra—. Amb
ell vaig parlar de literatura, de política, de la situació a Espanya... i de futbol. Ell
va ser sempre un seguidor entusiasta del Real Madrid, sense cap mena de concessions ni fissures, i va mantenir també sempre amb els altres equips, i molt especialment amb el Barça, una condescendent distància fruit d’una pretesa superioritat
per ell indiscutible. Puc tancar aquest punt dient que sempre he cregut que he
estat un home afortunat perquè, entre altres raons, vaig tenir tres mestres a la universitat: don Álvaro d’Ors, de qui vaig aprendre les idees jurídiques bàsiques; don
Vicente Cacho Viu, que em va ensenyar les forces que han determinat la història
moderna d’Espanya; y don Víctor Reina, al costat de qui vaig créixer i madurar
intel·lectualment. Però no he vingut aquí per parlar de mi sinó del Doctor Reina,
si bé no ho podia fer sense deixar constància de que no sóc un testimoni imparcial
sinó un vell amic i un deixeble fidel.
***
Encara que, en alguna etapa de la seva vida Víctor Reina es feia passar per asturià i àdhuc cantava «asturianadas» amb un accent del més «bable», el cert és que
era extremeny. Va néixer a Alcántara l’any 1932, fill de mare extremenya i pare
sevillà. Arrossegada per la feina del pare, la família va viure molts anys a Astúries,
concretament a Oviedo (encara recordo la seva adreça: carrer del Cabo Noval,
número 9), i és a Oviedo a on Víctor Reina va aprendre les primeres lletres, va
fer el batxillerat i va cursar la carrera de Dret. Però voldria remarcar aquí que el
temperament de Reina no tenia res a veure amb el que tòpicament s’atribueix als
asturians, envoltat en les boires de les seves muntanyes. Reina era un extremeny
arquetípic, «de rompe y rasga», directe i sense concessions. Recordo una anècdota
dels anys 60. Col·legi Major Belagua, a Pamplona. Un partit de «fulbito» a la pista
del Col·legi. Tots érem estudiants menys Víctor Reina. De repent, Reina fa objecte
d’una entrada duríssima a un jugador de l’equip contrari, Fernando Castromil
Sánchez, un galleg intel·ligent que pocs anys després seria advocat de l’Estat i
molt després secretari del consell d’administració del Banc Espanyol de Crèdit
sota la presidència de José-María López de Letona. Castromil, a terra i dolgut, es
queixa i crida: «Don Víctor, pero usted ¿para qué juega?». Reina s’atura, el mira
fredament i tan sols li diu: «Yo juego para ganar».
Un aspecte desconegut de la seva vida és que, durant la carrera de Dret, va
ser alumne distingit i preferit del catedràtic de Dret Polític, Torcuato Fernández
Miranda —aquest sí que un asturià de cap a peus—. És més que possible —és
més, tinc per cert— que, si Víctor Reina no hagués ingressat a l’Opus Dei, la seva
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vida acadèmica hagués anat també per un altre camí, semblant al del seu company,
José-Luis de la Vallina, que va ser catedràtic de Dret Administratiu. Sincerament,
jo no m’imagino en absolut que, durant la seva carrera, a Víctor Reina li interessés
el més mínim el Dret canònic. El seu món era un altre: la història, la política i el
Dret públic com eina per accedir a aquesta. Però, un cop acabada la carrera a
Oviedo, amb Premi Extraordinari, i graduat com doctor a Saragossa, també amb
Premi Extraordinari, el destí que havia escollit el va portar a Roma, on també es
graduà com doctor —aquest cop sí que en Dret canònic— per la Universitat Pontifícia de Sant Tomàs. Poc després va ser ordenat sacerdot, iniciant-se uns llargs
anys de vida oculta, dedicats al seu ministeri, que va exercir a Sevilla i Pamplona.
Els últims anys d’aquesta perllongada etapa de vida oculta, Víctor Reina va
iniciar la seva carrera —diguem que professional— en la pràctica de la docència
universitària dintre de l’àmbit del Dret canònic. Com els hi acabo de dir, sempre
he pensat que el Dret canònic no li interessava gaire i que, si el va escollir, tan sols
va ser per trobar una sortida viable. En aquella època i donada la realitat de les
oposicions a càtedres existent a Espanya, des de Pamplona —és a dir, des de la
Universitat de Navarra— tan sols es podia aconseguir l’èxit a les oposicions en
Dret Processal —per la via del Doctor Jordi Carreras i l’escola del seu mestre el
Doctor Miguel Fenech Navarro—, en Dret Canònic, dintre de l’òrbita del professor Pedro Lombardía, i en Dret civil, amb el recolzament directe del professor
Sancho-Rebullida i, darrere d’ell, de l’escola del professor José-Luis Lacruz Berdejo. Víctor Reina va optar pel Dret canònic, en el que, com ja s’ha dit, s’havia
doctorat a Roma.
L’any 1968 ocupà, per oposició, una plaça de professor agregat numerari
de Dret canònic a la Facultat de Dret de la Universitat Complutense de Madrid,
passant posteriorment a la Universitat de La Laguna, a la Universitat Autònoma
de Barcelona i, finalment, a la seva càtedra de Dret canònic a la Universitat de
Barcelona, que va ocupar l’any 1978. Ha estat degà de la Facultat de Ciències
de la Informació de la Universitat Autònoma al ser fundada, i, després, ha estat
també degà de les Facultats de Dret de la Universitat Autònoma i de la Universitat de Barcelona. Recordo una anècdota del seu pas pel deganat de la Facultat
de Ciències de la Informació. El Doctor Reina estava reunit un dia amb un grup
de periodistes, entre els que hi havia el periodista esportiu Juan-José Castillo, al
que tal vegada recordin per les seves retransmissions a Televisió Española dels
partits de tenis de la Copa Davis («entró, entró...», deia Castillo en moments
crítics). Doncs bé, en un determinat moment, Juan-José Castillo es va dirigir
al professor Reina i, en lloc de fer-ho pel seu cognom, que era també el d’un
porter del Barça de l’època —Reina—, ho va fer dient-li «Doctor Zamora», al
que el Doctor Reina va respondre: «No puedes imaginarte, Juan-José, lo que te
agradezco el ascenso del que me acabas de hacer objeto, porque de Reina a Zamora
va en verdad un gran trecho».
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Va ser advocat en exercici del Col·legi de Barcelona des de l’any 1972, i gaudí d’un ampli èxit professional fruit no tan sols de la seva indubtable perícia tècnica, sinó també gràcies a les seves qualitats humanes i per la força que posava en tot
el que feia. Els seus clients podien confiar en ell. Ho feien i no els decebia. Alhora,
fou membre fundador de la secció de Dret Matrimonial del Col·legi d’Advocats,
i va ser un col·laborador habitual de la Revista Jurídica de Catalunya, així com de
La Vanguardia. L’any 1991, concretament el 14 de maig, va ingressar en aquesta
Acadèmia, ocupant la vacant deixada pel Doctor Jaume-Maria Mans Puigarnau.
El seu discurs d’ingrés porta el títol «Iglesia y catalanismo político», i va ser contestat per l’acadèmic senyor Puig Salellas. No deixa de ser significatiu que el tema
escollit no sigui una institució ni un problema directament relacionat amb la seva
disciplina, sinó un episodi històric inserit en el que va ser sempre el nucli del seu
interès, aquell espai en el que conflueixen la història, el dret i la política.
La seva vida es va extingir el 3 de desembre de 2017, però vint anys abans
havia patit un sotrac determinant en forma d’ictus que va limitat extraordinàriament la seva capacitat de comunicació. No obstant això, va mantenir la seva
força vital i el seu interès per les coses. La seva dona, Silvia Pardo Domecq —una
andalusa de Xerès dotada de forta personalitat—, amb qui s’havia casat a començaments dels anys 70, va ser el seu suport i, sobretot, el seu intèrpret. Quan ella va
morir, ara fa nou anys, Víctor Reina va perdre un ajut capital, que va ser no obstant àmpliament compensat pels seus quatre fills, el que fa concloure, amb proves
evidents, que una de les millors obres de Víctor Reina, en la seva molt complicada
vida, va ser la família que va crear, la seva família. Cosa que no ens eximeix de fer
referència a la seva obra tot seguit.

III. L’obra
Dibuixat, encara que sigui a grans trets, el perfil del personatge, toca ara
parlar de la seva tasca, i ho faré distingint dos grans apartats: el que podríem
considerar com conseqüència natural del seu ofici —professor de Dret canònic
o, si volen, de Dret eclesiàstic de l’Estat i advocat— i el que s’ha de considerar
fruit de la seva «querencia», terme taurí que —en Víctor Reina, gran afeccionat
als toros— expressa millor que les paraules vocació o afició la seva inclinació
sostinguda per la història i la política. Dit això, no procedeix de cap manera
enumerar la producció científica del Doctor Reina, per altra banda ja sistemàtica
i exhaustivament inventariada en ingressar com acadèmic de número en aquesta
Corporació. Tan sols pretenc destacar els trets fonamentals del seu pensament
sobre aquelles institucions o sobre aquelles qüestions que van constituir l’objecte
preferent de la seva dedicació. Parlarem, per tant, de l’obra vinculada a l’ofici i
de l’obra fruit de la «querencia».
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A. L’ofici
Deixant de banda manuals i obres de síntesi («Lecciones de Derecho Matrimonial» i «Lecciones de Derecho Eclesiástico Español»), la tasca investigadora i
divulgadora del Doctor Reina —professor a les aules i divulgador a la premsa,
preferentment a «La Vanguardia»— es concreta principalment en aquest temes:
a) El matrimoni
1. L’evolució del concepte de matrimoni
La idea fonamental sobre la que Víctor Reina va construir tot l’edifici del
seu Dret Matrimonial va ser la historicitat del matrimoni, que no ha estat el
mateix al llarg dels segles sinó una realitat evolutiva. Ha dedicat moltes pàgines
a demostrar aquesta tesi. Serveixi el que segueix de breu resum amb les seves
paraules:
Según las fuentes patrísticas y conciliares, el matrimonio de los cristianos
en Roma era un asunto terreno penetrado de espíritu cristiano, por lo que se
aceptó el matrimonio romano limitándose las primeras intervenciones jurídicas de la iglesia a subrayar el carácter monogámico del matrimonio, o bien a
establecer impedimentos para evitar los matrimonios mixtos (por el peligro
para la fe).
La situación experimentó un cambio decisivo a lo largo del s. iv con el
asentamiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano llevado a cabo por Teodosio. Ahí comenzó una cristianización de las estructuras
jurídicas romanas, que permitió el establecimiento de una jurisdicción exclusivamente eclesiástica en materia matrimonial.
La Reforma Protestante aceptó los postulados de Lutero sobre el matrimonio: 1) No es un sacramento. 2) La Iglesia no es competente sobre el matrimonio, sino la autoridad civil. 3) El tema del divorcio no está teológicamente
claro, aunque lo da por permitido en caso de adulterio.
La reacción católica frente a la Reforma cristalizó en el Concilio de Trento, que asentó, respecto al matrimonio, los siguientes puntos: 1) El carácter
sacramental del matrimonio. 2) La reafirmación de la tradición doctrinal católica según la cual el vínculo matrimonial no puede disolverse por causa de
adulterio. 3) El valor del consentimiento en la celebración del matrimonio.
En el siglo xviii francés se abrió paso la distinción entre contrato y sacramento. Ante la cual, la Iglesia reaccionó elaborando la doctrina de la inseparabilidad entre contrato y sacramento, y por consiguiente la Iglesia no puede
dejar en otras manos la regulación de la materia del sacramento, cosa que en
cambio los canonistas clásicos habían admitido. Sobre esta base el Código de
Napoleón partió del principio del matrimonio civil obligatorio y añadió el mecanismo del divorcio.
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Independizada la legislación matrimonial de los postulados religiosos y
dogmáticos católicos en los países donde triunfó el liberalismo, el Estado generó una propia y completa legislación matrimonial y reguló el divorcio por culpa.
En la actualidad, se ha mantenido la regulación del divorcio culposo, pero
se ha puesto el acento en posibilitar el acuerdo divorcista, bien a través de la separación consensual previa, bien directamente. Y la filosofía base ha consistido
en considerar que la propia «voluntas divortiendi» ya denota que la convivencia es imposible, admitiendo así el divorcio por mutuo acuerdo, que no ha de
referirse exclusivamente a la decisión privada sobre el efecto disolutorio, sino
que debe abarcar también a las restantes cuestiones familiares y económicas
que quedan pendientes a partir de la disolución del vínculo.
2. El consentiment matrimonial
Aquest recorregut històric no és gratuït, perquè resulta necessari per incardinar en les seves coordenades la posició de Víctor Reina respecte el matrimoni.
El pensament dominant a la Facultat de Dret de la Universitat de Navarra ha
estat el del professor Álvaro d’Ors, és a dir, clarament historicista. «Un tratamiento antihistórico del derecho romano no logra tampoco desembarazarse de aquella
relatividad del orden históricamente concreto que intenta superar». acaben dient els
seus «Elementos de Derecho Privado Romano». Aquesta manera de veure el Dret
es concreta en el mateix concepte de justícia: es just «aquel acto (...) que la sociedad, a través de sus jueces, reconoce como ordenado y ajustado a las conveniencias».
Sobre la base d’aquesta concepció Reina va estructurar el següent raonament: 1. Per els primers cristians, el matrimoni era el matrimoni romà. 2. El matrimoni romà no exigia cap requisit formal i es fonamentava en el consentiment tàcit
expressat per la convivència. 3. Totes les vicissituds posteriors de la regulació del
matrimoni per obra de l’Església catòlica han de ser contemplades des d’una doble perspectiva: a) Són contingents i variables en el temps. b) Tan sols vinculen als
catòlics. 4. No es pot pretendre imposar amb caràcter obligatori a tota la societat
la regulació canònica del matrimoni. 5. La llei civil té que recollir, en cada moment històric, quina és la convicció social dominant, conformant-la d’acord amb
les exigències de l’interès general. 6. Conseqüentment, si la societat actual veu al
matrimoni d’una manera similar a com el veia la societat romana, és a dir, com
una convivència fruit del consentiment recíproc, que per aquest consentiment
comença i per la falta d’aquest consentiment s’acaba, s’haurà de recollir en les
lleis aquesta realitat social, si bé equilibrant les conseqüències de la ruptura per
les parts (els cònjuges) i, sobretot, protegint en tot cas els interessos de tercers, en
especial dels fills.
L’any 1987, Víctor Reina va publicar, juntament amb Josep-Maria Martinell,
un llibre titulat «Propuesta de reforma de la legislación matrimonial», en el que
escriu en síntesi:
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Cuando se propone la revisión legal de una institución como el matrimonio, constituye una paradoja el reconocimiento constitucional del derecho al
matrimonio (art. 32 de la Constitución), si se parte de la base de que es la propia Constitución (art. 39) la que encomienda a los poderes públicos la protección integral de la familia en plano de absoluta igualdad y con independencia
de su origen matrimonial o extramatrimonial. Esta inicial reflexión nos ha de
situar en las razones por la que el matrimonio haya sido concebido a partir de
un determinado momento (Trento) como un acto consensual pero formal (en
presencia de autoridad competente, ante testigos, et.). Esta exigencia puede ser
interpretada como la respuesta de la autoridad ante la desconfianza en sus propios súbditos: hace falta la intervención de la autoridad pública para que nadie
pueda engañar sobre su situación.
En la actualidad, el derecho a formar una familia no tiene su único cauce legítimo en el matrimonio, el cual a su vez ha sufrido un decisivo vaciado
institucional. Así, la indisolubilidad del matrimonio ha desaparecido con el
divorcio y, pese a que se trate de un divorcio causal, las causas de divorcio han
basculado hacia el cese efectivo de la convivencia. Asimismo, la separación y
el divorcio fundamentados en la culpabilidad han sido relegados a un segundo
plano. De esta suerte, se potencia la separación consensual.
Después de cuanto llevamos dicho, parece evidente que el matrimonio
civil, en su concepción actual, ha perdido su sentido. Nada queda de lo esencial
y sustantivo del matrimonio tradicional. Entonces, ¿por qué el matrimonio
—si se quiere seguir utilizando este nombre— ha de seguir pasando por una
celebración formal, cuando ya no hay contenido institucional que proteger. La
respuesta está en que el matrimonio civil sigue constituyendo un instrumento
jurídico de la mayor utilidad para un orden social-familiar justo. Su significado
y sentido debe buscarse en la actualidad en su dimensión operativa. Es un
instrumento y su regulación legal un sistema de garantías y presunciones en el
marco del Derecho de familia.
b) Les relacions Església-Estat
Hi ha un article de Víctor Reina que expressa amb claredat el que pensava sobre aquest tema, concretat en una sola idea: rebuig de qualsevol mena de
confessionalitat i establiment de la llibertat de cultes en un Estat laic. Aquest
treball és «La clave del nuevo Concordato italiano», de febrer de 1984. Escriu
en ell que «Constituía ya un tópico, para cuantos nos dedicamos al estudio de las
relaciones Iglesia - Estado, hablar de la «endémica» revisión del Concordato italiano. (...) ¿Cuál era en realidad la dificultad de fondo? Arrancaba de la manera en
que la Constitución republicana de 1948 había insertado en su seno los propios
Pactos de Letrán firmados en 1.929 por Mussolini y Pío XI para resolver la «cuestión romana». (...) Aunque la fórmula sirvió para salvar el escollo en los debates
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constituyentes, en realidad lo que suponía era abrir, en una Constitución laica, un
hueco confesional, que la práctica jurídica fue agrandando durante los largos años
postbélicos de gobierno democristiano. El resultado fue que durante muchos años
Italia (y de su mano la República) aparecía como un país confesionalmente católico,
pero con un confesionalismo muy «sui generis» y vergonzante. Pero en pocos años la
realidad social italiana comenzó a cambiar de signo y de sentimientos, y comenzaron
también —en la vida de las instituciones políticas y jurídicas— a manifestarse las
aporías de semejante confesionalidad “formal”. (…) No hará falta decir, aunque nos
parezca ya lejano, que el pulso decisivo entre laicistas y confesionalistas tuvo lugar
con motivo de la polémica sobre el divorcio, en que la «mina» verdaderamente estalló. (...) Al fin, la realidad social se ha impuesto.»
B. La «querencia»
L’autèntica «querencia» intel·lectual de Víctor Reina es manifesta en els llargs
treballs que va dedicar a la història de les relacions Església-Estat a Espanya —un
dels amb referència específica a Catalunya—, així com en els nombrosos articles
de divulgació i periodístics que va dedicar a aspectes concrets d’aquest gran tema.
Comencem per «Iglesia y Estado en la España contemporánea», publicat a la Revista Jurídica de Catalunya.
a) L’Església i Espanya
Reina no pretén aprofundir en la influència política i social del factor religiós
sinó mostrar les formes de relacionar-se el poder polític i el religiós. En definitiva,
estudia la dificultad que, entre nosaltres, ha tingut sempre l’intent de generar una
legislació secularitzadora i laica. I, per començar, cita la Constitució gaditana de
1812, que va proclamar sense reserves un confesionalisme constitucional (Article 12.- La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica,
apostólica y romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y
justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra»). A partir d’aquí, les vicissituds del
confesionalisme van dependre de les circumstàncies polítiques —rebutjat per la
Constitució de 1837, restablert per la de 1845— fins que el 1851 es va signar un
Concordat que —en paraules de Víctor Reina— es pot resumir així (do ut des):
«Los moderados, críticos en la oposición de las medidas anticlericales
adoptadas por los progresistas, consolidaban dichas medidas cuando llegaban
al poder, proporcionando compensaciones a la Iglesia a cambio de que ésta
aceptara los hechos consumados».
D’aquesta forma es va anar establint, si bé amb fortes limitacions, l’Estat
liberal i es va portar a afecte la desamortització dels béns eclesiàstics, «que produjo un quebranto decisivo en el poder temporal de la Iglesia y generó una burguesía
agraria e incipientemente capitalista adicta a la monarquía». El Concordat de 1851
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va ser possible —per una banda— per la posició de debilitat de l’Església, fruit
de la revolució europea de 1848 i de la derrota del Papat davant dels revolucionaris italians, i —per l’altra— per la necessitat de tranquil·litzar les consciències
dels beneficiaris del primer procés desamortitzador, així com per l’interès de la
monarquia constitucional isabelina de comptar amb el reconeixement de Roma.
A partir de 1851 i fins la Revolució de 1868, l’Esglesia —escriu Reina— «se aplicó
a su propia reestructuración, en lo que siempre ha dado pruebas de su enorme capacidad de resurgimiento, (de forma que) el gran influjo ejercido por la monarquía se
amplió a materias docentes, logrando que la enseñanza religiosa ocupara un lugar
sobresaliente».
Durant el període revolucionari de 1868 a 1874, es va assajar una veritable
secularització de la vida pública espanyola, es va implantar la llibertat religiosa i
la llibertat de cultes constitucional, es van expulsar els jesuïtes i es va plantejar
amb tota la seva força el tema de la llibertat d’associació, reconeixent aquest dret
però prohibint les associacions que reconeguessin dependre d’una autoritat estrangera, el que curiosament afectava tant a les associacions religioses com a la
Internacional dels treballadors.
La Restauració canovista va tirar pel dret l’article 11 de la Constitució de
1876 va perfilar una fórmula de confessionalitat estatal, que tractava d’integrar la
tolerància en substitució de la llibertat de cultes, encara que també aquest equilibri va tenir l’oposició inicial de l’Església, que volia que la tolerància fos tan sols
de fet, però no imposada legalment. Així mateix, la Restauració va donar marxa
enrere en matèria de matrimoni (el matrimoni civil va passar a ser subsidiari) i pel
que fa a la llibertat de càtedra (ordenant als rectors de les universitats que evitessin l’ensenyament «d’altres doctrines religioses que no siguin les de l’Estat»).
Aquest estatus quo tan sols es va trencar amb l’intent de Canalejas de normar l’associacionisme religiós (Ley del candado), però fou assassinat per un anarquista
abans d’aconseguir-ho.
La Segona República ha estat l’intent més radical i sistemàtic de separar
l’Església de l’Estat. (Article 3 de la Constitució.- «El Estado español no tiene
religión oficial»). I, a partir d’aquí, el cert és que va desenvolupar la laïcitat estatal
d’una forma francament agressiva pel que fa a les manifestacions públiques de
culte, a l’ensenyament, a les associacions, etc. «Ahora bien —va preguntar-se el
professor Don Nicolás Pérez Serrano—: ¿se cumple así aquel propósito del Sr.
Azaña de atenerse a realidades vivas españolas? Probablemente, no. Cierto que,
para él, España ha dejado de ser católica; pero en eso puede consistir precisamente
el error».
La reacció estava servida: amb el règim franquista, es va arribar al «cénit
de la influencia política, jurídica y social de la Iglesia católica en la España contemporánea, hasta el punto de que tendríamos que retrotraernos (...) a la tradición
teodosiana para situar el modelo de relación que se estableció en España a raíz de
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la Guerra Civil». Aquest model va cristal·litzar en el Concordat de 1953, que va
representar «el refrendo más completo de las tesis del llamado Derecho Público
Eclesiástico», que —en paraules de Víctor Reina— es pot quintaessenciar així:
«La Iglesia y el Estado son dos sociedades jurídicamente perfectas (soberanas y
autosuficientes en sus respectivos órdenes), pero en las materias que interesan
a ambas —las llamadas cuestiones mixtas— el juicio último corresponde a la
Iglesia, porque lo espiritual es superior a lo temporal». Un model que començà
a escardar-se, als anys 60, no per exigències de l’Estat, sinó per la pressió de
l’Església a partir del Concili Vaticà II, que va fonamentar les relacions Església-Estat sobre la base de la llibertat religiosa imposada per la dignitat de la
persona humana.
La conclusió resulta evident. La secularització de la societat espanyola ha
estat lenta i traumàtica. És cert que el liberalisme econòmic es va implantar molt
aviat: el Codi de Comerç de Sainz de Andino és del 1829 (promulgat, per tant,
dintre de la «dècada ominosa»), però el liberalisme cultural i el liberalisme polític
han trigat en consolidar-se i han experimentat uns alts i baixos d’una radicalitat
enorme. Pensis, per exemple, en què la secularització del Dret de Família —si
deixem de banda l’interludi de la Segona República— ha arribat amb dos segles
de retard —amb la reforma del Codi civil de 1981—.
b) Església i catalanisme polític
Dintre del marc que acabem de descriure, s’insereix el contingut del discurs
d’ingrés del Doctor Reina en aquesta Acadèmia: «Iglesia y catalanismo político.
(1874-1912)». Contempla els avatars del catalanisme durant aquests anys en relació amb el que Reina denomina «el integrismo hispano», del que —segons Reina— forma part el moviment conservador català. No entraré en masses detalls
sobre aquest punt, donat que es tracta d’un text que tots vostès coneixen prou bé,
però sí vull apuntar algunes idees:
1. A finals del segle xix, l’Església catalana havia protagonitzat un ressorgiment sense parangó a tota la Península.
2. El conservadorisme català va anar lliscant cada cop més cap a fórmules de col·laboració amb els poders constituïts que es proclamaven liberals, no
obstant que l’integrisme tenia una força gran i un arrelament molt fort a tot el
Principat, fins arribar a l’extrem de les diòcesis d’Urgell i de Tortosa. Però el cert
és que Jaume Balmes i Antoni-Maria Claret, cada un en el seu àmbit, poden servir
d’exemple d’aquesta voluntat de col·laboració.
3. Les bases conservadores catòliques (en bona part carlines) es van anar
apropant a postures catalanistes. Tant és així que el professor Cacho Viu no ha
dubtat en parlar de «catalanismo de conciencia», subratllant que aquestes persones «no serán católicos porque sean catalanes, sino más bien al revés: porqué son
católicos se sienten compelidos a ser catalanistas».
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4. Al rerefons de tot aquest moviment batega la idea central de cristianitzar
el moviment catalanista, perquè, com va escriure Josep Torra i Bages a Jaume Collell, en carta del 6 de desembre de 1886 i en referència a Valentí Almirall i el seu
grup, «No poden ser aquesta gent els restauradors de Catalunya», acusant-los de
«laïcisme satànic». Torras i Collell no volien deixar el catalanisme en mans laiques.
5. El resultat final és un catalanisme «pràctic, assimilador i conciliador»
(Torras i Bages), «pràctic, racional i d’immediates conseqüències» (Collell), que va
marcar de manera indeleble l’evolució posterior del catalanisme.
6. Aquesta importància del factor catòlic en el catalanisme no li va estalviar
a aquest topades amb la Santa Seu, sempre procliu a entendre’s directament amb
l’Estat, com —per exemple— a propòsit de les instruccions pastorals del bisbe
Morgades sobre la predicació i la catequesi en llengua catalana. En la seva resposta al discurs de Víctor Reina, l’acadèmic Josep-Maria Puig Salellas va deixar
constància de que «Els interessos de Catalunya i els de la Santa Seu, des de fa molts
segles, no han estat massa coincidents».
Més o menys per la mateixa època en què va ingressar a l’Acadèmia, li vaig
dir un dia a Víctor Reina, parlant de la situació política al País Basc, que «el nacionalismo vasco es carlismo puesto al día», i ell em va respondre: «puede ser pero, en
cualquier caso, la diferencia entre el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán es
la diferencia que hubo entre la Iglesia vasca y la Iglesia catalana, entre el Cura Santa
Cruz y Jaime Balmes».
El divendres 2 de juny de 1985, Víctor Reina va publicar a La Vanguardia
un article titulat «Cataluña y el Vaticano», en el que va escriure:
La visita del cardenal Casaroli a la Generalitat, y su meditado parlamento en catalán, aparte de la dimensión estrictamente confesional, ha tenido
también una significación muy positiva en el ámbito de las relaciones IglesiaEstado que en la España actual no pueden discurrir de la manera tradicional, es decir, como si aquí no hubiera más «poder civil» que el central. Pero
la visita ha tenido también un trasfondo histórico, que no habrá escapado a
muchos, íntimamente ligado a las vicisitudes de Cataluña durante los últimos
cien años.
El hecho histórico, escuetamente enunciado, es éste: en la controversia
contemporánea suscitada en torno al nacionalismo catalán, el Vaticano se ha
visto forzado a intervenir en múltiples ocasiones, frecuentemente impulsado
por el poder político central en el marco de las relaciones concordatarias, intervenciones injustas por lo general, soportadas paciente y estoicamente por
el catolicismo catalán. La causa de tales incitaciones a la intervención ha sido
también invariablemente la misma a lo largo de un siglo: el convencimiento
que han alentado los políticos centralistas de que, en la base del nacionalismo
catalán, estaba la clerecía catalana y su asunción y exaltación de las llamadas
señas de identidad de lo catalán.
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IV. Final
Fins aquí, s’han intentat recollir alguns aspectes fonamentals del pensament
de Víctor Reina fent-ho, en la mida del possible, amb les seves pròpies paraules. És l’hora doncs d’anar acabant. Segur que ha sigut evident que les paraules
d’aquesta «laudatio» estan tenyides d’afecte personal condensat en records. És
per això que, en aquest moment final no puc deixar de recordar al Doctor Víctor
Reina en la plenitud de la seva vida: intel·ligent, brillant, encantador (quan volia),
mirant el món amb una avidesa no exempta alhora d’inquietud, d’urgència i de
seguretat en si mateix. Així el vaig veure el matí d’un dia de tardor de 1971, feia
poc que ell havia arribat a Barcelona com catedràtic i feia poc que jo era notari.
Vaig anar-lo a trobar a un petit hotel del carrer de Calatrava en el que transitòriament vivia. Era el primer cop que el veia després d’un canvi substancial en la
seva vida, i em va rebre amb aquestes paraules que recordo literalment i que tan
típiques són d’ell: «¿Qué hay, Juanjo? Yo sabía que tú vendrías a verme aunque
fuese a la cárcel». Mai m’han fet més gran elogi.
No va tenir una vida gens fàcil, però va aguantar els canvis —algun de substancial— i els cops —algun duríssim— amb la capacitat de resistència característica de la seva estirp i, al final, se’n va sortir amb allò que és essencial i que tots
sabem el que és. Per això penso amb el que faria avui si m’escoltés. Estic segur
que no em diria res, tan sols em miraria amb una certa expressió sorneguera, entre
condescendent i irònica, com dient: «Vamos, déjalo ya».
Recordo el matí d’un diumenge plujós de primavera, a Pamplona mitjans
dels anys 60. Em parlava de poesia. Ell llavors escrivia poesia, no sé si bona, vulgar o dolenta de solemnitat. Jo mai he estat lector de poesia, però el vaig escoltar
i em vaig comprar un llibre de Miguel Hernández que em va recomanar. Llavors
Miguel Hernández havia estat rescatat del silenci. I són precisament uns versos
d’aquest poeta les paraules amb les que vull tancar aquest record de qui, per
sobre de qualsevol altra cosa, va ser el meu amic: «A las aladas almas de las rosas
/ del almendro de nata te requiero, / que tenemos que hablar de muchas cosas, /
compañero del alma, compañero».
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Actes especials

LAUDATIO DEL PROFESSOR PAU SALVADOR I CODERCH,
LLEGIDA EL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2017 EN OCASIÓ
DEL LLIURAMENT AL PREMI JOSEP M. PUIG SALELLAS
per
ENCARNA ROCA TRÍAS
Acadèmica de Número i Vicepresidenta del Tribunal Constitucional

Sr. Degà del Col·legi de Notaris, digníssimes autoritats, benvolguts amics.
Querido amigo Pablo.
Em correspon de nou glossar la vida, acadèmica i extraacadèmica, d’un premiat amb el Premi Josep M. Puig Salellas, com ho vaig fer ja fa alguns anys amb
l’amic Lluís Puig i Ferriol. A mi, que estic al mig de les dues generacions que representen aquests dos importants juristes, en Lluís, el representant de la tradició
més refinada i en Pau, el representant de les noves tendències que ja s’obrien pas
a Bolonya quan ell hi va estudiar i de les quals no s’ha apartat.
Jo estic al mig d’ambdues i no sé si sabré glossar la vida acadèmica de Pau
Salvador l’excel·lència de la qual l’ha fet mereixedor del Premi que avui es lliura.
Els que vivim un canvi d’època no encertem mai a interpretar allò que fan els
que ens han superat en edat i coneixements, ni el que fan i pensen els que venen
després de nosaltres, com és el cas d’en Pau. Però ho haig d’intentar. Perdoneu
els meu desencerts.

I.

L’entorn

Pau Salvador i Coderch neix a Barcelona, en una família especial. El pare,
notari, implicat per moltes raons en un dels bàndols de la guerra civil i foragitat
a l’«infern» exterior, com explica molt bé Ortinez al seu llibre «Una vida entre
burgesos». La seva mare, vinculada a una família important de Barcelona, que
aporta a en Pau una vessant insospitada: l’ART, en majúscules, a través de l’oncle Coderch, un dels arquitectes més importants dels 50 i 60 a Barcelona i arreu
d’Espanya, que va ser el seu padrí de bateig. Una família no discreta en els seus
entorns intel·lectuals, però que sap allunyar-se de trifulgues polítiques i dedicar-se
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a la gestió dels seus negocis, amb aquella discreció de què parlava Zweig quan
deia que per a la seva família, el patrimoni era per gaudir-lo i no per lluir-lo.
Viu a la part alta de Barcelona, Balmes enllà, en una zona on encara ara es
pot gaudir d’un cert entorn natural. Ell parla de les mines d’aigua del carrer de
Císter, encara en funcionament quan era petit, ara clausurades. Perquè tots hem
sigut nens a la nostra vida, però és una malaltia que es cura amb els anys.

II. El professor
Pau va estudiar Dret i Econòmiques. No sé perquè. Però aquesta és certament una bona elecció, perquè si bé ha excel·lit en el dret, els seus coneixements
de la matèria econòmica han permès que els seus treballs jurídics no hagin estat
mai exemples d’aquella dogmàtica formalista que estava de moda en la Facultat
de dret quan s’hi va incorporar després de la seva estada a Bolonya. Recordo a
un jove professor que s’integrava al seminari de professors de Dret civil, que se
celebrava cada dimecres a la tarda, després del seu doctorat a Bolonya en 1975,
discutint el concepte d’estat civil i de dret de la persona, com a conseqüència de
les classes que allà havia rebut dels més interessants professors italians, com ara
Galgano, Rescigno. Monstres dels que havíem sentit parlar i havíem llegit, però
que encara estaven molt allunyats. I que usaven una metodologia de dret civil
constitucional, hermètica pels professors del moment, ja que encara no s’havia
aprovat la Constitució i ens quedava molt llunyana. De fet, un misteri del qual
ningú parlava perquè no es podia ni imaginar.
El coneixement d‘idiomes no era gaire habitual en aquells moments a la universitat de casa nostra. Pau parlava i parla, francès, anglès, alemany i llatí, com va
dir a uns alumnes de la facultat de Lleida que li preguntaren en quina llengua els
donaria les classes. Això li ha permès de penetrar en altres mons jurídics. I això
canvia d’una manera molt decisiva i bàsica el panorama teòric tradicional del país.
El premi Puig Salellas s’atorga a una trajectòria i per tant, ara és el moment de
posar-la de relleu, perquè veieu que això no és un simple protocol.
Pau Salvador, per començar, introdueix a Catalunya la metodologia de l’anàlisi econòmica del dret, que alguns professors havien ja intuït pocs anys abans
a la facultat de dret de la UB, en unes jornades amb la participació de Guido
Calabressi. Aquesta metodologia es posarà en pràctica en els treballs que anirà
publicant des de l’any 2000 a la revista electrònica InDret, creada per ell amb
un grup de professors de la facultat de dret de la Universitat Pompeu Fabra per
tractar, bàsicament, del dret de danys des d’aquest punt de vista, però que ha anat
ocupant un lloc important en altres matèries civils i no solament.
Perquè, en segon lloc, la metodologia de Pau Salvador en el tractament
dels problemes jurídics no es limita a l’anàlisi econòmica del dret ni és ell l’únic
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que l’utilitza, com després em referiré. En el seu penúltim treball a InDret, titulat «Verdad y veracidad: el derecho naturalizado», figuren il·lustracions del fris
del Partenó al qual es refereix en el text; al·lusions a Martin Luther King, amb
un link al New York Times. Això significa que s’ha obert a una nova manera
d’entendre la tan volguda «interdisciplinarietat». Aquest concepte pot resultar
un simple desideràtum, que acaba essent, moltes vegades, una suma de coses diferents sense cap ni peus. Però la interdisciplinarietat té un vessant seriós, quan
amb aquesta forma de treballar s’obra una porta de veritat al tractament de la
matèria jurídica de forma inclusiva, és a dir, com un element més de la cultura.
I aquesta és la tercera característica del treball de Pau Salvador: l’interès
en què el dret no sigui una religió esotèrica, en la que els que oficiem siguem
els sacerdots que gestionem la funció de fer incomprensibles les normes. La
forma de treballar a la que em refereixo no combrega amb l’esoterisme i per
bé que considera que el Dret civil és fonamental en la regulació de les relacions
privades i que aquestes són les determinants en l’estructuració de la societat,
no viu aïllada en el bosc del dret. Per què no preocupar-se de reunir col·legues
de diversa formació i crear un grup per a l’estudi de la forma de les lleis? El
grup GRETEL té aquest origen. Per què no introduir ja la forma electrònica
per facilitar la publicació dels treballs de diferents col·legues i deixebles? I
així es crea la revista InDret, on publiquen professors estrangers i professors
de diferents àrees del dret. I així es va creant una via que permet entendre la
matèria jurídica de forma funcional, destinada a permetre que els humans no
necessitem recorrer a la violència per resoldre els nostres conflictes.
No haig d’oblidar que per a Pau la multidisciplinarietat s’aconsegueix
també amb col·laboracions que segurament no podrà enviar a la comissió
d’avaluació dels sexennis, però que tan útils resulten per a la població: les col·
laboracions als diaris. Quan jo era jove corria per la facultat la idea que un professor de dret civil només es podia dedicar a la facultat: les professions externes
eliminaven la puresa de la feina universitària i, a més, només es podia publicar
en les revistes científiques de més prestigi. Publicar en un diari era anatema i
encara ho és i no diguem dedicar-se a altres aspectes de la professió. Pau va
escapar-se també d’aquesta maledicció: jutge al Tribunal d’Andorra, assessor
en un despatx professional, escriptor en diaris importants. És així com jo penso
que es retorna a la societat allò que la societat ha invertit en la formació de cada
qual.

III. La persona
Els premis a la trajectòria d’una persona no sempre tenen un sentit pejoratiu:
enteneu-me bé: no vull dir que la persona premiada no tingui ja capacitat per a dir
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res més d’interessant. A mi em veu reconèixer la meva vida acadèmica i professional, llavors com a magistrada del TS a l’any 2012 i encara dono molta guerra.
Les persones que tenen una trajectòria més o menys controlable per tothom, perquè estan exposades en llocs públics, tenen també el seu reducte d’intimitat. La família, alguns amics necessitats, d’altres simplement amics, constitueixen les cèl·lules que mostren el tarannà d’en Pau Salvador. Normalment,
aquests aspectes no interessen a ningú; per això pertanyen a la intimitat, dret
fonamental sobre el qual s’ha pronunciat moltes vegades el mateix Pau, sol o en
col·laboració amb altres autors. Hi ha coses que només pot explicar el mateix
interessat si ho vol fer. Però si em permet en Pau, voldria parlar de dos aspectes
de la seva persona que penso que no lesionen aquest dret fonamental: la música
i l’amor per la natura.
En aquella època en què Pau tornava de tant en tant de Bolonya per explicar-nos com li anava amb els italians, recordo que un dia va entrar en el seminari
de Dret civil xiulant una melodia que tenia una retirada a la «Casta diva». I ho
era!!! Aquell xicot de tan difícil accés era un bon amant de l’òpera i especialment,
de Maria Callas, de qui un dia em va explicar unes coses genials en el seu pis «Coderch» de la urbanització propera a la Facultat de dret. I em va recomanar una
sensacional versió de «La sonnambula», en la que Visconti la va col·locar a escena
com a les dives del xix. També em va començar a parlar de Mahler, en aquell
moment poc conegut a Barcelona, encara que a Madrid ja s’havien tocat les seves
simfonies amb gran escàndol. Noi, aquell xicot sabia alguna cosa més que dret.
Interessant. Després han vingut vetllades a casa seva, veient òpera, preferentment
moderna. Recordo un Jugador, de Prokofieff, un Rake’s Progress, de Stravinsky i
la seva preferència per la diva actual, Anna Netrebko. I les opinions sobre Wagner, la nostra anada a Bayreuth, en unes desastroses circumstàncies per a mi. I
la sorpresa que em vaig endur no fa gaire a Madrid en un Moses und Aaron, de
Schönberg quan el vaig veure assegut davant de la meva butaca. En la música hi
posa encara més interès que en el dret. I també té els seus criteris per explicar el
per què de cada òpera i les intencions dels seus autors.
I això no és estrany: que un jurista sigui un amant de la música, capaç d’entendre la seva complexitat no necessàriament és una raresa. Filòsofs del dret i autors tan importants com Posner, Twinning i el mateix Dworkin utilitzen els paral·
lelismes entre interpretació jurídica i interpretació de la música per explicar els
problemes de la tècnica d’interpretació de les normes jurídiques. Per què? El grau
d’abstracció de les dues disciplines és molt semblant: la norma jurídica, element
fonamental del dret, es formula de manera abstracta, per permetre l’efectivitat del
principi d’igualtat. La música per se, és l’absoluta abstracció. No té res d’estrany
que un jurista tingui afinitats amb la música. A més, tots dos intèrprets tenen com
a funció fer realitat un text que requereix un intermediari per ser eficaç. I és en
aquest sentit que es mou Pau Salvador.
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Però hi ha un darrer aspecte: la muntanya i la caça. Un dia estava jo treballant a casa, per no perdre el costum i vaig rebre una pila de fotografies d’unes
runes d’un poblet que segons Pau és un «resto admirable de culturas desaparecidas», que si «no sabes dónde está nunca lo encontrarías», preromànic i «tierra
sagrada». Havia anat a caçar. Alguns cops obté alguna peça i d’altres, no. Però
sempre va de caça. Encara que solament caça allò «que es pot menjar», el viatge
a la recerca del senglar o de l’isard sempre el du a trobar indrets que influeixen
en el seu ànim. Aquest cop i perdona que ho digui, per a Pau el paisatge no era
neutral, perquè «en él proyectamos nuestro devastado estado de ánimo». La caça
és un pretext o el pretext és el paisatge? No sé si els isards el coneixen i saluda els
porcs senglars com a vells amics; però de veritat, el contacte amb la natura fa que
la seva adusta (aparentment) personalitat quedi més amagada.
És hora d’acabar. He intentat glossar la carrera d’una persona que ha des
envolupat la seva activitat des d’un punt de vista molt personal i original. Pau
Salvador ha sabut crear un estil, en el que hi cap qualsevol que estigui disposat a
col·laborar amb ell; no s’apropia de la feina dels altres, sinó que els fa signar amb
ell, la qual cosa li ha causat algun disgust, davant la rigidesa de les comissions
d’avaluació. Però crec que després d’aquestes paraules, el millor és recordar que
tant quan escriu com quan ensenya, la seva preocupació és que les normes del
dret no siguin un misteri incomprensible. El millor per acabar serà la cita del seu
darrer article, segons el meu coneixement:
«Sin embargo, el continuum entre el derecho y el sentido o conocimiento común y conocimiento científico no siempre es posible, o por lo menos, no siempre
ocurre. A veces, ello ocurre [...] porque las reglas sobre valoración de la prueba
dirigidas al juez se centran en el sentido común dejando de lado a la valoración
específica del conocimiento que se presenta como científico. Otras veces, ocurre
lo contrario y el juez como intérprete del derecho desconcierta porque se aparta
del entendimiento común de las expresiones que aparecen en la ley y les atribuye
innecesariamente un sentido muy forzado, casi como si estuviera construyendo
una ficción. Ciertamente, las ficciones son inevitables en muchos casos, pero en
otros son evitables (...). Cuando lo son, pero no se evitan, textos que deberían ser
claros resultan oscurecidos por sus intérpretes. La interpretación de los textos
constitucionales relativos a los derechos fundamentales debería partir del sentido
común o significado ordinario de las expresiones interpretadas. Alejarse de él
puede estar justificado, pero casi siempre conlleva alejarse del sentir común de
los ciudadanos a quienes el entendimiento de la mayor parte de los artículos de la
Constitución no debería resultarles desconcertante».
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Sessió solemne apertura
curs acadèmic 2018-2019
i discurs d’ingrés de
l’Il·lm. Sr. Antonio Cumella Gaminde

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS
DE L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA
I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
CURS 2017/2018
per
FRANCESC TUSQUETS TRIAS DE BES
Secretari de l’Acadèmia

Nulla iustitia est vera sine bonitate
(Ramon Llull, Liber Proverviorum)
No només per complir un deure estatutari, sino també i molt especialment
per donar a conèixer les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de
Catalunya, es presenta la Memòria del curs 2017/2018.
Després de dos anys consecutius de presentar-la en sessions ordinàries, enguany i com venia essent habitual, es fa en una sessió pública i solemne, sens perjudici de que per tal de que tingui la major difusió possible, està prevista la seva
publicació a la Revista Jurídica de Catalunya.

I.

Sessions ordinàries

Al llarg del curs 2017/2018, que ha estat el 178è curs des de l’any 1840,
l’Acadèmia s’ha reunit en 12 sessions ordinàries, que van tenir lloc els dies 17
d’octubre, 7 i 21 de novembre i 19 de desembre de 2017; 23 de gener, 6 de febrer,
6 i 20 de març, 10 i 24 d’abril, 29 de maig i 12 de juny de 2018.
Per diverses raons, i en especial, malauradament, per manca de finançament,
durant el curs no va haver ocasió de celebrar cap sessió de les denominades obertes, en les quals es convida a juristes de reconegut prestigi, que no pertanyen a
l’Acadèmia, a presentar ponències sobre temes d’interès i són obertes a la comunitat jurídica catalana.
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II. Comunicacions
El mètode habitual de treball en les sessions ordinàries de l’Acadèmia consisteix en què un acadèmic presenta una comunicació sobre un tema d’interès
jurídic, i a continuació s’obre un debat en el que intervenen els acadèmics assistents.
Al llarg del curs es van presentar, per part dels acadèmics, les comunicacions
següents:
El 7 de novembre de 2017, l’advocat Francesc Tusquets Trias de Bes sobre:
«El trasllat de domicili de les societats mercantils des del punt de vista jurídicmercantil».
El 21 de novembre de 2017, el notari Lluís Jou i Mirabent sobre: «Una
relectura dels articles 13 a 16 del Codi Civil espanyol».
El 6 de febrer de 2018, l’advocat Eudald Vendrell Ferrer sobre: «Noves
qüestions en relació amb els arrendaments urbans».
El 6 de març de 2018, la professora Dra. Alegria Borrás Rodríguez sobre:
«Noves consideracions en relació a l’aplicació del Reglament 650/2012, en matèria
de successions».
El 20 de març de 2018, el notari Enric Brancós Núñez, sobre: «El panorama
europeu entorn l’escriptura pública en suport electrònic».
El 10 d’abril de 2018, el Cardenal Lluís Martínez Sistach sobre: «¿Accés a la
Confessió i a la Comunió els divorciats i tornats a casar?»
El 24 d’abril de 2018, la Magistrada Mª Eugènia Alegret Burgués, sobre:
«La manca de relació continuada amb el causant com a causa de desheretament i
d’extinció dels aliments entre parents en el Codi Civil de Catalunya: La posició de
la Jurisprudència del TSJC».
El 29 de maig de 2018, el notari Elías Campo Villegas sobre: «De la tortosina
«hipoteca a traza de venta» a la preocupante garantía de la compraventa a carta de
gracia».
Aquestes comunicacions constitueixen una prova més de la constant voluntat de l’Acadèmia, i dels seus membres, de convertir l’intercanvi d’idees i opinions
en un diàleg entre la tradició jurídica i l’actualitat.
Totes les comunicacions estaran disponibles al web http://ajilc.cat/es i es
publicaran al Volum VII dels Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya.

III. Altres activitats
Interessa també posar de manifest que en el desenvolupament de les seves
activitats l’Acadèmia col·labora amb altres institucions jurídiques, i també partici-
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pa en el Patronat de diverses Fundacions: la Fundació del Notariat de Catalunya,
la Fundació Pau Casals i la Fundació Roca-Sastre.
D’altra banda, participa activament i edita juntament amb l’Il·lustre Col·
legi de l’Advocacia de Barcelona, la Revista Jurídica de Catalunya, fundada l’any
1895, i Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
Dirigeix la revista l’acadèmic Eugeni Gay Montalvo i pertanyen al Consell
de Redacció els també acadèmics Juan Córdoba, Josep-D. Guàrdia i Eudald Vendrell.
Aquestes activitats reflecteixen la vocació de l’Acadèmia d’obrir-se a altres
institucions i en definitiva a tota la societat.

IV. Distincions i nomenaments extra-acadèmics
d’alguns dels acadèmics
Em complau assenyalar que, a conseqüència de la seva trajectòria professional, també durant el curs 2017/2018 membres de l’Acadèmia han estat distingits
amb premis, i designats per a càrrecs rellevants en el món jurídic.
En aquest sentit destaquem els següents:
El Sr. Josep D. Guàrdia Canela fou nomenat membre del Tribunal Constitucional d’Andorra.
El Cardenal Lluís Martínez Sistach ingressà com a acadèmic d’honor a la
Reial Acadèmia de Doctors d’Europa.
La Dra. Alegría Borrás Rodríguez rebé el Premio Excelencia en el Jurista
2017, que atorga la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
El Sr. Eugeni Gay Montalvo fou distingit amb el Premi IUSTITIA 2017.
El Dr. Pablo Salvador Coderch rebé el IX Premi Puig Salellas i va llegir la
corresponent laudatio la Dra. Encarna Roca.
Rebin tots ells un cop més la nostra felicitació.

V.

Qüestions econòmiques

És important destacar que cap acadèmic percep dietes ni retribucions de cap
mena per la seva tasca.
L’Acadèmia té un molt modest pressupost que es nodreix de dues minses
subvencions, però rep un suport material de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, que agraïm sincerament.
Caldrà però cercar un finançament més adient que permeti que l’Acadèmia
pugui desenvolupar amb dignitat la seva activitat.
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VI. Defuncions i necrològiques
Durant el curs l’Acadèmia ha sentit el dolor de perdre tres acadèmics, tots
tres juristes de reconegut prestigi i llarga trajectòria professional: el Dr. Víctor
Reina Bernáldez, el Dr. Josep M. Font i Rius i el Dr. Agustí Bassols i Parés, a tots
els quals sempre recordarem.
A la sessió ordinària del dia 12 de juny de 2018, l’acadèmic Sr. Juan José
López Burniol va llegir la laudatio pòstuma del Dr. Víctor Reina, i està previst
que, al llarg d’aquest nou curs, es llegeixin les corresponents als Drs. Font Rius i
Bassols.

VII. Nou acadèmic
Ara bé, també és important posar de manifest la incorporació d’un nou acadèmic.
Efectivament, en la sessió del dia 29 de maig, i per substituir al Sr. Ramon
Mullerat Balmaña (Medalla Vives i Cebrià), fou elegit acadèmic per majoria absoluta el Sr. Joaquín Tornos Mas, catedràtic de Dret Administratiu i advocat, que va
prendre possessió com a acadèmic electe el dia 12 de juny.
Ens congratulem de la incorporació del professor Tornos que, de ben segur
contribuirà a enriquir l’activitat de l’Acadèmia.

VIII. Conclusió
La Memòria pretén donar a conèixer, tot i que de forma molt sintètica, l’activitat de l’Acadèmia, i és aquesta activitat juntament amb la dels acadèmics en la
seva actuació professional, la que ha de contribuir al desenvolupament del dret
propi de Catalunya, i a l’estudi, coneixement i progrés de la ciència jurídica.
Cal però una major projecció d’aquesta activitat, per tal de que l’Acadèmia
pugui prestar el servei que la societat global avui demana.
Vivim, com va explicar el professor Bauman, en temps líquids en els que les
realitats sòlides dels nostres avantpassats s’han esvaït, i han donat pas a un món
més precari i provisional, ansiós de novetats.
Davant aquesta situació destaca la solidesa de l’Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya, que avui comença el 179è curs des de la seva fundació.
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PUBLICITAT IMMOBILIÀRIA
I PROTECCIÓ REGISTRAL
EN EL DRET CATALÀ HISTÒRIC.
DISCURS D’INGRÉS
per
ANTONIO CUMELLA GAMINDE
Acadèmic de número
25 d’octubre de 2018

Excm. Sr. President de l’Acadèmia,
Distingides autoritats,
Acadèmics,
Senyores i senyors,
La casualitat, l’atzar o les circumstàncies de la vida, abans que els propis
mèrits, han propiciat que jo em trobi avui en disposició de formar part com Acadèmic, ara ja numerari, d’aquesta docta i insigne institució. Juntament amb una
profunda emoció, diversos són els sentiments que m’envaeixen: em sento honrat,
agraït i compromès.
Honrat i agraït, perquè se’m permet formar part d’una Corporació il·lustre
i il·lustrada, sàvia i prudent, cobrint la vacant de Joan Verger i Grau, gran jurista
però, sobretot, company, amic i mestre i al que després m’hauré de referir.
El capítol d’agraïments és ampli com ampli és l’elenc de persones destinatàries de la meva gratitud. Vull referir-me, en primer lloc, als Acadèmics que em
van proposar com a candidat: Agustí Bassols, que malauradament ja no està entre
nosaltres, Núria de Gispert i Joan Egea. Amb tots ells i sota la seva direcció he
col·laborat en tasques legislatives, una activitat que sempre m’ha semblat apassionant i a la qual m’he dedicat des de 1988. Tots tres, amb el seu patrocini, em van
mostrar una generositat i un afecte que jo, sense cap mena de dubte, igualment
els professo.
Agraïment i afecte que faig extensiu a l’Acadèmic Josep Guàrdia, president
de l’Acadèmia quan jo vaig ingressar com a Acadèmic electe; ell em va animar a
presentar la meva candidatura, defensor com sempre va ser que a la Corporació
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hagués un registrador, i que ha tingut la generositat d’acceptar contestar el meu
discurs d’ingrés. M’honra en gran manera que la contesta la realitzi un autèntic
especialista en dret català històric.
Vull també expressar el meu agraïment a les persones que m’han facilitat informació i material per a la confecció del treball, especialment a l’advocat Navarro Flores i al professor Badosa i Coll. I igualment als acadèmics que m’apadrinen
avui en aquest acte.
També he dit que em sento compromès, ja que el sentiment d’orgull per la
pertinença a una institució té com a corol·lari, en bona ètica, la col·laboració de
l’elegit i el compliment per part seva de les tasques encomanades.
Com ja vaig avançar, substitueixo a l’Acadèmia al registrador i notari Joan
Verger i Grau, jurista rigorós i prudent, recte i humil. I una persona bona. Joan
Verger era, per tant, un savi.
Vull fer referència avui a l’activitat jurídica que més li va ocupar en els seus
últims anys, destacant les seves aportacions científiques en l’àmbit del recurs governatiu contra les qualificacions dels Registradors, especialment a partir de la
publicació el 1993, a la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, de l’article titulat
En torno a una estructura constitucional y estatutaria de los recursos contra la calificación de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
Amb Joan Verger vaig coincidir en un grup de treball que va organitzar la
Conselleria de Justícia per debatre un esborrany de proposta de Avantprojecte
de Llei catalana dels recursos. Un any després, el 24 de març de 2003, Verger va
llegir el discurs d’ingrés a l’Acadèmia, que portava per títol «Avaluació crítica de
la recent normativa estatal i de la possible normativa autonòmica sobre els recursos contra la qualificació dels Registradors de la Propietat», discurs que va ser
contestat per l’enyorat José Luis Mezquita del Cacho, també per a mi company,
mestre i amic.
El discurs de Joan Verger és, per tant, posterior a l’aprovació de la Llei estatal 24/2001 i anterior a la Llei catalana del recurs governatiu de 2005, per a
l’elaboració de la qual van ser molt valuoses les seves opinions, per exemple en
la interpretació de l’article 324 de la Llei Hipotecària que, en cas de recursos
fonamentats en el Dret Civil propi de cada comunitat autònoma, situava la competència en els òrgans jurisdiccionals de les Autonomies.
Vaig tenir ocasió de participar en l’acte que, en memòria de Joan Verger,
va organitzar el Deganat català dels Registradors al novembre de 2011 amb la
participació del Col·legi de Notaris així com d’aquesta Acadèmia i de la de Jurisprudència i Legislació de Balears. No sabia jo llavors que tindria l’immens honor
d’ocupar el setial que Joan Verger deixava vacant. Em refereixo al setial de Guillem de Vallseca, doctor en lleis, nascut a mitjans del segle xiv a Barcelona, ciutat
on va exercir diversos càrrecs com advocat, fiscal i Conseller en Cap. Va ser també
assessor del Parlament català i compromissari de Casp.
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El discurs d’ingrés que es llegirà parcialment a continuació porta per títol
«Publicitat immobiliària i protecció registral en el dret català històric». Es tracta
d’un modest intent d’investigació sobre les fites més destacades en el desenvolupament de la publicitat immobiliària a Catalunya, des de l’Edat Mitjana fins a la
promulgació de la primera Llei Hipotecària al segle xix.
En una primera etapa, trobem alguns precedents en els Usatges, les Constitucions, les Pragmàtiques, les Costumas Generals de Catalunya, les Consuetuts,
l’Ordre Judiciari del Tribunal de Barcelona, els Llibres dels Repartiments i els
capbreus medievals.
Una segona fase comença amb la creació dels Oficis d’Hipoteques i l’ampliació dels mateixos a Catalunya a través de l’Edicte del Governador d’11 de juliol
de 1774.
La tercera part es refereix a la reforma del règim de publicitat immobiliària i
la implantació de la Llei Hipotecària de 8 de febrer de 1861 i disposicions posteriors fins a 1866, especialment referides a institucions de Dret Català.
Acabem amb una breu referència al Dret Civil de Catalunya i el Registre de
la Propietat en l’actualitat.

1. La publicitat immobiliària a catalunya en els segles medievals
1.1. Un apunt previ sobre els mecanismes històrics de la publicitat immobiliària
Abans d’aprofundir en els diversos textos jurídics de Catalunya convé recordar la famosa distinció que Roca Sastre1 va establir entre la publicitat jurídica en sentit estricte i el que constitueixen simples formes de notorietat. Així,
podem parlar històricament de publicitat en inscripcions sobre pedres, lloses o
obeliscs, o mitjançant fites a la mateixa finca; de publicitat per pregons o edictes;
de publicitat per la presència de testimonis o per la intervenció de l’Autoritat; de
publicitat per avisos a reunions públiques, i de publicitat mitjançant cadastres i
arxius públics.
Els estudis històrics2 mostren que a la Constitució dels Atenesos d’Aristòtil
(324 a. C.), la terra d’Àtica es personificava com a Mare Terra, i les fites de pedra
(«pedres hipotecàries») a les finques indicaven els lots de terra subjectes a respondre dels deutes. Així mateix, s’inscrivien en tauletes blanques els noms dels
compradors, les terres i les cases, portant-se tot seguit al Consell les tauletes escri1
Roca Sastre, Ramón María y Roca-Sastre Muncunill, Luis. Derecho Hipotecario. 8a
edición. Editorial Bosch. Barcelona. 1995, pàgs. 128 i següents.
2
Manzano Solano, Antonio i Manzano Fernández, Mª del Mar. Instituciones de Derecho
Registral Inmobiliario. Centro de Estudios. Fundación Registral. Madrid. 2008, pàgs. 51 i 52.
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tes. També al Llibre VI de la seva Política es parla de l’existència d’un sistema de
registre de contractes i sentències judicials.
De la Grècia clàssica, Fernández Del Pozo3 recull un text de Teofrast en el
qual s’expliquen els beneficis de la inscripció de la propietat i dels contractes, i
respecte del Dret egipci explica que era natural gravar un extracte de l’acte dispositiu en pedra.
El Dret romà, en canvi, no va desenvolupar un sistema registral, conseqüència del fort sentit quiritari de la propietat i de les maneres de transmissió de béns
(mancipatio, in iure cesio, adjudicatio, sub-hasta) ja proveïts de forta publicitat. En
l’època clàssica, l’aparició de la traditio va afeblir la publicitat de les transmissions, tot i que es va anar reforçant, per contra, amb la introducció de la insinuatio
de les donacions.
1.2. La publicitat immobiliària a Catalunya en l’alta i la baixa Edat Mitjana
A Catalunya, amb la recepció del Dret romà, hem de parlar, per tant, d’un
règim de clandestinitat de la propietat immoble, tal com succeeix a Castella, si bé
no podem oblidar que en els segles de l’alta Edat Mitjana, amb la reviviscència
de la cultura visigoda i amb ella del Liber Iudiciorum, els testaments catalans se
sotmeten a les mateixes formes de publicitat que en el Dret visigot.
En un profund estudi, Serna Vallejo4 mostra que, en el període visigot,
en els textos jurídics només s’exigeix el compliment de solemnitats o requisits
externs en relació a determinats negocis jurídics, com els testaments, però a la
pràctica considera probable que existissin algunes solemnitats i formalismes
de publicitat per a altres actes, per exemple, per a les transmissions oneroses.
Recull aquesta possibilitat, d’una banda, per la circumstància que en els drets
dels altres pobles europeus d’origen germànic es van conservar en els segles
medievals fórmules de publicitat immobiliària, que en el cas dels textos legals
visigots van poder desaparèixer per influx del Dret romà, però que en el dret
pràctic van poder conservar-se i, per tant, ser observades per la població; i
d’una altra banda, en la mesura que el Dret contingut en els Furs és, primordialment, el Dret consuetudinari en vigor, la pràctica de certs mecanismes
de publicitat devia observar-se en els primers segles de l’alta Edat Mitjana i,
probablement, també en l’època visigoda. Alguns dels mecanismes previstos
en els Furs (anuncis públics, roboració) eren evolució dels practicats en el
període visigot.

3
Fernández Del Pozo, Luis. La propiedad inmueble y el Registro de la Propiedad en el
Egipto Faraónico. Centro de Estudios Registrales. Madrid, 1993, pàg. 142.
4
Serna Vallejo, Margarita. La publicidad inmobiliaria en el Derecho Hipotecario histórico
español. Santander. 1995, pàgs. 150 i següents.
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No obstant això, apunta l’autora, no cal passar per alt el canvi important a
què va ser sotmès el règim de propietat des de l’alta Edat Mitjana, caracteritzada
per un fort component familiar, a la baixa Edat Mitjana i durant tota l’època
moderna, en la qual es configura l’anomenada propietat feudal, que en un alt
percentatge es troba amortitzada i subjecta a relacions senyorials i que no precisa
de formes de publicitat immobiliària.
Endinsant-nos en la publicitat a Catalunya, podem entreveure certes pràctiques, algunes d’elles d’especial interès. En tot cas, la doctrina reconeix que els
precedents històrics són, en general, molt escassos (vegeu Roca Sastre5).
a) Usatges
Resulta obvi afirmar que aquesta incipient publicitat immobiliària incidia
sobre les res in patrimonio, i deixava al marge les res extra patrimonium, a les què
es refereix l’Usatge 72 Stratae et viae publicae de Ramon Berenguer I6: Los caminos públicos, las aguas corrientes y fuentes vivas, los prados, los pastos, las selvas y
carrascales, y las rocas existentes en este país son de las potestades no para que las
tengan en alodio, sino que estén en todo tiempo al aprovechamiento de todos los
pueblos sin obstáculo ni contradicción de alguno y sin ningún servicio determinado.
La seva publicitat era innecessària i irrellevant per la pròpia notorietat dels béns.
Val la pena, en canvi, aturar-se a l’Usatge 158 Statuimus quod aliquis clericus de l’esmentat Ramon Berenguer I7, que estableix el requisit de l’aprovació o
control per a la constitució d’emfiteusi pels capellans, s’entén que dels béns de la
parròquia: Establecemos que ningún clérigo se atreva a dar, vender, u obligar, o hacer establecimiento perpetuo, o en otra manera enagenar cosa alguna inmueble sin
permiso (...) y si por ventura alguno intentare hacerlo, sea tenido por nulo e írrito, e
incurra según justicia en pena de degradación (la cual de derecho canónico se impone
por tal culpa), y además procuraremos revocar las cosas enagenadas contra la forma
establecida por el derecho.
En el seu comentari, Marquilles8 assenyala que la pràctica d’aquest Usatge
és que en la venda, establiment o alienació de les coses immobles havia de guar5
Roca Sastre, Ramón M. El Dret hipotecari i l’Estatut de Catalunya, publicado en Estudios
varios. Madrid. 1988, pàg 342.
6
CaDCat. (Constitucions i altres drets de Catalunya) Vol. I, Lib. 4, Tít. 22, Us. 2. Les referències que es realitzen dels diversos textos jurídics catalans han estat extretes de la segona edició
facsímil —juliol de 2010— de l’obra de Pedro Nolasco Vives i Cebrià Traducción al castellano de
los usages y demás derechos de Cataluña que no están derogados o no son notoriamente inútiles,
con indicación del contenido de éstos y de las disposiciones por las que han venido a serlo, ilustrada
con notas sacadas de los más clásicos autores del Principado. Aquesta publicació facsímil, en dos
volums, s’efectua en el marc de la commemoració del 50è aniversari de la Compilació de dret civil
de Catalunya.
7
CaDCat. Vol. I, Lib. 4, Tít. 19, Us. 2.
8
Marquilles, Jaume (Jacobus Marquilles). Commentaria super Usaticis Barcinonensis. Barcinone, Joan Luschner, 1505.
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dar-se la següent solemnitat: que el obispo a instancia de cura párroco (...) nombra
para veedores a dos presbíteros fidedignos a quienes se asocian dos legos, los cuales
deben prestar juramento de aconsejar bien y fielmente a los mismos presbíteros, y
estos igualmente deben prestarse mutuo juramento de que se portarán bien y legalmente en el ejercicio de visurar; y después dichos presbíteros con los legos pasan
al lugar en que esté situada la cosa, y determinan dichos presbíteros de consejo de
los prohombres y según su buena conciencia el censo anual que podrá prestarse, y
hacen relación al obispo de la utilidad que debe reportar al rector, o beneficiado; y
luego formándose un documento en que debe narrarse todas las cosas susodichas
insertando el mismo documento del acto de la visura, y presentado después al obispo
interpone en él su autoridad y decreto. No constitueix un acte de publicitat.
D’interès és l’Usatge 57 Feus9 de Ramon Berenguer I: Los feudos que poseyeren los caballeros, si sus señores negaren que se los hubiesen dado, deben contradecirlo por juramento y por batalla, y los tendrán. Aquellos empero que no los poseyeren si los reclamaren, o probarán por testigos o por escrituras haberlos adquirido
de sus señores, o los dejarán. Per tant, l’acreditació pels cavallers de la pertinença
dels feus diferia en funció de la possessió o no dels mateixos: por juramento y por
batalla en el primer cas, por testigos o por escritura en el segon.
b) Constitucions
Un clar exemple de publicitat és la Constitució de Pere III10 en les Corts de
Perpinyà de 135111 sobre l’obligació de manifestar i exhibir les escriptures: Obviando la dificultad que muchas veces tienen los escribanos en manifestar las escrituras
y notas que han actuado en razón de las cosas que abajo se expresan, Ordenamos
que los ordinarios de los lugares deben obligar a los escribanos de sus respectivos
distritos a manifestar las escrituras de ventas, establecimientos y cualesquiera otras
enagenaciones que se hagan por los enfiteutas, vasallos o feudatarios, y cualesquiera
terratenientes en las posesiones que tienen en acapte, feudo, pagesia, o cualesquiera
otro censo, servidumbre o cargo: y también las notas de aquellas escrituras a los
señores por quienes se tienen aquellas posesiones; e igualmente darles a sus costas
copia o traslado de las dichas escrituras y notas, la cual copia pueden dar los notarios
sin que se les obligue a ello. Aquesta Constitució la comenten dou y De Bassols12
i Brocá i Amell13.

CaDCat. Vol. I, Lib. 4, Tít. 1, Us. 7.
Pedro III El Ceremonioso, hijo de Alfonso III y nieto de Jaime II.
11
CaDCat. Vol. I, Lib. 2, Tít. 1, Const. 1.
12
Dou y De Bassols, Ramón Lázaro. Instituciones del derecho público general de España,
con noticia del particular de Cataluña. Madrid. 1800-1803 (reimpresión Barcelona 1974). Vol. III,
pàg. 50.
13
Brocà, Guillermo M. de y Amell, Juan. Instituciones del Derecho Civil Catalán vigente.
Barcelona. 1886, II, pàg. 173, Nota 1).
9

10
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El cas més evident de publicitat és el de la Constitució per tolre fraus14 de
Ferran II a les Terceres Corts de Barcelona el 1503: Para evitar fraudes que con frecuencia se cometen en las donaciones que se hacen, Ordenamos que cualesquiera donaciones universales o de la mayor parte del patrimonio, o que excedan de quinientos
florines, deben ser registradas en las curias de los ordinarios de la cabeza de la veguería
en la cual se hicieren dichas donaciones, escribiéndose el día en que dichas donaciones se anoten en el libro que se titulará de donaciones y heredamientos con índice
que contenga los nombres y apellidos de los donadores, donatarios, y del escribano
que hubiere autorizado la donación; y si tales donaciones no fueren continuadas diez
días antes del préstamo o contrato, no perjudiquen ni puedan perjudicar a acreedores
censalistas, ni a otros que tengan sus créditos en escrituras o vales, aún que sean posteriores. Explica Roca Sastre15 que la registració, com a finalitat específica o Registre
ad hoc en matèria de donacions, quin valor excedís els 500 florins, va aparèixer a
Catalunya organitzant a aquest efecte un Registre en llibre especial de caràcter judicial. Les donacions havien de ser registrades en les Cúries dels Ordinaris a la capital
de la Vegueria on tals donacions s’haguessin atorgat i en un llibre anomenat de les
donacions i heretaments, sota un índex que contingués els noms i cognoms dels donants i dels donataris, i del notari que hagués autoritzat la donació, tot indicant-ne
la data. La inscripció incloïa l’autorització judicial de la donació, que s’anomenava
insinuació16. Un model d’insinuació de 1504 el proporciona Lalinde17.
El caràcter judicial de la insinuació ho assenyalen Gibert i Falguera18, així
com Cardellach19. En temps moderns (fins l’any 1960) la insinuació es realitzava
a la secretaria dels Jutjats de Primera Instància (vegeu Brocà i Amell20).
c) Pragmàtiques
Especialment rellevant és la Pragmàtica de Pere III de 133921. Aquesta pragmàtica tracta de l’anotació dels béns dels criminals. S’hi explica que es venia omeCaDCat. Vol. I, Lib. 8, Tít. 9, Const. 1.
Roca Sastre, Ramón María i Roca-Sastre Muncunill, Luis. Obra citada, pàg. 147.
Vives y Cebrià, Pedro Nolasco. Traducción al castellano de los usages y demás derechos de
Cataluña... 2a ed. Madrid. Barcelona. 1862. Tomo III, pàg 166. Nota 6. En la edición de Barcelona
1989 se halla en el Vol. II, pág. 816. Nota 6, donde explica que la insinuación continuaba en los
Juzgados a pesar del registro de hipotecas. Asimismo, señala que el servicio que se encargaba de la
insinuación en la Curia del Corregidor de Barcelona en el año 1824 era la Escribanía Mayor (pàgs.
1183-1184).
17
Lalinde Abadía, Jesús. La jurisdicción real inferior en Cataluña (Corts, Veguers, Batlles).
Barcelona. 1966, pàgs. 288 i 123 (155).
18
Gibert, Vicente i Falguera, Félix M. Teórica del arte de Notaría. Barcelona. 1875, pàg.
101. Nota 1.
19
Cardellach y Busquets, Pablo. Jurisprudencia práctica o fórmulas contractuales comentadas según las leyes comunes, y según la ley hipotecaria, aplicada a todas las provincias de España.
Barcelona. 1862, pàg. 504.
20
Brocà, Guillermo M. de y Amell, Juan. Obra citada, pàgs. 242, Nota 4 i 244, Nota 1 fi.
21
CaDCat. Vol. II, Lib. 9, Tít. 22, Prag. 1.
14
15
16
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tent fer les anotacions dels béns corresponents a aquells que perpetraven crims
greus i atroços, ja per ignorància, ja per favor, i freqüentment per males tretes, i
que en les anotacions que es verificaven no s’observava la forma ni les solemnitats
de Dret, del que resultava que no produïssin el seu degut efecte, que l’Estat en
patís els perjudicis, que quedessin sense reparació els ofesos, i que augmentés
l’audàcia dels criminals. Per posar-hi remei, ordenava que els béns dels acusats
per algun crim s’escrivissin en tots els casos en que s’havia acostumat de verificar-ho, amb l’objecte que no pogués fer desistiment d’ells o alienar-los.
En aquesta Pragmàtica s’utilitzen per primera vegada les paraules annotatio
i annotare, per referir-se a la registració dels béns del delinqüent per ordre de
l’autoritat judicial, quina finalitat era que no poguessin ser ocultats o alienats.
Per tal motiu, comentava Gómez De La Serna22, no pot titllar-se de nova en
la Llei Hipotecària la frase anotació preventiva que ha substituït l’antiga d’hipoteca judicial. Però en la Pragmàtica no s’expressava la manera d’escriure aquestes
anotacions: no se sap si s’acontentaven amb posar-les només en les actuacions o
si es portaven registres destinats a aquest efecte. En aquest últim cas, acaba dient
l’autor, no podria ser més gran la semblança de l’antic dret català en aquest punt
amb el de la nova Llei Hipotecària.
No obstant això, amb més rigor destaca la doctrina que la paraula annotatio
és la de la rúbrica (De annotatio de bens) del Tít. 22 del Llib. 9 del Vol. II i s’utilitza repetidament en la seva Pragmàtica 2. Es tradueix per De descripció o embargament de béns (Vives y Cebrià23), i així es dedueix de la lectura de la Pragmàtica.
Per tant, no vol dir anotació.
d) Costumas Generals de Catalunya
Cal ressaltar la Costuma General de Cathaluña II sobre la potestat del castell
que està enderrocat24: De qué modo se entrega la potestad si el Castillo está derribado: Y si allí no hay torre o habitación de castillo porque está del todo destruido
como acontece en algunos lugares, entonces el señor u otro que tome posesión en su
nombre entrará en los términos del castillo, saliendo el carlán de aquellos, y pondrá
dos, tres o cuantos hombres quisiere de su compañía en la casa de algún labrador
aldeano, o en algún otro edificio o pared alta del mismo, los que invocarán con alta
voz el nombre del señor, clavando allí un palo o lanza u otra cosa semejante por

22
Gómez De La Serna, Pedro. La Ley Hipotecaria, comentada y concordada con la legislación anterior española y extranjera. Madrid, 1862, pàg. 60.
23
Vives y Cebrià, Pedro Nolasco. Obra citada. Tomo IV, pág. 181 (Vol. II, pàg. 1286).
24
CaDCat. Vol. I, Lib. 4, Tít. 30, Costuma General de Cathalunya II. (Costumbres Generales de Cataluña entre los señores y vasallos que tienen castillo y otros feudos en señorío, recopiladas por Pedro Albert, Canónigo de Barcelona. Estas costumbres resultaron aprobadas en la Ley
3, Título 4, Libro 8).
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señal de haber tornado la potestad25. La presa de la potestat d’un castell enderrocat
ve seguida, com hem vist, d’unes manifestacions de publicitat per notorietat: la
invocació en alta veu del nom del senyor i la clava d’un pal o llança.
La Costuma General de Cathalunya XIII26 és de prova del caràcter alodial (propietat plena) o emfitèutic de la finca: Del alodio del vasallo, y que esté
obligado a manifestar su título al señor. Si el carlán o vasallo dijere tener alguna
cosa alodial en el término del castillo en razón del cual es carlán, está obligado a
manifestar a su señor por qué título tiene aquella cosa como alodial; (...) pero si no
puede manifestarlo, aquella cosa no será alodial sinó feudal, ni podrá favorecerle
prescripción alguna de tiempo, porque cualesquiera cosas que el carlán o vasallo
tiene en el término del castillo por razón del cual es vasallo, se reputan en feudo, a
no ser que se manifieste lo contrario, como está dicho, y el vasallo no pueda en esto
prescribir contra el señor. En sentit estricte, no ens trobem davant d’un supòsit
de publicitat.
Socarrats27 diu que en aquest costum convé notar que el vassall pot tenir
alou dins el terme del castell: que el vassall ha de manifestar al senyor per quin
títol té l’alou dins el terme del castell; que si el vassall no prova que és alou, llavors
la cosa no es reputa alodial sinó feudal; que regularment totes les coses que posseeix el vassall dins el terme del castell es presumeix que són del feu, llevat que es
manifesti el contrari; i finalment, que el vassall en aquestes coses no pot ser ajudat
de la prescripció contra el seu senyor.
Dues són, per tant, les consideracions que es desprenen d’aquest costum:
la necessitat de manifestació al senyor del títol d’adquisició del bé alodial i la
presumpció iuris tantum que tot allò inclòs en el terme del castell és feudal, no
alodial.
Tos y Urgellés28 assenyala que el señor alodial y campal de un término no
necesita otra justificación para pretender sus derechos dominicales sobre una finca
que el probar ser sita dentro del lugar de su universal dominio; pero que si por ser
esto dudoso o litigarse no usase de él sino únicamente de títulos particulares, deberá
entonces evidenciar concluyentemente su dominio directo sobre la finca. Cal recordar al cèlebre cardenal de Luca, segons el qual seria molt dura la condició dels

25
Carlán es el vasallo, que tiene el castillo en feudo de otro señor. Así que todo carlán es
vasallo, pero no todo vasallo es carlán (Socarrats Joan de (Ioannes a Socorratis). In tractatum Petri
Albert canonici barchinonensis de consuetudinibus Cathaloniae inter dominos et vassallos, ac nonnullis que Commemorationes Petri Alberti appellantur, doctíssima ac locupletíssima comentaria.
Lugduni, A. Vincentium, 1551.
26
CaCDat. Vol. I, Lib. 4, Tít. 30, Costuma General de Cathalunya XIII.
27
Socarrats, Comentarios sobre las costumbres de Cataluña, pàg. 135.
28
Tos y Urgellés, Jaime. Tratado de la cabrevación según el Derecho y Estilo del Principado
de Cataluña. Sus utilidades, y efectos, del modo de principiar y seguir las causas de cabrevación, de los
Privilegios, y Pretensiones del Señor Directo, o Mediano, y de las excepciones que competen al Reo, o
Enfiteota. Barcelona, Imprenta de Raymundo Martí, 1784.
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senyors si després de remotíssims segles hagués de provar el senyor tot el que s’ha
anat donant a cens, quan és més regular que cada particular guardi els títols de
la seva propietat, i en conseqüència els de la seva alodialitat, si efectivament són
alodials els béns que posseeix. La raó natural i legal sembla exigir que la prova
en semblants casos ha de venir a càrrec del posseïdor i no del senyor, o com diu
aquest costum, s’ha d’obligar al posseïdor a la presentació dels títols.
e) Consuetuts de Barcelona
Serna Vallejo29 explica que a les Consuetuts de Barcelona, vulgarment
anomenades Recognoverunt proceres, es fixen determinats requisits que han estat
considerats per alguns juristes com a mitjans de publicitat. En les vendes celebrades davant la presència d’un corredor públic i públicament es reconeixia a
la intervenció d’aquest tal importància, que el comprador quedava investit d’un
domini perfecte, de manera que només podia ser desposseït del bé recentment
adquirit per part d’aquell a qui l’hi havia comprat i sempre que restituís el preu30.
En aquests casos, segons OLIVER Y ESTELLER31, la intervenció del corredor
pot ser interpretada com un mecanisme de publicitat suficient, equivalent a la
participació de testimonis.
f) Ordre Judiciari del Tribunal de Barcelona
A propòsit de l’ordre Judiciari del Tribunal de Barcelona, explica Ripoll32
com es practicava l’embargament dels fruits existents en el camp: el creditor compareixia davant l’escrivà del tribunal demanant l’embargament dels fruits existents al camp. L’escrivà expedia el cartell de l’embargament, que lliurava al porter,
el qual col·locava una creu elevada en els fruits i immediatament es procedia a
notificar el cartell de l’embargament a l’amo dels mateixos, de quina notificació
feia relació l’escrivà i des de llavors no podia el propietari extreure els fruits del
camp fins a quedar cancel·lat l’embargament.
El propi autor es planteja la qüestió de si era possible embargar el cos d’un
difunt per un deute civil; i sobre el particular cita que jamás aquí en Cataluña se
ha visto el escandaloso embargo que en nuestros días se hizo en otras naciones que
se creen más ilustradas.

Serna Vallejo, Margarita. Obra citada, pàg. 198.
Recognoverunt proceres, cap. XXIV: Item quod aliquis non possit repetere aliquam rem ab
illo qui emit eam per cursorem publicum et publice nisi restituerit precium.
31
Oliver y Esteller, Bienvenido. Derecho Inmobiliario Español. Exposición fundamental
y sistemática de la Ley hipotecaria vigente en la Península, islas adyacentes, Canarias, territorios de
África, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Madrid. 1892, pàg. 270.
32
Ripoll, Acaci Antoni (Acacius Antonius de Ripoll). Variae Iuris Resolutionis, multis
diversorum Senatum decisionibus illustratae. Lugduni, Iacobi, Andree et Mathei Prost, 1630.
29
30
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g) Llibres dels Repartiments
No podem passar per alt els processos de conquesta cristiana dels territoris
ocupats pels musulmans, en els quals van sorgir, després de la conquesta, els anomenats Llibres dels Repartiments, en els quals es documentava el lliurament dels
immobles als nous colonitzadors. A la Península Ibèrica hi ha exemples veritablement significatius. A Catalunya, en especial, a les Terres de l’Ebre.
h) Els capbreus medievals
Com explica Mirambell i Abancó33, la constància de l’emfiteusi i els seus
mitjans de prova es refereixen, en primer lloc, a la capbrevació, que és el reconeixement o confessió que fa l’emfiteuta a favor del senyor directe, en virtut del qual
declara que té la finca en emfiteusi i, per tant, subjecta al pagament de la pensió,
del lluïsme i als altres drets dominicals; i, en segon terme, a la carta precària, renovació o nova investidura, que representa la nova aprovació —laudatio— que fa el
senyor directe a l’emfiteuta en defecte del títols que puguin justificar el contracte
emfitèutic.
Congost Colomer34 remarca alguns aspectes comuns entre els capbreus medievals i l’actual Registre de la Propietat, sense suggerir —això sí— una línia de
continuïtat que convertiria els capbreus en una mena d’antecedent —més primitiu, més arcaic— de l’actual Registre. Diu que el capbreus són reflex i producte
del temps medieval, amb uns senyors feudal suposadament interessats en controlar els moviments dels seus vassalls i emfiteutes, i que el Registre de la Propietat
és clarament un producte del temps liberal, amb uns legisladors i uns governants
suposadament interessats en assegurar i garantir els drets de propietat dels seus
ciutadans i contribuents.

2. Els registres de censos i tributs: els oficis d’hipoteques
Més enllà d’aquestes formes autenticadores o probatòries que acabem de
desgranar, la recepció del Dret romà justinià i la transmissió mitjançant la traditio ens permet parlar d’un sistema extrapublicitari, que a Espanya es va intentar combatre per primera vegada l’any 1539, amb la cèlebre Pragmàtica de Don
Carlos i Doña Juana, a instàncies de les Corts de Toledo, i quina finalitat va ser
la creació d’un registre de càrregues i gravàmens. Es va imposar la inscripció
33
Mirambell i Abancó, Antoni. Els censos en el dret civil de Catalunya: la qüestió de l’emfiteusi (a propòsit de la Llei especial 6/1990). Estudis de Dret Privat Català. Departament de Justícia.
Barcelona. 1997, pàgs. 121-123.
34
Congost Colomer, Rosa. Dels capbreus al Registre de la Propietat. Drets, títols i usos socials de la informació a Catalunya (segles xiv-xx). Biblioteca d’Història Rural. Associació d’Història
Rural de les Comarques Gironines. 2010.
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d’aquells contractes de censos, tributs i hipoteques, sota pena que, en cas de no
registració, no hagan fe, ni se juzgue conforme a ellos, ni sea obligado a cosa alguna
ningún tercero poseedor.
La Pragmàtica de 1539 gairebé no va tenir aplicació a Castella, encara que la
seva observança va ser recordada per les Corts de Valladolid de 1548, 1555 i 1598.
Tampoc no va arrelar la posterior Pragmàtica de 171335 i el seu intent d’establir els registres a les Cases Capitulars a càrrec de justícies i regidors.
Va caldre esperar fins a la Reial Pragmàtica de 31 de gener de 176836, amb
la creació dels denominats Oficis d’hipoteques (amb posterioritat, Comptadories
d’hipoteques), que va ser promulgada com a llei general per a tota Espanya, a
excepció de Navarra. La seva creació cal trobar-la a la Instrucció del Consell del
Rei Carlos III de 14 d’agost de 176737.
Els actes i contractes subjectes a registració eren els següents:
–les imposicions, vendes i redempcions de censos o tributs,
–les vendes de béns arrels que constaven com a gravats amb alguna càrrega,
–les fiances en què s’hipotecaven especialment aquests béns,
–les fundacions de mayorazgo i obra pia,
–els actes que tingueren especial i expressa hipoteca o gravamen, amb indicació d’aquests, o el seu alliberament o redempció.
Veiem, per tant, que la Reial Pragmàtica de 1768 continuava ostentant un
àmbit d’aplicació reduït, atès que s’excloïen les transmissions d’immobles en general i les hipoteques legals i generals. És a dir, es continuava articulant el Registre, no com un Registre de la Propietat, sinó com un mer Registre de publicitat de
les càrregues i gravàmens.
Els Oficis s’organitzaven en tots els caps de partit i en aquells caps de
jurisdicció que no fossin caps de partit que indiquessin les Cancelleries i Audiències. La registració dels documents quedava encarregada als escrivans
d’Ajuntament.
Els Oficis s’organitzaven en llibres a base dels diferents pobles del partit,
havent d’efectuar la registració en el lloc de situació de la finca gravada. En particular, la inscripció havia de realitzar-se en el llibre corresponent al poble en què
estaven situats els béns, i si aquestes estaven situades en diferents pobles, s’anotaria en cada un dels corresponents llibres.

Novísima Recopilación, libro X, título XVI, ley 2a.
Novísima Recopilación, libro X, título XVI, ley 3a.
37
Instrucción formada de orden del Consejo, para el método y formalidades que se deben
observar en el establecimiento del Oficio de hipotecas en todas las Cabezas de Partido del Reyno
al cargo de los Escribanos de Ayuntamiento.
35
36
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Els llibres havien d’estar enquadernats i foliats i es custodiaven a les Cases
Consistorials. Per facilitar la troballa de les càrregues i alliberaments —deia
la Reial pragmàtica— l’Escrivania de l’Ajuntament havia de tenir un Llibre
Índex o Repertori General, en el qual, per les lletres de l’abecedari, s’anaven
registrant els noms dels imponents de les hipoteques, districtes o parròquies
en què estaven situats, i tot seguit el foli respectiu del registre efectuat de la
hipoteca, persona, parròquia o territori que es tractés, de manera que per tres
o quatre mitjans diferents es podia trobar la notícia de la hipoteca en qüestió, i
per facilitar la formació d’aquest abecedari general, i un cop realitzada la presa
de raó, s’anotava en l’índex, en la lletra corresponent, el nom de la persona,
i en la lletra inicial corresponent a l’heretat, districte o parròquia es feia el
mateix.
La inscripció en els llibres de l’Ofici es denominava presa de raó, i es duia
a terme pel sistema d’encasellat i per ordre de despatx del document. Les
dades que havien de fer-se constar eren: data de l’instrument, noms i veïnatge
dels atorgants, qualitat del contracte, obligació o fundació, fent constar si és
imposició, venda, fiança, vincle o altre gravamen d’aquesta classe, els béns
arrels gravats o hipotecats, amb expressió dels seus noms, extensió, situació i
límits, en la mateixa forma que expressi el instrument. Per béns arrels, a més
de cases, heretats i altres semblants, s’entenien també els censos, oficis i altres
drets perpetus que poguessin admetre gravamen o hipoteques.
La presa de raó es realitzava en virtut de la còpia de l’instrument, i, una
vegada registrat, s’havia d’estendre la nota corresponent en el document presentat. Així mateix, l’interessat podia exhibir el document despatxat a l’Escrivà originari davant del qual es va atorgar perquè l’anotés en el protocol.
Quan es portaven a registrar instruments de redempció de censos o alliberament d’hipoteques o fiança, si es trobava l’obligació o imposició en els
registres de l’Ofici d’hipoteques, s’havia de consignar al marge o a continuació
la nota corresponent de que estava redimida o extingida la càrrega, i, en cas
de no estar registrada, es registrava la redempció o alliberament en la mateixa
forma en què havia de fer-se la imposició.
Pel que fa als efectes de la presa de raó, cal assenyalar que aquests eren
negatius; és a dir, que els actes registrables no registrats no tenien valor davant
els tribunals. Disposava la Reial Pragmàtica que, sense precedir la circumstància del registre, cap Jutge no podrà jutjar tals instruments, ni faran fe per
a aquest efecte, tot i que la facin per a altres fins diversos de la persecució de
les hipoteques o verificació del gravamen de les finques. No complint amb la
registració, no feien fe aquests instruments en judici o fora d’ell, per l’efecte
de perseguir les hipoteques, ni perquè s’entenguin gravades les finques contingudes en ells.
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Tots els Escrivans del Regne havien de fer l’advertiment que s’havia de
prendre raó dels instruments dins el precís termini de sis dies si l’atorgament
fos a la capital, i en el termini d’un mes si fos en un poble del partit. A més,
els Escrivans havien de remetre al Corregidor o Alcalde major del partit una
matrícula dels instruments, perquè es guardés en l’Escrivania de l’Ajuntament;
i per aquest índex anual es podia reconèixer qui regentava aquesta Escrivania
i l’Ofici d’hipoteques i si hi havia hagut omissió a portar al registre algun instrument.
Els Oficis d’hipoteques eren públics. Els drets de registre eren de dos
rals per cada escriptura que no excedís de dotze folis, i a partir de tretze de sis
maravedís cada foli, a més del paper.

3. L’ampliació dels oficis d’hipoteques a catalunya:
l’edicte d’11 de juliol de 1774
A Catalunya, com vam dir, sí tenia aplicació la Reial Pragmàtica, no obstant això van sorgir alguns dubtes interpretatius que van culminar en la famosa
Consulta de 3 de juliol de 1769 de la Reial Audiència de Catalunya al Rey Carlos III, i que van ser resolts en l’Edicte del Governador general i President de
l’Audiència de Catalunya d’11 de juliol de 1774.
Cal avançar, seguint a Gómez De La Serna38, que només confrontant les
disposicions de la Pragmàtica i de la seva Instrucció amb les contingudes a
l’Edicte, s’aprecien addicions tan importants, canvis tan greus, que pot dir-se
que la legislació hipotecària de Catalunya no era ja igual a la de les altres divisions territorials de la Península: la tendència i l’esperit d’aquestes reformes
eren més progressius que la llei de la qual eren complement. Aquestes alteracions van ser realment les precursores del sistema complet de publicitat, que és
l’ànima de la reforma que va inaugurar la Llei Hipotecària de 1861.
Vegem amb més detall els dubtes, propostes i peticions elevades des de
Catalunya i les respostes que van merèixer.
3.1. La inscripció de les hipoteques generals
La primera qüestió que es planteja es refereix a la conveniència d’inscriure
totes les obligacions generals de béns (hipoteques generals) que, en el territori de
Catalunya, s’inserien en la major part dels contractes. En realitat, aquest dubte
resulta de dos fets: d’una banda, que el Capítol 1 de la Instrucció no preveia la
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inscripció de les hipoteques generals; i, d’altra banda, la freqüentíssima clàusula
de obligatio bonorum o obligació general de béns de la contractació catalana. La
doctrina catalana considerava inclosa aquesta clàusula en els contractes, encara
que el Notari no n’hagués deixat constància.
A la Consulta es posa de manifest que els eventuals danys i perjudicis a
què es veuen exposats els compradors d’immobles, o els creditors posteriors, que
desconeixen l’existència d’una hipoteca especial, es reprodueixen quan es tracta
d’hipoteques generals. Les mateixes pèrdues i enganys poden donar-se quan l’immoble es troba gravat amb una desconeguda hipoteca especial que quan aquesta
sigui general. Si el creditor garanteix el seu dret amb una hipoteca especial sobre
l’immoble, però aquest es troba ja subjecte a una obligació general, perd de manera automàtica qualsevol prelació havent de concórrer al cobrament amb els
creditors d’hipoteques generals segons la seva prioritat de temps i millora de dret.
I la problemàtica no era en absolut residual, ja que com assenyala la pròpia
Consulta, en esta provincia (...) no se contrata sin prometer el cumplimiento de lo
pactado con general hipoteca de los bienes. No obstant això, a risc que sería muy
gravoso haber de registrarlas todas las obligaciones generales, y traería consigo un
registro universal, la petició queda finalment limitada a les obligacions generals
incloses en els censals (que la Consulta equipara erròniament als censos consignatius), en els debitoris o promeses de pagar alguna quantitat i en els arrendaments.
No obstant això, l’Edicte, en el seu número 2, resol ordenant que es registrin tanto las escrituras e instrumentos que contengan obligación especial de bienes,
como los que la incluyan general, a fin de que puedan los acreedores y cualquiera
interesado, antes de celebrar sus contratos o para el fin de precaver sus intereses, saber las responsabilidades á que estén ligados los bienes de las personas, con quienes
hubieren de tratar, y el oficio cierto donde deberán tomar estas noticias.
3.2. 
El subjecte sobre qui recau l’obligació de presentar les escriptures per al seu
registre
Respecte d’aquesta qüestió, s’observa que mentre en el capítol 2n de la Instrucció sembla que l’obligació recaigui en l’escrivà davant del qual es va atorgar
l’escriptura, en els Capítols 3r i 5è de la Reial Pragmàtica i 10è de la Instrucció
s’indica que són les parts les que suporten aquesta obligació.
Com avança la Consulta, puede inferirse que los escribanos no tienen otra
obligación que prevenir en el instrumento a las partes la que tienen de hacer registrar los instrumentos, y esta prevención sería tal vez superflua si el mismo escribano
originario debiese llevar el instrumento al oficio de hipotecas.
L’Edicte aclareix que el interesado a quien se entregue la primera copia del
instrumento por el escribano otorgante, deberá llevar al oficio de hipotecas por sí o
por otro en su nombre el referido instrumento para registrarlo.
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3.3. Els terminis per registrar els documents
El tercer dubte es refereix als terminis que s’estableixen en la Instrucció i en
la Pragmàtica per que les parts presentin els documents davant l’encarregat de
l’Ofici d’hipoteques i per que el titular del registre realitzi la inscripció.
L’escrivà de l’Ofici disposava de 24 hores per a la registració de l’escriptura.
A la Consulta la queixa abocava sobre la limitació de l’esmentat termini, proposant el de 3 dies, pensat exclusivament per a la presa de raó dels instruments
anteriors a la Reial Cèdula de l’any 1713.
El número 5 de l’Edicte disposa favorablement que el término de veinte y
cuatro horas, que prefija el capítulo segundo de la misma instrucción para que el escribano de ayuntamiento deba tomar la razón del instrumento que se le presentare,
se extiende y prorroga al de tres días.
Pel que fa al termini per presentar els documents, la Instrucció determinava
que la toma de razón de las escrituras se ha de hacer en el preciso término de seis
días si el otorgamiento fuese en la capital, y dentro de un mes si fuere en pueblo del
Partido. S’adverteix que el termini d’un mes resulta clarament insuficient quan el
títol havia de ser registrat en diverses poblacions. Per aquest motiu la proposta
és que los treinta días que se señalan para el registro en los instrumentos otorgados
en pueblos de Partido, se han de entender para el primer registro y concederse otros
treinta días para el segundo, e igual termino para el tercero.
L’Edicte, en el seu número 6, accepta la proposta de l’Audiència: si un mismo instrumento hubiese de registrarse, en dos, tres o más oficios de los que quedan
creados, deberán los treinta días señalados para el registro de las escrituras que se
otorgaren en pueblo donde no se halle establecido el oficio, entenderse precisamente
para el primer registro, concediéndose como se conceden otros treinta días para el
segundo, e igual término para el tercero y siguientes, contándose cada uno de estos
términos sucesivamente y sin intermisión desde el día siguiente al registro primero
que se hubiere practicado.
3.4. La inscripció de tots els immobles, gravats o no
El quart dubte constitueix la qüestió més transcendent de les proposades
per l’Audiència: la inscripció de les vendes de béns arrels, amb independència
que estiguin o no gravats amb hipoteques.
Segons el Capítol 4 de la Instrucció i el Capítol 2 de la Reial Pragmàtica, la
inscripció se cenyia a todos los instrumentos de imposiciones, ventas o redenciones
de censos, ventas de bienes raíces o considerados por tales, que constare están gravados con algunas cargas, fianzas en que se hipotecaren especialmente tales bienes,
escrituras de mayorazgos, obras pías y generalmente todas las que tengan especial
y expresa hipoteca o gravamen. La Consulta assenyala que en les vendes de im-
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mobles no és fàcil esbrinar i saber si els béns venuts estan o no gravats amb algun gravamen, si és anterior a aquesta Pragmàtica, per que no podrà constar per
l’ofici d’hipoteques. Per aquest motiu, i per tal de prevenir aquests mals, la Reial
Pragmàtica disposa que absolutamente deben registrarse todas las ventas de bienes
raíces, conste o no conste que están gravados.
Especialment, reflexiona la Consulta sobre els vincles i fideïcomisos, que sovint passen desapercebuts. Recorda que la calidad del contrato, si es imposición de
censo, obligación o redención y aún fundación de obra pía, es fácil que lo conozcan
los escribanos para prevenir la obligación del registro. La dificultad grave está en
los vínculos o fideicomisos, que por lo regular no son tan claros que puedan llegar
a conocerlos las partes, ni aún los escribanos. Necesitan los más de ellos de atenta
especulación de jurisperitos los cuales ni aún son conformes en sus dictámenes en los
muchísimos casos en que los fideicomisos son congeiturales.
La dificultat, a més, en aquests casos és doble: no només per arribar a saber
quin és l’instrument del que s’ha de prendre raó, sinó també en la manera de
prendre’l. En relació al primer, parece que deberá mandarse por regla general el
registro de toda institución de heredad a quien se diere sustituto. Y en cuanto a lo segundo, si se atiende que casi siempre resulta el gravamen o fideicomiso del contexto
de toda la cláusula de fundación, (...) parece necesario que el modo de tomar la razón
de los vínculos o fideicomisos ha de ser copiando todo el tenor de la fundación. En
l’actualitat, l’article 426-22 CCC continua contemplant l’obligació del fiduciari
d’inscriure en el Registre i inserir-hi literalment la clàusula fideïcomissària.
La Consulta prossegueix recordant que por particular costumbre de Cataluña, los vínculos o fideicomisos se disponen y ordenan no sólo en los testamentos
sino también igualmente en las donaciones, que en cartas matrimoniales hacen los
padres a los hijos cuando les casan. Extreu com a conclusió que debiéndose registrar los vínculos o fideicomisos parece deberán registrarse también aquéllas donaciones copiando la cláusula entera de ellas, por aplicárseles las mismas condiciones que
a los testamentos.
No oblida la Consulta que els vincles i fideïcomisos ordenats en testament o
donació són en la seva gran majoria títols universals que no concreten i descriuen
els béns transmesos. De forma gràfica i aclaridora s’adverteix que las fundaciones
de vínculos o fideicomisos perpetuos o temporales, hechos en testamentos o donaciones universales no explican ni designan los bienes que comprenden, sino que
tanto en los testamentos como en las donaciones se formalizan con la generalidad de
comprender todos los bienes presentes y futuros. Segons la Consulta, aquesta indeterminació no hauria de ser obstacle per a la inscripció dels vincles i fideïcomisos,
com sembla insinuar-se en el capítol 4 de la Instrucció i 2 de la Reial Pragmàtica.
Finalment, es torna a insistir en el tema del temps per inscriure i del lloc
competent en els casos de transmissions testamentàries. Se sol·licita a la Consulta
que els terminis comencin a córrer, no des de la mort del testador, sinó des de
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l’obertura i publicació del testament; i que el lloc de inscripció sigui el corresponent al domicili del testador.
L’Edicte, en el seu número 3, acull les pretensions de l’Audiència, obrint
amb això les portes al concepte modern del Registre com a Registre de la Propietat i no només de càrregues i gravàmens. Sense embuts disposa l’Edicte que se
registrará asimismo, en los referidos oficios de hipotecas, y en el que, como queda
dicho corresponda, todas las escrituras de venta de bienes raíces, conste o no que
se hallan gravados, y lo mismo se ha de practicar de toda institución de heredero o
heredades, a quien o quienes se diere sustituto.
3.5. La redempció de censos i alliberament d’hipoteques o fiances
El cinquè dubte. La Consulta, en aquest punt, se centra en la naturalesa
obligatòria o facultativa de la registració de les escriptures de redempció de cens i
alliberament d’hipoteques o fiances, i sobre l’Ofici competent en aquests supòsits.
El número 7 de l’Edicte declara que deberá siempre tomarse razón de las
escrituras de redención o liberación, y esto se ha de ejecutar invariablemente en el
oficio donde se debiera haber registrado dicha obligación principal.
3.6. La implantació dels registres
El sisè dubte recau sobre la implantació municipal dels Oficis d’hipoteques.
La circumstància que l’Ofici havia d’assentar-se en pobles que fossin cap de jurisdicció reial, deixava fora els que fossin caps de jurisdicció baronal o als pobles
amb la condició de patrimoni reial si no són cap de jurisdicció.
Es reclama la implantació en pobles com Montblanc, Talarn, Solsona o la
Seu d’Urgell. L’Edicte acaba establint Oficis d’hipoteques a 31 pobles.

4. El caràcter tributari dels oficis d’hipoteques
a la primera meitat del segle xix

Serna Vallejo39 assenyala que, com a conclusió, es pot afirmar que en la
resposta del Consell, i per tant a l’Edicte de 1774, s’acullen totes les pretensions
de l’Audiència i, com a conseqüència d’això, es delimita un règim jurídic per als
Oficis d’hipoteques catalans més ampli que el previst per als registres de la resta
del territori nacional. Aquesta modificació suposa el primer canvi en els Oficis
d’hipoteques. La següent reforma afectarà els Oficis de tot el territori nacional,
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encara que a Catalunya, com a conseqüència d’aquesta reforma del segle xviii,
la transcendència de les disposicions fiscals del segle xix són menors. Aquestes
transformacions signifiquen que, en relació als Oficis d’hipoteques, no es pot parlar com si d’una institució uniforme en el temps es tractés.
En sentit estricte —explica l’autora— caldria referir-se a tres tipus d’Oficis
d’hipoteca:
1r. En primer terme, aquells que es configuren d’acord amb les previsions de
la Instrucció de 1767 i la Pragmàtica de 1768, que mantenen les seves característiques, amb l’excepció dels catalans fins a la implantació de l’impost d’hipoteques,
quina normativa afecta directament a aquests Oficis;
2n. En segon lloc, es troben els Oficis d’hipoteques que s’organitzen a Catalunya d’acord amb l’Edicte de 1774 i que mantenen la seva organització fins a les
normes tributàries del xix, moment en què esdevé la unificació del règim jurídic
dels Oficis en tot el territori nacional; i
3r. Finalment, hi ha els Oficis d’hipoteques tal com queden delimitats a partir de 1829, 1830 i 1845 amb la creació del Dret d’hipoteques i que es mantenen
fins a la implantació dels Registres de la Propietat amb ocasió de l’entrada en
vigor de la Llei Hipotecària de 1861.
4.1. El Reial Decret de 31 de desembre de 1829 i les disposicions posteriors
Aquest Reial Decret, dictat en el regnat de Fernando VII, va introduir el
impost denominat Dret d’hipoteques, quin precedent és l’impost de l’alcabala.
Explica Roca Sastre40 que la seva inspiració cal trobar-la en una llei francesa de
l’any 1816, sent complementat per una Instrucció de 29 juliol de 1830.
Segons el parer de Gómez De La Serna41, el decret va ser fatal per als registres considerats sota el seu aspecte veritablement civil, perquè va augmentar l’antiga propensió de no complir amb el precepte de la llei per l’esperança d’eludir
l’impost i, el que és pitjor, perquè va començar a donar als registres d’hipoteques
en gran part el caràcter d’una institució fiscal amb dependència del Ministeri
d’Hisenda, a més de la que per la seva naturalesa tenien del de Gràcia i Justícia.
Va prevaler per complet l’interès fiscal sobre el civil.
Roca Sastre42, en canvi, considera que el compliment efectiu del sistema
registral va rebre un fort reforç amb la implantació de l’impost d’hipoteques, precedent directe del després impost de Drets reals. Reconeix que amb això aquest
sistema registral s’acostava al règim francès de transcripció, però sense aquesta
addició fiscal potser no haguessin arribat a tenir plena realitat les Comptadories
40
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d’hipoteques. De la mateixa opinió és Serna Vallejo43, qui afirma que a partir de
1829 els Oficis d’hipoteques queden configurats com a registres de la transmissió
de béns immobles i d’hipoteques expresses, suposant un canvi important en la
naturalesa d’aquests registres i un avenç significatiu en el procés de creació de
l’actual Registre de la Propietat.
Apunta Serna Vallejo44 que l’impost del mig per cent de 1829 es configura
com un arbitri destinat a l’extinció del Deute de la Hisenda i al pagament dels interessos. Es tractava d’un impost indirecte, real i instantani que s’imposava sobre
les vendes, canvis, donacions i contractes de tota classe que implicaven translació
de domini directe o indirecte de béns immobles que s’haguessin atorgat a partir
del primer de gener de 1830. La Reial Instrucció de 29 de juliol de 1830 per a la
recaptació del Dret d’hipoteques —complementària com hem dit al Reial Decret
de 1829— va establir en el seu article 13 que la denominació de béns immobles
comprenia els censos, oficis i qualsevol altre dret perpetu susceptible de ser gravat
o hipotecat. El pagament de l’impost era requisit previ a la presa de raó en l’Ofici
d’Hipoteques. Segons el Decret de 1829 el tribut havia de ser satisfet «en l’acte
de registració dels Oficis d’hipoteques». No obstant això, la Instrucció de 1830
va disposar que el pagament del dret havia de realitzar-se en l’òrgan corresponent
de la Reial Hisenda, és a dir, en les administracions de província i de partit, i amb
anterioritat a la registració en l’Ofici d’hipoteques.
Els escrivans autoritzants dels contractes es trobaven obligats a manifestar a
les parts i a fer constar al final de les escriptures la necessitat de presa de raó dels
títols previ pagament del Dret d’hipoteques. De la mateixa manera, quedaven
obligats a efectuar al marge o al final de les matrius o protocols l’anotació d’haver-se pres nota en els Oficis d’hipoteques, un cop rebuda la notificació oportuna
pels escrivans hipotecaris. La conseqüència de la manca de registració en l’Ofici
d’hipoteques (i del pagament del nou impost) dels documents era la no admissió
en judici, ni la producció de cap efecte.
La Reial Ordre de 15 de juliol de 1833, promoguda pel Governador del
Consell d’Hisenda, va establir l’alienació vitalícia de les Comptadories d’Hipoteques, en benefici de la Reial Caixa d’Amortització. La doctrina assenyala que
d’aquesta manera es van ressuscitar les alienacions d’oficis públics en una època
en què estava completament desacreditat aquest mitjà d’augmentar els ingressos
del Tresor. Contra aquestes alienacions va reclamar l’Ajuntament de Barcelona i
la seva veu va ser desestimada.
Una altra Reial Ordre, de 31 d’octubre de 1835, es va dictar per tal d’aclarir
els dubtes a què havia donat lloc l’article 2 de la Pragmàtica de 1768 respecte de
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si la pena imposada en ella i en les lleis a què es refereix en el cas de no haver-se
pres nota de les escriptures dins dels terminis que successivament s’havien fixat,
es limitava als documents atorgats amb posterioritat a la seva publicació, o si
comprenia també els anteriors.
Segons Gómez De La Serna45, les escriptures anteriors a la promulgació de
la Reial Pragmàtica de 1768 havien de ser registrades en el termini peremptori
improrrogable de 3 mesos, passat el qual sense haver-ho verificat, no tindrien
cap efecte en judici, i que en el futur no es donés curs ni en el Ministeri, ni en el
Consell Reial d’Espanya i Índies, ni en cap dels tribunals i jutjats del Regne a les
sol·licituds extemporànies dirigides a obtenir la autorització per a la presa de raó
de les escriptures, sia anteriors, sia posteriors a la Pragmàtica.
No obstant això, la situació en què es trobaven llavors les províncies Vascongades, la de Navarra i les de Catalunya, va donar lloc al fet que el 30 de desembre
del mateix any es declarés que pel que fa a elles se suspenia el disposat en la Reial
Ordre fins a la conclusió de la Guerra Carlista, si bé aquest termini es va ampliar
el 23 de gener de 1836 fins al final del mateix any, encara que va ser prorrogat
novament en anys successius.
4.2. El Reial Decret de 23 de maig de 1845
Amb el Reial Decret de 23 de maig de 1845 es va modificar l’organització
del Dret d’hipoteques i van sorgir les Comptadories d’hipoteques, que es van
mantenir fins a la Llei Hipotecària de 1861.
López i Tatjer46 indiquen que la presentació material en el Registre també
canvia notablement. La inscripció cronològica de les escriptures es conserva, però
només per al primer contracte relatiu a una finca; amb aquest s’obre una pàgina
especial del Registre per a aquell immoble, on s’assentaran tots els documents que
li concerneixin. El Registre es divideix i s’especialitza. S’obren llibres particulars
per a cada un dels pobles que componen la circumscripció hipotecària. També
d’altres per a l’anotació de les escriptures de translació de domini, d’arrendaments i subarrendaments, de finques rústiques i urbanes.
Segons el parer de les esmentades autores, el Registre de béns immobles
neix ara i no el 1768. En aquest moment de 1845, el Registre trenca amb l’univers notarial, comprèn només un tipus d’escriptures, les relatives als canvis
d’estat dels béns immobles i, d’aquestes escriptures, recull únicament les notícies d’aquest particular. L’ordenació interna del volum i de cadascuna de les
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López, Marina y Tatjer, Mercé (Observaciones sobre la historia de los Oficios de Hipotecas en Cataluña, 1768-1861, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, año LX, número 560,
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pàgines del registre ja no és la dels protocols; la seva especial disposició, amb
l’encapçalament del foli reservat per a la descripció de la finca, estableix d’entrada la necessitat d’identificar-la i, un cop identificada la finca, la resta de les
anotacions es refereixen a ella, formant la seva història legal. El 1845 queda
configurat, doncs, el Registre com a realitat material, com a mitjà suficient i
instrument apte per a la publicitat de les transaccions immobiliàries. Però la
reforma, precisament per aquesta radicalitat, no va tenir altre efecte al principi
que la desorganització dels Oficis d’hipoteques. El funcionament va ser molt
deficient entre 1845 i 1850. El 1849, fins i tot, el Comptador d’Hipoteques de
Barcelona és suspès del seu càrrec. Finalment es pren una decisió dràstica i per
Reial Ordre de 2 de desembre de 1852 es cancel·len tots els llibres oberts el
1845 i s’obren nous llibres.
Per a Roca Sastre47 el Reial Decret mereix un judici certament favorable. L’ampliació dels actes subjectes a l’impost va repercutir favorablement en
l’àmbit de la presa de raó, ja que va imposar la registració de tot acte translatiu
de béns immobles, en propietat o en usdefruit (excepte la viduïtat aragonesa) i
també de les transmissions mortis causa, així com de les adquisicions per l’Estat,
dels arrendaments, dels manaments d’embargament i dels contractes d’establiment a primers ceps. També es troben en aquesta norma els embrions del futur
sistema de registre per finques i del després transcendental principi de tracte
successiu48.

5. La reforma del règim de publicitat immobiliària
No obstant això, les deficiències del sistema registral eren més que patents.
Com gràficament reflectia el preàmbul del Reial Decret de 8 d’agost de 1855,
poques reformes, en l’ordre civil i econòmic, eren de més interès i urgència que la
de les lleis hipotecàries: las actuales se hallan condenadas por la ciencia y la opinión,
porque no garantizan suficientemente la propiedad, ni ejercen saludable influencia
en la prosperidad pública, ni asientan en sólidas bases el crédito territorial, ni dan
actividad a la circulación de la riqueza, ni moderan el interés del dinero, ni facilitan
su adquisición a los dueños de la propiedad inmueble, ni dan la debida seguridad a
los que sobre aquella garantía prestan sus capitales.
Roca Sastre, Ramón María y Roca-Sastre Muncunill, Luis. Obra citada, pàg. 159.
Curiosament, com recorda Rodríguez Fajardo, Federico (discurso pronunciado el 18 de
julio de 1886, recogido en el Hecto-Anuario 1861-1961 del CNRPE), en el ámbito fiscal, en el período
comprendido entre 1845 y 1862, en el que la recaudación de los tributos correspondía a la Administración, el ingreso líquido para el Tesoro fue sólo de 91.168.000 de pesetas. En cambio, en el período
1862-1886, una vez traspasada la gestión a los Registradores, la recaudación ascendió insólitamente
hasta los 401.788.000 de pesetas.
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Encara que va complir satisfactòriament la seva missió durant molts anys
—apunta Rivas Pal49— la Reial Pragmàtica de Carlos III, reformada per una
sèrie de disposicions posteriors, havia quedat ja antiquada el 1860 i resultava insuficient per garantir la propietat territorial, especialment en un moment de considerable desenvolupament de la indústria i del comerç i de gran moviment de
la riquesa pública. La situació va aconsellar llavors no esperar la publicació del
Codi Civil, per la qual cosa la Comissió de Codis rebrà l’encàrrec de redactar una
Llei Hipotecària, que es va presentar a les Corts el 3 de juliol de 1860 i que va ser
promulgada el 8 de febrer de l’any següent.
Serna Vallejo50 descriu encertadament que el procés de liberalització de
la terra a través de les normes desamortitzadores i desvinculadores, en menor
mesura les orientades a la supressió dels senyorius, es troba estretament unit a
la reforma del règim hipotecari. Les normes desvinculadores —diu l’autora—
no suposen, a diferència de les desamortitzadores, la immediata transmissió
dels béns però s’introdueixen en el tràfic jurídic i comercial, encara que de
manera gradual, una massa important de béns immobles que, a partir de la
seva desvinculació, poden circular lliurement, la qual cosa origina que els seus
adquirents per títols inter vius o mortis causa, de la mateixa manera que els
compradors de béns desamortitzats, precisin de la protecció de la publicitat
per consolidar la nova propietat. D’altra banda, la supressió dels mayorazgos
permet als seus antics titulars entrar al mercat creditici territorial amb la garantia de les seves propietats, el que exigeix la configuració d’un adequat règim
hipotecari que permeti el desenvolupament segur d’aquest mercat. Al costat
del procés de liberalització de la propietat de la terra, la necessitat del desenvolupament del crèdit territorial, en benefici sobretot de l’agricultura però
també de la indústria i del comerç, representa, a partir del Bienni progressista,
el segon factor econòmic que impulsa la realització de la reforma hipotecària.
Conclou Serna Vallejo51 afirmant que en aquest procés es distingeixen dues
etapes clarament diferenciades: en la primera, la reforma del sistema de publicitat immobiliària s’emmarca en el procés de la Codificació civil, de manera
que en els Projectes de Codi civil de la primera meitat del segle xix les diferents
comissions aborden la formació del nou sistema hipotecari; en la segona, en
concret a partir de 1852, com a conseqüència de l’abandonament del Projecte
de 1851 i el consegüent retard en l’elaboració del codi, es pren la decisió de
procedir a l’elaboració d’una llei especial.
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de ANABAD. Año XXVIII, núm. 1, pàgs. 57-83.
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Serna Vallejo, Margarita. Obra citada, pàgs. 324-332.
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Ribalta Haro52 recorda que el capital fugia del camp, no només perquè
no estava disposat a proporcionar crèdit en les condicions que l’agricultura
necessitava (a llarg termini i interès mòdic) sinó perquè, a més i per una raó de
caràcter general, recelava de la solidesa de la garantia hipotecària que aquesta
pogués eventualment oferir: a causa de la deficient regulació hipotecària vigent,
el préstec hipotecari era arriscat, perillós i insegur.
Amb la promulgació de la Llei Hipotecària de 8 de febrer de 1861 i el Reglament General per a l’execució de la Llei Hipotecària de 21 de juny de 1861
es van resoldre moltes d’aquestes greus deficiències que presentava el sistema
de registre anterior53.
La doctrina, en general, parla de favorable acollida a tot el territori, sense
perjudici —com d’altra banda era de preveure— de certes advertències, reclamacions i retrets provinents de Catalunya, Galícia, Aragó i Navarra, que
feien referència a concrets encaixos o ajustos en la inscripció d’alguns actes o
negocis jurídics. Lògic tot això si tenim en compte que d’ambdós textos legals
només l’article 2 del Reglament feia una referència a la registració dels actes
i contractes propis dels territoris amb dret especial: los actos y contratos que
con diferentes nombres se conocen en las provincias regidas por fueros especiales,
y producen respecto a los bienes inmuebles o derechos reales, cualquiera de los
efectos indicados en el artículo precedente, estarán también sujetos a inscripción.
Tales son entre otros, el usufructo conocido en Aragón con el nombre de Viudedad, el contrato denominado en Cataluña Heredamiento Universal y otros semejantes, siempre que hayan de surtir alguno de los mencionados efectos. S’ha de
reconèixer que en termes no gaire diferents es pronuncia l’actual article 8 del
Reglament Hipotecari.

52
Ribalta Haro, Jaume. Ideas y sólo ideas jurídicas: una visión catalana de las instituciones
de crédito hipotecario en la España de mediados del siglo xix. Historia de la Propiedad, Crédito y
Garantía. Salamanca. 2006. SECR, pàgs. 302-303.
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Gratificant resulta escoltar en l’actualitat paraules d’elogi a la institució registral i al que
la Llei Hipotecària va suposar en el seu moment i ha de seguir suposant avui i en el futur, tal com
van ressonar en el ple del Congrés dels Diputats el 15 de febrer de 2018 durant la tramitació del
projecte de llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari: si la Ley Hipotecaria de 1861
instituyó el Registro de la Propiedad para proteger a los adquirentes y a los acreedores hipotecarios
frente a terceros poderosos —recuerden ustedes que estábamos en los años de la desamortización— la
Ley Hipotecaria de 2018, esta reforma, nace para protegernos de las cláusulas abusivas presentes o que
puedan surgir en el futuro, impuestas por quienes tienen una posición dominante en la relación contractual. Si se estudia la hipoteca de la legislación hipotecaria española se puede comprobar que es una
sucesión de pasos para proteger a quien quiere comprar un inmueble y no tiene dinero para hacerlo
pero sí puede obtenerlo ofreciendo como garantía el bien hipotecado (Floriano Corrales, Carlos).
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6. La implantació de la Llei Hipotecària de 8 de febrer de 1861
6.1. Els articles 33 i 34 de la Llei Hipotecària
Una de les polèmiques més conegudes després de la publicació de la Llei
Hipotecària va sorgir arran d’un article del notari Pablo Cardellach, (Una duda
sobre la Ley Hipotecaria) que es va recollir al diari científic El Fórum, publicació
que sortia a la llum a Barcelona.
Aquesta polèmica, recollida per Gómez De La Serna54, es va plantejar en els
termes següents: Usando del derecho que a todos concede la Ley Hipotecaria, un
perdido (sic), A, se presenta en el Registro y toma nota puntual de la designación
de la heredad X y de los títulos con que aparece registrada, o, si no, solicita una
certificación del estado de aquella finca, y el Registrador se la libra literal. Con estos
antecedentes se forja una escritura de venta, extendida con todas las solemnidades
que la ley requiere: imita el signo de un escribano, la presenta al Registro y obtiene
su título registrado. Nada ha conseguido todavía, porque, según el art. 33 de la
ley, la inscripción no convalida los actos y contratos inscritos que sean nulos con
arreglo a las leyes. Pero se confabula con otro malvado, B, y le vende la heredad X,
presentándole el título de su adquisición registrado y además una certificación del
Registrador de no hallarse gravada aquella finca por A, que aparece ser su legítimo
dueño. B registra su nuevo título, y con él en la mano se presenta en la heredad X y
quiere echar de ella a su verdadero dueño, que está muy distante de saber el enredo
que contra él se ha fraguado. ¿De quien es, por tanto, la heredad? La Ley previene
terminantemente, en su artículo 34, que los actos o contratos que se otorguen por
personas que en el registro aparezcan con derecho para ello, no se invalidarán en
cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho
del otorgante en virtud de título anterior no inscrito, o de causas que no resulten
claramente del mismo registro. Por consiguiente, si queda válido el traspaso hecho a
un tercero, válidas serán también sus consecuencias, y ese tercero echará de su casa
al verdadero dueño de la hacienda, víctima de un acto criminal. Es verdad que al forjador de la venta A se le demandará en juicio y se fallará la nulidad de aquella venta
falsa; pero el dueño habrá perdido su heredad, y el segundo comprador B, partícipe
en la culpa o inocente, gozará en paz de unos bienes robados.
Contra Pablo Cardellach es van pronunciar Oller i Borràs, Pou i Coll de Álvarez (així com el propi Gómez de la Serna), que consideren que el legislador es
fixa generalment en el que succeeix o sol succeir en la vida pràctica: no busca casos estranys, infreqüents, perquè això faria degenerar la llei a casuística: el sistema
de legislar per rescriptes està anatematitzat en totes les nacions modernes. Quan
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es presenten casos poc comuns i en la lletra de la llei no es troba una disposició
concreta a ells, en l’esperit de la legislació i en el que preveu per a casos anàlegs es
busca la solució més adequada. Més d’una vegada s’ha dit que no tot el possible
és probable: aquí hem de repetir-ho.
Les raons que resolen la qüestió són, segons el parer de Gómez De La Serna55, les següents:
—Que no hi ha un sol article en la Llei que afavoreixi l’adquirent de mala fe
(Su silencio, por lo tanto, bastaría para que el malvado B, quien se apellida ladrón,
no pudiera hacer prevalecer su título simulado contra el dueño verdadero). El dret
civil el rebutja, i la Llei hipotecària no ho ha derogat, ni fet cap modificació directa ni indirecta que pugui conduir ni tan sols a presumir-ho.
—Que la Llei Hipotecària en el seu article 33 estableix clarament i terminant
que un títol il·legítim, per haver adquirit per una confabulació criminal la cosa del
que sabia que no era amo, i per tant sense bona fe, ni just títol, requisits indispensables per poder adquirir amb el temps el domini de les coses que se’ns transmeten, no convalida, malgrat la seva inscripció en el Registre, els actes o contractes
que com el de que es tracta, són nuls de conformitat amb les lleis.
—Que només és tercer aquell que no havent intervingut en l’acte o contracte
anterior inscrit, ha celebrat, però, un altre acte o contracte lícit que s’ha inscrit
amb posterioritat (y como B solo intervino, y fue parte principal, no en un contrato
lícito, pues que ninguno hubo, sino en el acto criminal de confabulación entre él y
A, claro es que no le alcanza la primera parte del art. 34 y que no podría invocarla
a su favor).
—Que la segona part de l’article 34, que diu que només en virtut d’un títol
inscrit podrà invalidar en perjudici de tercer un altre títol posterior també inscrit,
implícitament reconeix que el títol anterior inscrit no s’invalida pel posterior inscrit que no sigui legítim per a aquest efecte.
—Que la protecció de la Llei a l’adquirent de bona fe es limita a deixar
estalvis els drets que va creure adquirir contra els que tenint altres drets legítims
van deixar d’inscriure’ls abans que els seus i li van induir per la seva omissió a
error, fent-li creure que a la seva adquisició no havia precedit una altra més antiga
i legítima. En una paraula, el que estableix la Llei és que allò que per no estar
inscrit no és conegut per l’adquirent, no el perjudiqui, o el que és el mateix, que
la negligència d’un no danyi a un altre. Pel que fa als que tenen el seu dret inscrit,
el dret comú és el que fixa el valor respectiu dels títols. Aquell que veient en el
Registre títols anteriors no examina la legitimitat de les adquisicions que entre ells
i el seu ha d’haver, s’ho ha d’aplicar a si mateix: la Llei el protegeix contra el que

55

Gómez De La Serna, Pedro. Obra citada, pàgs. 632-635.

290

no pot conèixer, no contra el que per negligència deixa d’esbrinar quan té mitjans
d’aconseguir-ho.
—Que, en conseqüència, la llei castiga només a aquell que no inscriu quan
provoca, amb la seva apatia, que un tercer adquireixi de bona fe la finca enganyant-se sobre qui era el seu amo, però, per contra, el protegeix sempre que a
través de la inscripció oportunament realitzada ha proclamat el seu dret en el
registre per coneixement de futurs adquirents.
—Que fins i tot en el cas proposat, tot i que l’amo no tingués el seu títol inscrit, encara podria lluitar en judici i vèncer a B, un dels autors de la confabulació
amb A, perquè com el seu títol és il·legítim, el contracte simulat i l’acte nul, no
es poden convalidar per la inscripció d’acord amb l’article 34. Només el tercer
adquirent de bona fe pot obtenir victòria contra el propietari quan aquest deixi
d’inscriure oportunament el seu títol de propietat, donant lloc al fet que aquell
s’anticipés a inscriure el seu.
Aquesta és una mostra que la introducció en el nostre sistema del joc dels
principis d’inoposabilitat del que no està inscrit, de la no convalidació dels actes
nuls i de protecció del tercer no va ser tan senzilla com pot semblar.
Rodríguez Otero56 remarca l’agra discussió parlamentària que es va mantenir al respecte entre els diputats Ortiz de Zárate i Permanyer.
Així, Ortiz de Zárate va dir a propòsit de la preferència del tercer sobre el
propietari: Esto, en mi opinión, señores, es muy grave; aquí se viene a sancionar un
principio enteramente opuesto a los principios y a las acciones legales. Hasta hoy
entre nosotros era un axioma que el dueño perseguía la cosa donde quiera que la
encontrase, y otro axioma era que nadie podía dar lo que no tenía. Esos dos axiomas
vienen abajo con esta ley; en adelante el dueño podrá perseguir la cosa como no se
ponga de por medio el registro: al llegar aquí se puede volver el dueño sin lo suyo.
En lo sucesivo podrá dar uno lo que no tiene; yo, poseedor de mala fe de una finca,
la vendo, la regalo, hago lo que quiero, y como la registre, nadie tiene el derecho de
perseguirme. Yo no sé por qué se hace esto. En tales circunstancias hay que sacrificar
uno de dos intereses; hay que optar entre el tercer poseedor y el dueño de la finca.
Uno de los dos ha de quedarse sin lo suyo. ¿Pues no es más justo que aquel que no
tiene tanto derecho a los ojos de la moralidad, de la conciencia y de la razón, no es
más justo que el que posee una cosa que la ha adquirido del que no tenía derecho a
dársela, se quede sin ella, que no el dueño?
A la sessió del dia 7 de gener de 1861 es registra la contestació de Permanyer.
En un discurs que es va perllongar també durant la sessió del dia 8 de gener, va
exposar: Tampoco es esto. El Sr. Ortiz de Zárate ha confundido aquí, de una manera
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lastimosa, la inscripción aisladamente considerada como condición en adelante necesaria para adquirir el dominio con el título mismo, que es el que legal y originariamente produce la verdadera adquisición de la propiedad; ha confundido la condición
extrínseca con la esencia del título que forma la base del derecho. Supuesto el título,
la inscripción es necesaria, porque de nada sirve aquél contra los terceros poseedores.
Pero la inscripción sin un título real y verdadero, legítimo, que lo sea en el terreno
de la justicia y de las leyes constituidas, tampoco sirve de cosa alguna. Por manera
que ese caso monstruoso, que de tal exactamente la calificaba el Sr. Ortiz de Zárate,
y que él tan justísimamente también deploraba, será imposible que sobrevenga por
consecuencia de lo dispuesto en la ley. Será posible, sí, que se haya inscrito, aunque
es muy difícil después que la ley esté planteada; será posible, que reivindicándose la
finca de ese tercero por el verdadero y legítimo dueño, se encuentre éste desarmado
por la falta de inscripción. Pero esto (sírvase observarlo conmigo el Sr. Ortiz de Zárate) no sucederá por efecto de la novedad de una ley que estamos discutiendo, sino
que es consecuencia genuina e indeclinable del sistema de publicidad, tal como se
hallaba ya establecido a tenor de la Pragmática de Carlos III (...).
El text final dels articles 33 i 34 de la Llei Hipotecària va ser el següent:
—article 33: La inscripción no convalida los actos y contratos inscritos que
sean nulos con arreglo a las leyes.
—article 34: No obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona, que en el registro aparezca con derecho
para ello no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se
anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito, o
de causas que no resulten claramente del mismo registro.
Solamente en virtud de un título inscrito podrá invalidarse en perjuicio de
tercero, otro título posterior también inscrito.
Lo dispuesto en este artículo no producirá efecto hasta un año después que
empiece a regir la presente Ley, y no será aplicable en ningún tiempo al título inscrito con arreglo a lo prevenido en el artículo 397, a menos que la prescripción haya
consolidado y asegurado el derecho a que se refiere dicho título.
La interpretació d’aquests preceptes no resulta senzilla. No ho és ni actualment, tot i la pacificació que presumptament es va produir després de la unificació de doctrina portada a terme per la Sala Primera del Tribunal Suprem l’any
2007.
La veritat és que se segueix acudint com a norma hermenèutica a la fabulosa
Exposició de Motius de la Llei Hipotecària, atribuïda a Gómez de la Serna, i de
la qual va dir el ministre Fernández Negrete que era el mejor preámbulo y más
autorizado comentario a la Ley, modelo de buen decir y de bien pensar, monumento
brillante de nuestra literatura jurídica.
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En aquesta Exposició de Motius hi ha un paràgraf que, sense cap dubte, és
clau. No debades, són nombroses les resolucions judicials actuals que acostumen
a remetre’s al mateix en la seva argumentació jurídica. Diu així: Así, una venta que
no se inscriba ni se consume por la tradición, no traspasa al comprador el dominio
en ningún caso; si se inscribe, ya se los traspasa respecto a todos; si no se inscribe,
aunque obtenga la posesión será dueño con relación al vendedor, pero no respecto a
otros adquirentes que hayan cumplido con el requisito de la inscripción.
Tal com de forma explícita apunta Rodríguez Otero, cal dubtar de l’autoria
d’aquest fragment de l’Exposició de Motius de la Llei Hipotecària. L’autor fonamental de l’Exposició va ser Gómez de la Serna, un insigne romanista, catedràtic
de dret romà amb només 21 anys i responsable del cèlebre estudi històric-exegètic. És bastant improbable que un romanista redactés aquestes línies, d’inspiració
manifestament germànica.
Com explica Rodríguez Otero57, aprovat el Projecte de 1859 (que arribaria a ser la Llei de 1861), la Comissió va acordar elevar-ho al Govern, precedit
d’una Exposició de motius, que es va encarregar a Gómez de la Serna. L’examen d’aquest document va ocupar a la Comissió dotze sessions, donant lloc
a llargues i detingudes discussions cadascun dels paràgrafs del mateix. Tot i
tan minuciós i conscienciós examen, la Comissió, sempre desitjosa d’encert, va
encomanar a Francisco de Cárdenas y Espejo l’encàrrec de revisar el document
(tanta era la confiança en ell dipositada i tant el prestigi de la seva eficàcia i rigor
que havia sabut guanyar-se el respecte de tots i, especialment, del President
d’aquella Comissió), la qual cosa —no és difícil de presumir— potser no devia
ser del grat de Gómez de la Serna. Això vol dir que l’Exposició de Motius no
només va ser obra de Gómez de la Serna, sinó que va ser, almenys, retocada
per Cárdenas. Per tot això —conclou l’autor— que això hagi estat escrit per
Gómez de la Serna em sembla molt difícil, quan no impossible. Un autèntic
romanista, com va ser-ho aquest autor, no ho escriu, a menys que traeixi les
seves conviccions.
6.2. 
La Reial Ordre de 5 de març de 1863 en resposta a les observacions de
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre de 23 de gener de 1863
La Comissió Directiva de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (poderosa
organització agrònoma en aquell temps) va realitzar dues observacions a la Llei
Hipotecària, que es van elevar a la Dirección General del Registro de la Propiedad.
No són dubtes de caràcter substantiu i van encaminats a resoldre dos problemes
adjectius o de funcionament. Un dubte es refereix a la presumpta obligació de
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Rodríguez Otero, Lino. Obra citada.
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presentar al Registre en el termini d’un any els títols anteriors, i, un altre, es refereix a la necessitat de traduir les escriptures redactades en català i en llatí.
La Reial Ordre58 es va dictar sense consulta a la Comissió de Codis (Oliver
y Esteller59).
La primera observació, sobre l’obligació de presentar al Registre en el termini d’un any els títols anteriors, neix de la dicció de l’article 389 de la Llei
Hipotecària, que disposava que els que a la publicació d’aquesta Llei hagin
adquirit i no inscrit béns i drets que segons aquesta s’han de registrar, podran
inscriure’ls en el termini d’un any, a comptar des de la data en què la mateixa
llei comença a regir (la seva vigència es va endarrerir fins a primer de gener de
1863).
La Comissió Directiva de l’Institut assenyalava que el registro de los títulos
de dominio por más antiguos que sean sería una operación inútil, embarazosa y en
las grandes capitales impracticable. Inútil, por no ser possible identificar las fincas
tal como están en el día con los datos que suministraría el título. Así es que el empeño de registrar títulos casi indescifrables, llevaría la confusión al registro de la
propiedad, llenándolo de inscripciones contrarias a las miras y al espíritu de la ley
hipotecaria e irrelacionadas con el estado actual de las fincas, por cuya razón de nada
servirían para aclarar los derechos de los actuales poseedores. ¿Qué se conseguiría
con inscribir en el registro un pedazo de tierra que quinientos años atrás era viña y
hoy es una huerta de regadío con su noria, que cuatrocientos años ha constaba de seis
fanegas y hoy no tiene más que tres por haberse enajenado las restantes, que hace
seis siglos estaba plantado de pinos y en el día se encuentra cubierto de edificios?
Nada más que sentar el registro bajo falsos cimientos, sembrar en él la confusión y
el embrollo, destruir radicalmente la ley hipotecaria, imposibilitar para siempre su
realización60.
No cal dir que, tal com es desprèn de l’Exposició de Motius, la intenció del precepte no era sinó la d’estimular la inscripció dels títols que havien
d’aprofitar-se dels beneficis de la nova llei, no la d’historiar cadascuna de les
finques.
Ara bé, segons Falguera, el veritable problema era el dels posseïdors a títol
universal. Consistia en la dificultat de presentar el título singular y primordial por
medio del cual la finca pasó a dominio de sus antecesores. La proposta de l’autor
va ser la de generalitzar l’article 49 del Reglament Hipotecari (actual article 149
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La Real Orden està transcrita a Falguera, Félix M. Formulario completo de Notaría. 3a
ed. Barcelona 1888, pàgs. 454 y 455.
59
Oliver y Esteller, Bienvenido. Obra citada, pàg. 657.
60
Aquesta primera petició estava clarament inspirada pel Notari de Barcelona, Félix M.
Falguera. Segons Falguera, Félix M. Obra citada, pág. 417, la dificultad de cumplir con el artículo
389 de la Ley Hipotecaria provocó una exposición en el Congreso de los Diputados por parte de «particulares de Galicia».

294

del Reglament Hipotecari). Per complir amb l’article 389 de la Llei Hipotecària
en matèria de testaments, n’hi hauria prou amb la seva còpia i amb el document
addicional de l’inventari dels béns61.
Respecte de la segona observació, sobre les escriptures redactades en català
i en llatí, s’advertia per l’Institut que durante el primer año en que rija la ley hipotecaria serán innumerables las escrituras que tendrán que presentarse al registro
escritas en latín o en catalán.
Cal destacar que la formació professional dels titulars de les oficines registrals
no constituïa obstacle per a l’Institut, atès que assenyalava que mientras el registro
de hipotecas fue una dependencia de la Hacienda y los registradores eran unos empleados del Ministerio de este ramo o meros escribanos que no tenían obligación de
haber aprendido la lengua latina, ni de proveerse de título de Bachiller en artes para
obtener sus destinos, fue ordenada la traducción de todas las escrituras que se presentasen al registro y no estuviesen redactadas en idioma español. Mas en la actualidad
que el destino de registrador se confiere solamente a Letrados, Bachilleres en artes y
prácticos en el manejo de los Códigos Romanos, y que se ha procurado también que
estos registradores fuesen del país y que por consiguiente conocen los dialectos de
cada provincia, sería una mengua para ellos a la par que un gasto cuantioso e innecesario para los particulares, si debiese preceder al registro la traducción de cualquier
documento que no se halle redactado en idioma español. Es de observar que son en
crecido número las escrituras que en Cataluña no están concebidas en español, porque solamente en una época muy reciente y aún no más que en las grandes ciudades,
se ha comenzado a usar esta lengua en los instrumentos públicos, de suerte que por
mucho que se multiplicase el número de los traductores reales sería imposible la
versión de tantos documentos como han de ser registrados en el término de un año.
La Reial Ordre va mantenir la necessitat de traducció al castellà dels documents escrits en idioma estranger, dialectes provincials i llatí, si bé admetia que
aquesta traducció es contingués en una simple còpia estesa en paper comú, sense
més requisits.
6.3. 
La Reial Ordre d’1 d’octubre de 1863, sobre la pràctica en Catalunya de no
tancar, signar i firmar les escriptures de translació de béns emfitèutics
Era pràctica habitual a Catalunya62 (Constitució per obviar Els Grans abusos,
de Carlos I en les Corts de Barcelona de 1520) no tancar les escriptures de translació de béns emfitèutics, ni firmar-les i signar-les per part de l’Escrivà autoritzant,
fins que estampés la seva firma el senyor del domini directe.

61
62

Falguera, Félix M. Obra citada, pàgs. 414, 418 i 409 para los heredamientos.
CaDCat. Vol. I, Lib. 4, Tít. 31, Const. 4.
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Com a forma per evitar les ocultacions i fraus que es cometien en les transmissions de béns gravats amb cens, es disposava que els Notaris (sota pena de privació
d’ofici) no posessin el seu signe i signatura hasta tanto que fuesen loadas y firmadas
por el dueño del dominio directo. La pràctica notarial consistia a deixar en blanc un
espai a l’escriptura per a la posterior signatura del propietari del domini directe i un
cop feta el Notari autoritzava63.
La pràctica registral va ser la d’inscriure aquestes escriptures sense la signatura i
signe del Notari. Davant aquesta manera de fer es va elevar consulta per l’Audiència
i el Col·legi de Notaris de Barcelona quant a si s’havia de considerar derogada per la
Llei del Notariat i per l’article 7 de la Llei Hipotecària aquesta pràctica i si era factible la inscripció d’aquestes escriptures en el registre corresponent.
Aquesta consulta és la que va donar lloc a la Reial Ordre d’1 d’octubre de 1863,
que va disposar que, en efecte, no ha sido derogada por las leyes del Notariado e Hipotecaria la pràctica observada en la Audiencia de Barcelona de no cerrarse ni firmarse
y signarse por el Notario autorizante las escrituras de traslaciones de bienes enfitéuticos
hasta que hayan sido firmadas por el señor del dominio directo; si be, es va matisar que
no pueden inscribirse debidamente dichas escrituras hasta tanto que hayan sido autorizadas con el signo, firma y rúbrica del Notario, ante quien fuesen otorgadas.
No obstant això, un any més tard, la Reial Ordre de 7 de setembre de 1864,
intentant conciliar aquesta pràctica inveterada catalana amb els perjudicis que es
derivaven de la manca d’inscripció en el Registre de la Propietat de les transmissions
de béns acensats, va disposar que las escrituras de traslación de dominio de bienes enfitéuticos se cierren y signen en Cataluña por el Notario en el acto de su otorgamiento, de
modo que surtan efectos legales y puedan ser registradas; entendiéndose, sin embargo,
que cuando por motivos atendibles que se consignarán en la escritura, no haya sido posible hacer constar en ella la aprobación del dueño del dominio directo, el derecho de éste
quedará a salvo, consignándolo así en el documento y en el registro, a la manera que se
ejecuta, conforme a la Ley Hipotecaria, en los títulos que contienen cláusula resolutoria.
La Reial Ordre de 28 d’octubre de 1867 va aplicar el tancament i signe immediats de les escriptures emfitèutiques anteriors a la Reial Ordre de 7 de setembre de
1864.
6.4. El Projecte de reforma hipotecària d’11 d’abril de 1864
A través de la Reial Ordre de 22 de setembre de 1863 es va anunciar una
reforma hipotecària i se sol·licita a les Audiències informes sobre l’aplicació de
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Vives y Cebrià. Obra citada. Tomo II, pàg. 26. Vol. I, pàg. 360. Aquesta pràctica va ser
reformada pel Reial Edicte (Reials Ordenances a els notaris d’aquest Principat) de 24 de juliol de
1755, en el seu Capítol 5, i posteriorment per la Reial Resolució de 3 de juliol de 1761, a favor del
Duc de Medinaceli i de Cardona.
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la Llei i sobre les dificultats sorgides. Així mateix es van peticionar informes a
juristes de reconegut prestigi, entre els quals es trobava Duran i Bas. L’11 d’abril
de 1864 la Comissió de Codificació va presentar al Govern un Projecte addicional
a la Llei Hipotecària en el qual la Comissió, tenint en compte les observacions de
les Audiències i de les persones consultades, pretenia resoldre certs problemes
que l’aplicació de la Llei Hipotecària plantejava a Catalunya, i més en concret,
els referits a les capitulacions matrimonials, la hipoteca de béns venuts a carta de
gràcia, la hipoteca de els béns subjectes a condició resolutòria de substitució i la
rabassa morta64.
a) Les capitulacions matrimonials
Pel que fa a les capitulacions matrimonials, l’Exposició de Motius subratllava la manca de concreció que, respecte dels béns i respecte de la persona que els
gaudeix, generaven certs títols universals. En especial, certes capitulacions matrimonials de Catalunya, a les quals els cònjuges, sense atorgar testament, institueixen hereu algun o alguns dels fills que podran néixer. Aquests títols precisaven ser
completats amb la prova corresponent. S’apunta que aquesta prova hauria de ser
una providència judicial de declaració d’hereu, dictada amb citació dels altres fills
o persones que puguin tenir millor dret, segons els termes de la institució, i així el
títol inscriptible a favor de l’hereu es constituiria en aquest cas amb l’escriptura
matrimonial, l’inventari o la inscripció anterior i la providència abans indicada.
b) La hipoteca de béns venuts a carta de gràcia
Pel que fa a la hipoteca de béns venuts a carta de gràcia, s’enfrontava aquesta
institució de gran arrelament a Catalunya amb l’article 108 de la Llei Hipotecària,
que comprenia entre els béns que no es podien hipotecar als venuts amb pacte de
retrovenda. Aquesta prohibició es fonamentava en el fet que mentre es trobi la
venda pendent de resolució, ni el comprador pot disposar lliurement de la cosa
adquirida, ni el venedor tampoc, a menys que la retregui o la torni a adquirir.
Segons el Projecte, aquesta prohibició en realitat requeia sobre el domini absolut, que ni venedor ni comprador ostentaven, i no era obstacle perquè cadascun
dels contractants gravés el dret real que sí que tenien sobre l’immoble: posseeix
cadascun un dret real perfecte que pot tenir un valor cert que pot alienar-se, i que
pel mateix motiu, no ha de considerar-se comprès en aquella prohibició. El comprador és, per descomptat, amo de tots els fruits de la cosa comprada mentre que
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Aquest Projecte, més concretament, abordava, d’una banda, els problemes que l’aplicació de la Llei Hipotecària plantejava a Catalunya i a Galícia; i, de l’altra, intentava solucionar
qüestions generals, com la relativa a la possible inscripció de documents privats dotats de certes
formalitats o l’establiment d’un procediment a través del qual es pogués arribar a declarar el domini dels béns quan la seva titularitat no consta per escrit.
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no es verifiqui la retrovenda, i d’un valor igual al preu d’aquesta, garantit amb la
pròpia finca. El venedor té al seu torn dret a disposar de la cosa venuda retornant
el preu rebut, i per tant conserva sempre la propietat del valor representat per la
diferència entre l’import d’aquest preu i el que valgui en qualsevol temps la cosa
alienada.
Aquest era un problema de gran abast a Catalunya, resolt brillantment pel
Projecte, que reconeix que si a Castella no és de greu transcendència, perquè
les retrovendes es fan només per un terme fix i breu, ho és en Catalunya, on les
vendes a carta de gràcia s’han celebrat i se celebren sense termini determinat,
transmetent-se en conseqüència d’unes a altres generacions, tant el dret de retracte com el domini precari de la cosa venuda. I com que són molts els béns que es
troben en aquesta situació, es posaria inútilment a la comunicació i al moviment
de la propietat una restricció injusta i contrària als fins del sistema hipotecari.
En conseqüència, el Projecte permet que el comprador pugui hipotecar el
bé pel que fa al preu de la retrovenda i el venedor pel que fa a la diferència entre
aquest preu i el valor total de la finca. A més, anticipant una solució reconeixible encara avui dia (vegeu l’article 107.7è de la Llei Hipotecària), afirma que en
el supòsit que el comprador constitueixi la hipoteca, per evitar tot frau, podria
disposar que es donés coneixement de la hipoteca al venedor, a fi que si retragués
l’immoble abans de cancel·lar aquell gravamen, no lliuri el preu sense consentiment del creditor, o el dipositi a disposició del jutge. Paral·lelament, en el cas
que la hipoteca la constituís el venedor, assenyala el Projecte (i cal fer de nou una
ullada a l’actual article 107.8è de la Llei Hipotecària) que per fer efectiva l’obligació hipotecària per falta de pagament en el segon cas, no seria inoportú declarar
que el creditor no pot repetir contra la cosa hipotecada sense exercir el dret de
retracte prèviament en nom del deutor; però entenent-se que això no ha de verificar-se sinó en el temps en què el mateix deutor tingui aquest dret. De manera que
si en vèncer el deute no ha vençut el termini de la retrovenda, hauria d’esperar el
creditor a què aquest transcorregués per fer efectiu el seu crèdit.
c) La hipoteca de béns subjectes a condició resolutòria de substitució
Una altra qüestió espinosa era la possibilitat de formalitzar a Catalunya una
hipoteca sobre els béns subjectes a condició resolutòria de substitució.
L’article 109 de la Llei Hipotecària semblava ser una barrera per a això per
tal com prohibia hipotecar la propiedad de bienes sujeta a condiciones resolutorias,
a menos que lo consienta aquél a quien aprovechen estas condiciones, o que el cumplimiento de las mismas dependa de la voluntat exclusiva del poseedor, y sin perjuicio de poderse hipotecar en todo caso el derecho a percibir los frutos de tales bienes.
El Projecte entén aplicable aquest precepte per a aquells que posseeixen a
Catalunya pel títol anomenat d’heretament universal amb clàusula de substitució,
en virtut del qual transmet el pare al seu fill, alhora de contreure matrimoni, el
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tot o part dels seus béns amb certes reserves i condicions, entre les quals es troba
la de que en el cas de morir el donatari sense fills, o amb ells, però no en edat de
testar, passin els béns a altres fills o néts del mateix donatari, o a col·laterals o a
estranys nascuts o per néixer.
No obstant això, igual que en el cas anterior, es clarifica que l’abast de la
prohibició es refereix al domini absolut dels béns i no als drets reals que sobre
aquests puguin existir. El que en realitat s’hipoteca o aliena no és el domini complet, sinó el dret que en aquests tingui l’alienant, i sense que això afecti el dels
substituts que no consentin el contracte. La condició resolutòria pot afectar la
totalitat de l’immoble hipotecat o del seu valor, de manera que, un cop complerta,
perdi el posseïdor tot el seu dret, o pot afectar tan sols a una part d’aquest, de
manera que fins i tot quan la condició es compleixi conservi el posseïdor alguna participació en la cosa. Si a la primera hipòtesi arriba el cas de fer efectiva
l’obligació hipotecària, és clar que no es podrà alienar la finca hipotecada per
al seu pagament, perquè cediria en perjudici de l’afavorit per la condició, però
poden aplicar-se a aquest pagament els fruits a que el deutor tingui dret, quedant,
tanmateix, reservat el seu al creditor per repetir contra l’immoble, si no fos pagat per complet, i més endavant esdevingués el deutor amo absolut d’ell, per no
complir-se la condició resolutòria. Però a la segona hipòtesi proposada, hi hauria
a la finca hipotecada un dret absolut del que podria disposar el deutor, i, per tant,
no hi hauria inconvenient a alienar-la, si bé amb la mateixa condició resolutòria
pendent i pel preu que correspongués a aquell dret i a l’eventualitat que no es
compleixi la condició pendent. De manera que el creditor hipotecari seria pagat
en aquest cas amb els fruits i amb el preu en venda de l’immoble.
d) La rabassa morta
Finalment i pel que fa a la institució de la rabassa morta, alguns Registradors
de Catalunya dubtaven si era possible la hipoteca d’aquelles heretats donades a
primers ceps.
S’assenyala en el Projecte que sent aquest un veritable usdefruit encara que
per termini fix, sembla que no hi ha motius per dubtar que es pot hipotecar. És
més, s’expressa que no seria inoportuna la declaració que en les finques donades a
primers ceps pugui el posseïdor o rabassaire hipotecar el dret a percebre els fruits
tot el temps que duri el seu contracte, i l’amo directe el domini d’aquest nom,
juntament amb el dret a percebre les rendes estipulades.
Aquest Projecte de 1864 no va prosperar, però sí que van fer-ho algunes de
les seves solucions65.
65
Ocupant el Ministeri de Gracia i Justícia Fernando Calderón Collantes, es va presentar
a les Corts el 7 d’abril de 1866 un nou Projecte de reforma de la Llei Hipotecària de 1861, la qual
cosa significava l’abandonament del Projecte de 1864. En 1869 el Govern remet a la Comissió de

299

6.5. La Reial Ordre de 3 d’agost de 1864
Uns mesos més tard, la Reial Ordre de 3 d’agost de 1864 va tractar de nou
el tema de la rabassa morta, en aquest cas no de la seva hipoteca sinó de la seva
registració en general.
Es va resoldre que cuando el dueño de una finca dada en todo o en parte a rabassa morta solicite la inscripción de la misma, se inscriba dicha finca según las prescripciones que establece la Ley Hipotecaria, pero haciéndose expresión de las porciones
de aquéllas que se cultivan a título de rabassa morta, cabida y linderos, si constaren,
de cada una de dichas porciones, nombre del cultivador, pensión que éste pague en
frutos o dinero, fecha del título de la concesión y demás circunstancias que fueren necesarias para que aparezcan bien consignadas las condiciones de la finca. A la inversa,
siempre que los llamados rabassaires o cultivadores a rabassa morta quieran inscribir
sus títulos, puedan también hacerlo en cualquier tiempo, inscribiendo las porciones
de terreno que cultivan; cuya inscripción se verificará en hoja separada bajo el número
que corresponda, pero expresándose la heredad o finca de que son pertenencia.
I, finalment, va imposar la coordinació dels historials registrals disposant
que en las inscripciones que tengan lugar al tenor de las dos disposicions anteriores,
se haga la referencia debida de unas con otras, para que establecida esta correspondencia de inscripciones, se mantenga la unidad del registro de la finca.
6.6. La Reial Ordre de 7 de juny de 1866
Aquesta Reial Ordre s’ocupa de la inscripció del domini directe.
Era pràctica recurrent que els titulars del domini útil no accedissin a inscriure els seus títols en el Registre per tal d’evitar que a continuació i en el mateix foli
el titular del domini directe publiqués el seu dret. La clandestinitat del domini
útil portava amb si la del domini directe. La Reial Ordre va posar fre a aquesta
patologia i va permetre als amos directes presentar els seus títols en el Registre
i d’aquesta manera obtenir una anotació preventiva dels seus drets, que es convertiria en inscripció definitiva en el moment de la immatriculació de les heretats
gravades: la referida anotación preventiva se convertirá en inscripción en cualquier
tiempo que desaparezca el motivo que ha impedido ésta, y entonces se verificará la
conversión haciéndose los oportunos asientos de dicho dominio directo en cada uno
de los Registros particulares de las fincas en que recae, si son varios, por pertenecer
el dominio útil a dos o más personas.

Codificació un Projecte de reforma hipotecària, que la Direcció General del Registre havia elaborat, en el qual s’acullen pràcticament totes les modificacions proposades per la Comissió en 1864,
a més d’aquelles altres que la pròpia experiència dels Registradors havia aconsellat introduir i que
no alteraven els principis i finalitat del Projecte anterior.
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6.7. La Reial Ordre de 19 d’octubre de 1866
Amb motiu de l’exposició del Registrador de la Propietat de Vic, es tornava
sobre la qüestió de quins documents o requisits eren necessaris per a la inscripció
dels béns adquirits en virtut dels heretaments preventius realitzats en capítols o en
testaments a favor dels fills que han de néixer. Es feia necessari adoptar una regla
general en la materia para evitar los perjuicios que se siguen a los interesados de no
ser uniforme la práctica, en razón a no hallarse previsto el caso expresamente en la Ley
Hipotecaria ni en el Reglamento para su ejecución; pues al paso que unos Registradores consideran suficientes las certificaciones del cura párroco y del Alcalde para identificar la persona del heredero llamado en virtud del heredamiento preventivo, otros
rechazan este medio exigiendo una información judicial, y aun algunos quieren que
se obtenga una declaración solemne, hecha por los trámites del juicio de abintestato.
La Reial Ordre resol que cuando para la declaración de heredero, o sobre el
mejor derecho a la herencia, se promueva juicio de abintestato o cualquiera otro, la
ejecutoria que en él recaiga será el único título admisible para hacer la inscripción de
los bienes a favor de la persona que la hubiere ganado, debiendo presentarse además
el correspondiente inventario, o relación de dichos bienes consignada en documento
público. Si no se hubiese promovido juicio alguno, o caso de promoverse se hubiera
terminado por transacción o convenio, el que pretenda inscribir a su favor los bienes de la herencia deberá presentar el documento que contenga el heredamiento
preventivo, el inventario o relación de bienes de la manera que ya se ha expresado,
la partida de defunción de su causante, la de bautismo del mismo interesado, y
además, a elección de éste, o una información judicial practicada en expediente de
jurisdicción voluntaria, con arreglo al art. 1208 de la ley de Enjuiciamiento civil, de
la que resulte el llamado a la herencia en virtud del heredamiento preventivo, o bien
certificaciones del Alcalde y Cura párroco del pueblo de la vecindad del causante que
justifiquen dicho extremo, debiendo expresarse en la del Cura que nada resulta en
contrario de los libros parroquiales.
La Reial Ordre de 24 d’octubre de 1871 va derogar la de 19 d’octubre de
1866, establint la intervenció judicial.
L’acreditació, com s’ha vist, era de dos tipus.
El primer, i ad hoc, requeria las partidas correspondientes de bautismo y de
defunción y por medio de información de jurisdicción voluntaria ante el Juez municipal. En aquest cas, l’acreditació la decidia el Registrador: assenyalava l’article
2.3 que si a juicio del Registrador no resultaren probados los indicados extremos se
suspenderá la inscripción. Amb indicació dels defectes i, si el sol·licitant es conformava amb la qualificació, es practicava anotació preventiva.
El segon tipus d’acreditació es recollia en l’article 2.4: El heredero preventivo
podrá asimismo obtener la declaración judicial de su derecho conforme a los artículos 368 (edictos) y 375 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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6.8. La Direcció General dels Registres i del Notariat
La Llei Hipotecària de 8 de febrer de 1861 va establir una Direcció General
del Registre de la Propietat, dependent del Ministeri de Gràcia i Justícia, com a
sistema de direcció i vigilància que garantís l’aplicació de la Llei, previsió que es
desenvolupa en el Reial Decret de 21 de juny de 1861.
Entre les competències d’aquesta Direcció s’estableix la d’elaborar una
doctrina general i ajustada a la Llei que pogués arribar a constituir un complement al text legal. Algunes d’aquestes resolucions es van dictar davant les
peculiaritats dels drets especials, i la doctrina apunta que, tot i que en alguna
ocasió se la va qualificar d’antiforalista, la veritat és que en termes generals es
va mostrar sempre defensora de les especialitats forals, el que sens dubte va
contribuir a facilitar el compliment i l’aplicació del text hipotecari a Catalunya,
Aragó i Navarra.
Fins i tot, al contrari, alguna Resolució, com la de 12 d’agost de 1863, va
suposar el germen del després anomenat Libro de incapacitados, que s’origina en
la comunicació del jutge de Valls manifestando las dificultades que el Registrador
había encontrado para inscribir una ejecutoria por la que imponía a los procesados
la pena de interdicción de bienes presentes y futuros, cuando no resultaba tuviesen
ningunos.
La Direcció General del Registre es va ocupar també de l’afecció registral de
la llegítima catalana. Com vaig posar de relleu fa uns anys66, amb anterioritat al
sistema de protecció que va consagrar l’article 15 de la Llei Hipotecària el 1944,
els Registradors havien instaurat en la pràctica la menció «de oficio», intuint que
la llegítima catalana no consistia, en realitat, en una pars bonorum.
Aquesta pràctica va ser avalada per la RDGRN de 17 d’agost de 1863 —no
publicada oficialment—, i quan el Registrador no podia constatar tabularment els
drets del legitimari, aquest podia, després d’entaular un plet, demanar anotació
preventiva de demanda (RDGRN de 19 de gener de 1877 i 23 de setembre de
1912).
Mitjançant aquest sistema es pretenia evitar el joc de la fe pública del Registre, doncs, tot i afectant la llegítima com a càrrega real a tots els béns de l’herència, la manca de la seva publicitat registral podia afavorir a qui adquirís de
l’hereu, un cop aquest hagués inscrit els immobles de l’herència al seu favor.
Per la seva banda, la Resolució de 26 d’agost de 1863 va respondre a una
consulta amb motiu del punt segon de la Reial Ordre de 5 de març de 1863, sobre si l’hereu únic podia inscriure els béns amb el testament, complementat amb

66
Cumella Gaminde, Antonio. La legítima catalana y su protección registral. Libro Homenaje a José María Chico Ortiz. Marcial Pons. 1995, pàgs. 499-510.
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l’inventari dels seus béns immobles formalitzat de manera que puguin complir-se
les disposicions de la Llei Hipotecària. La pregunta era ¿Cómo ha de aprobar el
heredero este inventario, cuando por ser único y mayor de edad no es necesaria la
formación de testamentaría judicial? ¿Bastará una nota con la sola firma del heredero? La decisió de la Resolució fou que el heredero que tenga aptitud para contratar,
puede aprobar los inventarios por medio de escritura pública y no teniendo aptitud
para contratar, será registrable la primera copia de escritura pública por la cual sus
guardadores aprueben los inventarios si el testador hubiese dispuesto que se proceda
extrajudialmente en su testamentaría.
6.9. Epíleg
Com hem anat desgranant, l’entrada en vigor de la Llei Hipotecària de 8
de febrer de 1861 es va trobar a Catalunya amb la necessitat d’acomodar-la a les
institucions pròpies del dret català. Davant d’aquesta comesa, el Govern, generalment després de ser consultat o requerit a l’efecte per diversos col·lectius, la pràctica i el bon sentit dels Registradors, ajudats per la Direcció General del Registre,
van resoldre amb solvència i pulcritud les dificultats existents.
És a partir de llavors quan comença el camí d’aquest cos legal, objecte de
constants i, en termes generals, positives reformes. Ja en les últimes dècades del
segle xix, amb la Llei de 21 de desembre de 1869, durant tot el segle xx, amb dos
grans fites com van ser la Llei de 21 d’abril de 1909 i la reforma hipotecària de
1944-1946, i de forma abundant en aquestes primeres gairebé dues dècades del
segle xxi.
Curiós resulta observar com el paràgraf primer de l’actual article 8 del Reglament Hipotecari manté la dicció de l’article 2 del Reglament Hipotecari de 21
de juny de 1861, sancionant que també estan subjectes a inscripció los actos y contratos que con diferentes nombres se conocen en las provincias en que rigen fueros
especiales, y producen, respecto a los bienes inmuebles o derechos reales, cualquiera
de los efectos indicados en el artículo anterior. Es tracta d’un precepte clarament
desfasat i, a part d’això, perfectament prescindible davant la clara vocació d’universalitat de la Llei Hipotecària, nascuda per ser aplicada a tots els territoris sense
distinció o excepcionalitat alguna.
No cal dir que l’evolució del dret civil català des de la introducció de la Llei
Hipotecària de 8 de febrer de 1861 fins als nostres dies pot ser qualificada, sense
marge d’error, de profunda, gairebé vertiginosa. Però potser sí que convé no passar per alt que el desenvolupament de la seva normativa i de les seves institucions
s’ha dut a terme —sempre— sense minva de la protecció dispensada pel Registre
de la Propietat. Fins al dia d’avui, com ara veurem.
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7. El dret civil de catalunya i el registre de la propietat en l’actualitat
La interacció actual entre el dret substantiu de Catalunya i el dret immobiliari registral és innegable. No és exagerat afirmar que el dret hipotecari s’ha inserit
en l’ordenament jurídic català i forma amb ell un tot inescindible. Tampoc no és
aventurat dir que en alguns sectors s’entreveu l’existència d’un dret hipotecari
català, o almenys d’un dret hipotecari que es troba al servei del dret propi de
Catalunya, oferint els seus preceptes convenientment adaptats a les institucions
catalanes.
Es pot observar sense dificultats com el legislador català introdueix, desenvolupa i acomoda normes hipotecàries en la seva tasca de creació del dret civil
substantiu, i com en l’aplicació i interpretació d’aquest dret no li són aliens els
criteris hermenèutics nascuts del dret hipotecari.
La interrelació entre el dret civil català i el Registre de la Propietat és constant. Són contínues les remissions a la institució registral que es contenen en els sis
llibres que componen el Codi Civil i en algunes lleis especials, sent particularment
nombroses en el cos legislatiu que regula els drets reals.
Així, sense ànim exhaustiu, cal enumerar les següents connexions establertes
entre el Codi Civil de Catalunya i el Registre de la Propietat:
En els Llibres Segon i Tercer podem contemplar:
—Respecte dels béns que integren el patrimoni protegit, l’article 227-9 disposa que són inscriptibles en el Registre de la Propietat o en altres registres públics a favor del mateix patrimoni amb la denominació que consta en l’escriptura
de constitució d’acord amb l’article 227-3.2.c).
—Sobre la disposició de l’habitatge familiar, l’article 231-9 apartat 2 assenyala que l’acte fet sense el consentiment o autorització que estableix l’apartat 1
del precepte és anul·lable, a instància de l’altre cònjuge, si viu al mateix habitatge,
en el termini de quatre anys des que té coneixement d’ell o des que s’inscriu l’acte
en el Registre de la Propietat.
—L’article 233-22 estableix que el dret d’ús de l’habitatge familiar atribuït
al cònjuge es pot inscriure o, si s’ha atribuït com a mesura provisional, anotar
preventivament en el Registre de la Propietat.
—En matèria de fundacions, l’article 333-1 apartat 4 estableix que les persones que hagin intervingut en representació de la fundació en un acte d’alienació
o gravamen que pugui ser objecte de publicitat registral han de sol·licitar sense
demora la inscripció en el Registre de la Propietat o en el registre que procedeixi
per raó de l’objecte.
Al llibre quart, sobre successions, s’aprecien interaccions en els següents
supòsits:
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—L’article 426-22 en el seu apartat 1 lletra a) disposa que el fiduciari està
obligat, respecte als béns fideïcomesos, a inscriure el títol successori corresponent
en el Registre de la Propietat i inserir en el mateix literalment la clàusula fideïcomissària.
—Respecte de les garanties dels llegats, l’apartat 1 de l’article 427-23 assenyala que el legatari pot exigir que la persona gravada presti caució en garantia
dels llegats litigiosos que no es puguin anotar preventivament en el Registre de la
Propietat.
—Per la seva banda, l’article 427-45 apartat 3 explica que la reducció dels
llegats no comporta per si mateixa cap assentament en el Registre de la Propietat,
sense perjudici, si escau, de l’anotació preventiva de demanda.
—Pel que fa a la publicitat dels pactes successoris, l’article 431-8 apartat 2
detalla que els heretaments i les atribucions particulars ordenats en pacte successori es poden fer constar en el Registre de la Propietat, en vida del causant, per
mitjà de nota al marge de la inscripció dels béns immobles inclosos en l’heretament i que no hagin estat transmesos de present o dels béns immobles que siguin
objecte d’una atribució particular.
—L’article 451-15 en els seus apartats 2 i 3 estableix que el legitimari pot
sol·licitar l’anotació preventiva de la demanda de reclamació de la llegítima i, si
escau, del suplement en el Registre de la Propietat. Si la llegítima s’atribueix per
mitjà d’un llegat de béns immobles o d’una quantitat determinada de diners, el
legitimari també pot demanar, si escau, l’anotació preventiva del llegat. El llegat
simple de llegítima no té a aquest efecte la consideració de llegat de quantitat i no
dona lloc, per si mateix, a cap assentament en el Registre de la Propietat.
—Segons l’article 452-4 apartat 4, el cònjuge vidu o el convivent en parella
estable, supervivent, pot sol·licitar que la demanda de reclamació de la quarta
vidual s’anoti preventivament en el Registre de la Propietat.
—L’apartat 3 de la disposició transitòria quarta del llibre quart, s’ocupa de
la cancel·lació dels assentaments en el Registre de la Propietat referents a fideïcomisos condicionals, que es pot portar a efecte, sense necessitat d’expedient
d’alliberament de càrregues, en els següents casos:
a) Si s’acredita, mitjançant acta de notorietat, l’incompliment de la condició,
sempre que els fets que el produeixen es puguin acreditar per aquest mitjà.
b) Si s’acredita, mitjançant acta de notorietat amb les proves documentals
i testificals pertinents, que han transcorregut més de 30 anys des de la mort del
fiduciari i que els seus hereus o els seus drethavents han posseït de manera pública, pacífica i ininterrompuda els béns gravats amb el fideïcomís, sempre que no
consti en el Registre de la Propietat cap inscripció o anotació a favor dels fideïcomissaris tendent a fer efectiu el seu dret.
c) A sol·licitud del propietari de la finca, si han transcorregut més de 90 anys
des de la transmissió de la finca pel fiduciari, sempre que no consti en el Registre
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de la Propietat cap inscripció o anotació tendent a fer efectiu el dret dels fideïcomissaris.
—La disposició transitòria vuitena del llibre quart, sobre prescripció i caducitat, en el seu apartat 2 assenyala que les mencions legitimàries referents a
successions obertes abans del 8 de maig de 1990 que constin en el Registre de
la Propietat caduquen de manera immediata el dia de l’entrada en vigor de la
present llei.
El Llibre Cinquè és, per raons òbvies, el més profús en aquestes qüestions:
—En referència a la presumpció de titularitat de la possessió, l’apartat 2 de
l’article 522-1 preceptua que aquella decau quan la cosa o el dret posseïts estan
inscrits en el Registre de la Propietat o, si escau, en el Registre de Béns Mobles a
favor d’una altra persona, a menys que els posseïdors dels quals es presumeix la
titularitat oposin un altre títol que en justifiqui la possessió.
—L’article 553-7 apartat 2 especifica que el títol de constitució del règim de
propietat horitzontal s’inscriu en el Registre de la Propietat de conformitat amb
la legislació hipotecària i als efectes que aquesta legislació estableix.
—Connectat amb l’anterior, l’apartat 4 de l’article 553-9 disposa que el règim de la propietat horitzontal s’inscriu en el Registre de la Propietat d’acord amb
la legislació hipotecària, per mitjà d’una inscripció general per a l’immoble i de
tants folis com a finques privatives existeixin.
—Pel que fa als estatuts, l’article 553-11 en el seu apartat 3 aclareix que les
normes que no estiguin inscrites en el Registre de la Propietat no perjudiquen
tercers de bona fe.
—L’article 553-28 apartat 1 assenyala que el llibre d’actes dels acords de la
junta de propietaris ha de legalitzar-se en el Registre de la Propietat que correspongui.
—En relació a la propietat horitzontal complexa, l’article 553-50 apartat 3
disposa que el règim s’inscriu en el Registre de la Propietat d’acord amb la legislació hipotecària, mitjançant una inscripció general en foli propi per la propietat
horitzontal complexa i, a més, en un altre foli propi per a cada subcomunitat i
cada element privatiu.
—Respecte del títol de constitució del règim de propietat horitzontal per
parcel·les, l’article 553-57 apartat 3 prescriu que no cal descriure cadascuna de
les parcel·les si el règim de propietat horitzontal s’estableix per acord de tots o
d’una part dels propietaris de parcel·les, edificades o no, situades en una unitat
urbanística consolidada, que ja estan inscrites al Registre de la Propietat com
a finques independents, però s’ha fet constar, com a mínim, el número que els
correspon en la urbanització, la identificació registral, la referència cadastral i els
noms dels propietaris.
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—Pel que fa a la seva constància registral, l’article 553-58 assenyala que el
règim de propietat horitzontal per parcel·les s’inscriu en el Registre de la Propietat d’acord amb la legislació hipotecària. En el mateix precepte es detallen les
operacions registrals a realitzar.
—L’article 554-4 apartat 2 diu que el títol de constitució d’una comunitat
per torns ha de constar en escriptura pública i s’ha d’inscriure en el Registre de
la Propietat.
—Reitera l’article 554-7 que el règim de comunitat per torns s’ha d’inscriure
en el Registre de la Propietat o, si escau, en el de béns mobles que correspongui.
S’hi inscriurà per mitjà del sistema de pluralitat de fulls, d’acord amb el que estableix la legislació hipotecària.
—Estableix l’apartat 2 de l’article 563-2 que la constitució mitjançant negoci
jurídic dels drets d’aprofitament parcial ha de constar necessàriament per escrit i
només pot oposar-se davant de terceres persones si consta en escriptura pública i
s’inscriu en el Registre de la Propietat.
—L’apartat 3 de l’article 564-3 assenyala que la constitució i modificacions
del dret de superfície es poden oposar a terceres persones de bona fe des que
s’inscriuen en el Registre de la Propietat en la forma i amb els efectes que estableix la legislació hipotecària o des que les terceres persones han tingut coneixement de les mateixes.
—L’apartat 1 de l’article 565-7 determina les circumstàncies que han de
contenir les inscripcions de censos en el Registre de la Propietat. L’apartat 2 del
precepte afegeix que no poden inscriure’s en el Registre de la Propietat les agrupacions de finques subjectes a cens sense la descripció corresponent de totes les
finques o parcel·les gravades i dels censos que les afecten mentre no siguin redimits.
—L’article 565-11 apartat 4 disposa que s’aplica, per cancel·lar en el Registre
de la Propietat els censos constituïts per un termini determinat, el que estableix la
legislació hipotecària amb relació a la cancel·lació de les hipoteques constituïdes
en garantia de rendes o prestacions periòdiques.
—Pel que fa al dret de fadiga, l’article 565-24 apartat 2 estableix que el tanteig, si no hi ha notificació o la transmissió es fa per un preu o unes circumstàncies
diferents de les que consten en la mateixa, comporta el retracte, que es pot exercir
en el termini de tres mesos comptats des de la data en què el censatari o el censalista té coneixement de l’alienació i de les seves circumstàncies o, si escau, de la
inscripció de la transmissió en el Registre de la Propietat.
—En la regulació de la servitud sobre finca pròpia, l’article 566-3 apartat 3
disposa que una servitud no s’extingeix pel sol fet que arribi a reunir-se en una
sola persona la propietat de les finques dominant i servent, però l’únic titular
d’ambdues finques la pot extingir i obtenir la seva cancel·lació en el Registre de la
Propietat, sense perjudici de terceres persones.
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—Seguint a l’apartat 3 de l’article 567-2, la constitució del dret de vol i les seves modificacions es poden oposar a terceres persones de bona fe des que s’efectua la seva inscripció en el Registre de la Propietat en la forma i amb els efectes
que estableix la legislació hipotecària o des que les terceres persones han tingut
coneixement de les mateixes.
—L’article 567-6 apartat 1, lletra a) assenyala que el dret de vol s’extingeix
per falta de finalització de les obres de nova construcció en el termini fixat, en la
part no construïda; però, si en vèncer el termini l’edificació s’ha iniciat, el dret
s’entén prorrogat pel temps que la llicència d’obres preveu per a la finalització,
sempre que l’escriptura de declaració o d’ampliació d’obra nova s’hagi presentat
en el Registre de la Propietat dins del termini.
—De conformitat amb l’article 568-2 apartat 1, els drets reals d’adquisició
es constitueixen en escriptura pública i, si recauen sobre béns immobles, s’han
d’inscriure al Registre de la Propietat.
—En la regulació de l’exercici unilateral del dret d’opció, l’apartat 3 lletra c)
de l’article 568-12 estableix la necessitat que el preu o contraprestació es dipositi
notarialment a disposició dels propietaris i de les terceres persones que acreditin
drets inscrits o anotats després del dret d’opció en el Registre de la Propietat si es
tracta d’immobles, o bé que es garanteixi el dit preu o contraprestació si s’havia
ajornat el seu pagament. Segons l’apartat 4, per cancel·lar les càrregues i drets
inscrits amb posterioritat a la inscripció del dret d’opció, s’ha d’atenir al que
estableix la legislació hipotecària.
—L’article 568-15, sobre conversió del tanteig en retracte, estableix en el seu
apartat 2 que el dret de retracte s’ha d’exercir en un termini igual al pactat per
a l’exercici del dret de tanteig o, si no se n’ha pactat cap, en un termini de tres
mesos, en ambdós casos comptats des de la data en què es s’inscriu en el Registre
de la Propietat o en què es té coneixement de l’alienació.
—En línia amb l’anterior, l’article 568-19 apartat 1 disposa que el termini
per exercir el dret de retracte de confrontants és de dos mesos des del moment
en què els propietaris conreadors directes de les finques confrontants tenen coneixement de l’alienació i de les seves circumstàncies o des de la data en què la
transmissió s’inscriu en el Registre de la Propietat.
—L’article 568-24 apartat 1 assenyala que el termini per exercir el dret de
torneria és d’un any i un dia a comptar de la data en què s’inscriu la transmissió
en el Registre de la Propietat o en què es té coneixement de l’alienació i les seves
circumstàncies si la transmissió no s’inscriu.
—En matèria de dret de retenció, l’apartat 3 de l’article 569-5 explica que els
retenidors, una vegada notificada notarialment la decisió de retenir, si el dret de
retenció recau sobre una finca o un dret inscrit sobre una finca, poden exigir als
seus titulars l’atorgament de l’escriptura de reconeixement del dret de retenció,
als efectes de la inscripció d’aquest en el Registre de la Propietat.
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—L’article 569-8, en el seu apartat 1, afirma que els titulars d’un dret de retenció inscrit en el Registre de la Propietat poden realitzar el valor de la finca o del
dret retinguts per alienació directa o subhasta pública notarial, d’acord amb les
regles establertes pel citat article. Entre aquestes regles, l’apartat 3 lletra c) explica
que el notari ha de sol·licitar al Registre de la Propietat el certificat de domini i
càrregues de la finca o el dret inscrits sobre els quals recau el dret objecte de la
retenció. L’expedició del certificat s’ha de fer constar al marge de la inscripció del
dret de retenció. Finalment, segons la lletra i), un cop adjudicada la finca o dret
retinguts, els seus titulars o, si es neguen o no existeixen, l’autoritat judicial han
de atorgar una escriptura de venda a favor dels adjudicataris, que poden inscriure
el seu dret en el Registre de la Propietat. Les càrregues anteriors a l’adjudicació
subsisteixen i les posteriors s’extingeixen i es cancel·len.
—Segons l’article 569-24 apartat 2, el dret d’anticresi ha de constituir-se
necessàriament en escriptura pública i només pot oposar-se a terceres persones a
partir del moment en què s’inscriu en el Registre de la Propietat.
—Resulta obvi assenyalar l’íntima connexió que existeix entre la regulació
de la hipoteca i el Registre de la Propietat, que deriva de la naturalesa constitutiva
que la inscripció posseeix. El dret existeix des que ingressa en el Registre de la
Propietat.
—En tot cas, de forma específica l’article 569-36, sobre la hipoteca en garantia de prestacions compensatòries en forma de pensió, determina en el seu apartat
6 que la mateixa es pot cancel·lar sense consentiment del cònjuge creditor si han
transcorregut sis mesos des de la data del venciment de l’última pensió sense que
consti en el Registre de la Propietat l’inici de l’execució de la hipoteca.
—L’article 569-41 apartat 5 especifica que els fiduciaris o els seus hereus,
una vegada deferit el fideïcomís als fideïcomissaris, mentre no s’ha pagat la quarta
trebel·liànica, poden fer constar en el Registre de la Propietat el seu dret amb una
nota marginal, sempre que s’acreditin els seus requisits. També es pot constituir
una hipoteca en garantia del pagament d’aquesta quarta trebel·liànica, per acord
de les persones interessades.
—La disposició transitòria setena del llibre cinquè, relativa a les propietats horitzontals per parcel·les preexistents, disposa en el seu apartat 3 que
les parcel·les o els elements privatius es poden descriure simplement fent referència a la descripció que consta en el Registre de la Propietat, indicant el
número que els correspon en la urbanització, les dades registrals de cadascuna
i, si escau, la referència cadastral, així com els elements privatius destinats a
l’aprofitament exclusiu de determinats propietaris. D’acord amb l’apartat 6,
per que les modificacions que provenen de l’adaptació del títol de constitució
o de l’atorgament d’un nou títol, si escau, constin en el Registre de la Propietat,
s’ha d’obrir un foli separat i independent per a la urbanització en conjunt i s’ha
de fer una referència amb una nota marginal a cadascuna de les inscripcions de
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les finques privatives, en la qual s’ha de fer constar la quota que li correspon,
d’acord amb l’article 553-58.
—Segons la disposició transitòria dotzena del llibre cinquè, els titulars d’una
rabassa morta inscrita al Registre de la Propietat abans del 18 abril de 2002 han
d’acreditar la seva vigència abans del 18 d’abril de 2007, el qual s’ha de fer constar
per nota marginal. La rabassa morta s’acredita per mitjà d’una sol·licitud signada
pel seu titular registral, adreçada al Registre de la Propietat on està inscrita, en
la qual s’han d’identificar la rabassa morta i la finca sobre la qual recau i s’ha de
sol·licitar la nota marginal.
—La disposició transitòria tretzena del llibre cinquè regula amb deteniment
l’extinció i cancel·lació dels censos anteriors a 1990, jugant un paper fonamental
el Registre de la Propietat.
Finalment, hem d’atendre les següents connexions en el Llibre Sisè:
—En la compravenda d’immobles, l’article 621-8 introdueix la possibilitat
de fer constar en el Registre de la Propietat el lliurament d’arres penitencials
pactades per un termini màxim de sis mesos i dipositades davant notari, quedant
afecte l’immoble a la seva devolució fins a seixanta dies després del termini pactat,
llevat que hi hagi una anotació anterior de demanda per part del comprador.
—L’article 621-30 estableix l’obligació del venedor de transmetre el bé lliure
de drets o pretensions raonablement fonamentades de tercers que el comprador
no conegués ni hagués pogut raonablement conèixer en el moment de concloure
el contracte, sense perjudici dels efectes derivats de la publicitat registral.
—L’article 621-54 regula amb detall el pacte de condició resolutòria pel supòsit de falta de pagament de tot o una part del preu ajornat. Si el pacte de condició resolutòria s’ha formalitzat en escriptura pública i s’ha inscrit en el Registre
de la Propietat, s’apliquen a la resolució els preceptes del citat article, en els quals
juga un paper fonamental el Registre de la Propietat. Així:
a) En el procediment notarial de resolució, ha de sol·licitar-se en el seu inici
un certificat registral de domini i càrregues de la finca, quina expedició es fa constar per nota al marge;
b) En el supòsit de falta d’oposició a la resolució o d’oposició limitada a la
liquidació practicada pel venedor, l’acta notarial de resolució constitueix títol per
a la inscripció del domini de l’immoble a favor del venedor i per a la cancel·lació
de la inscripció de la condició resolutòria exercida i la de tots els assentaments
de càrregues, gravàmens i drets consignats en el Registre de la Propietat amb
posterioritat a la inscripció de la compravenda (excepte els relatius a litigis sobre
la vigència o l’exercici de la pròpia condició resolutòria);
c) Finalment, cal destacar que la readquisició pel venedor comporta l’afecció
de l’immoble, amb caràcter real, en benefici del comprador i dels titulars d’assentaments posteriors, com a garantia de la quantitat que, si s’escau, s’hagi de pagar
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al comprador. A la reinscripció a favor del venedor es fa constar aquesta afecció,
quin import és la quantitat total que el venedor ha percebut fins a la data de la
resolució, segons el que determina l’acta notarial.
—L’article 621-66 disposa que el contracte de cessió de finca o de l’aprofitament urbanístic és oposable davant de tercers des del moment en que es practica
la inscripció en el foli registral de la finca cedida i, si escau, en el de la finca especial en què constin els aprofitaments disgregats del sòl.
—Pel que fa al dret de retracte, l’article 623-29 assenyala que l’arrendatari
pot exercir el retracte dins els dos mesos següents al moment en què tingui coneixement de l’alienació, o en el moment de la inscripció d’aquesta en el Registre
de la Propietat, si s’ha produït abans. En tota alienació d’una finca rústica s’ha de
manifestar si està o no arrendada i si s’ha fet la notificació a l’arrendatari. Tant si
hi ha dret de tanteig i retracte com si no existeix, per inscriure en el Registre de la
Propietat el títol d’adquisició d’una finca rústica arrendada, s’ha de justificar que
s’ha notificat fefaentment a l’arrendatari.

8. Conclusions
1a. La introducció d’un sistema integral de seguretat immobiliària —no només a Catalunya— constitueix un fenomen històricament recent. A diferència
d’altres organitzacions jurídiques, la creació d’un Registre de la Propietat, tal com
avui s’entén, no es detecta fins a finals del segle xviii, amb l’Edicte d’11 de juliol
de 1774. No obstant l’anterior, sí cal observar la presència d’indicis de publicitat
immobiliària a heterogenis textos històrics catalans.
2a. La Pragmàtica de 31 de gener de 1768 va crear els Oficis d’hipoteques,
denominats després Comptadories d’hipoteques. La Pragmàtica s’aplicava a Catalunya de la mateixa manera que a la resta del territori nacional (amb l’excepció
de Navarra); però, per mitjà de l’Edicte de 11 de juliol de 1774 es va ampliar el
nombre d’Oficis i les classes d’actes subjectes a registre. En virtut d’aquesta disposició, van accedir als llibres dels Oficis d’hipoteca de Catalunya no només les
hipoteques expresses sinó també les obligacions generals de béns i les transmissions de béns immobles per títol de compravenda, amb independència que aquests
es trobessin gravats o no amb hipoteca.
3a. Dues disposicions fiscals, el Reial Decret de 1829 i el Reial Decret de
1845, van suposar un reforç al sistema registral, malgrat el seu acostament al sistema francès de transcripció i del desplaçament de la seva organització al Ministeri
d’Hisenda.
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4a. El nou ordre civil i econòmic sorgit després de les guerres esdevingudes
durant el segle xix, van exigir la creació i manteniment d’un Registre de la Propietat immoble que garanteixi el crèdit i la riquesa territorial. La Llei Hipotecària
de 8 de febrer de 1861, amb clars antecedents germànics, belgues i prussians, va
resoldre amb evident encert les perpètues deficiències que presentava el sistema
immobiliari registral.
5a. La Llei Hipotecària de 1861 va ser rebuda a Catalunya amb entusiasme.
En general, no va suscitar un rebuig en els territoris amb dret civil propi, ja que es
van respectar les institucions autòctones, com no podia ser d’altra manera, ja que
la finalitat del Registre de la Propietat era aconseguir la publicitat dels immobles,
amb independència de la institució que generava la seva transmissió o gravamen.
6a. La implantació del principi de fe pública registral, amb un caire germànic en l’exposició de motius i més romanista en el text, va generar comprensibles
dubtes en la doctrina científica. La combinació de l’esmentat principi amb el d’inoposabilitat d’allò no inscrit i amb el de no convalidació dels actes nuls, segueix
en l’actualitat motivant interpretacions dispars.
7a. L’activitat legislativa posterior a la promulgació de la Llei Hipotecària de
1861 va contribuir a encaixar de forma gradual les institucions jurídiques catalanes en el sistema registral recentment implantat. Moltes de les brillants solucions
adoptades llavors conserven avui la seva vigència.
8a. El biològic dret immobiliari, com a ordenament garant de la dinàmica
dels drets reals (naixement, transmissió i extinció), apareix enllaçat en un tot indissoluble amb l’anatòmic dret substantiu català. Tots dos apareixen fusionats en
nombrosos preceptes del Codi Civil de Catalunya.
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CONTESTACIÓ

de l’Honorable i Excel·lentíssim Senyor
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
Acadèmic de número
Vicepresident del Tribunal Constitucional d’Andorra

Excel·lentíssim senyor President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya
Digníssimes Autoritats
Companys acadèmics.
Amics i amigues
Senyores i senyors

I
Representar l’Acadèmia és un dels honors que més satisfacció causa a tot
Acadèmic de número. Es pot fer des de l’exercici de diverses funcions i de molt
diverses maneres.
Durant setze anys, entre 1992 i 2000 i entre 2008 i 2016 he representat l’Acadèmia —tal i com diu l’article 28.2 dels Estatuts— com a President elegit pels
membres de número de la nostra Corporació. Ha estat un gran honor i una immensa satisfacció que mantindré en actiu mentre Déu em doni vida.
També es representa l’Acadèmia en el moment de contestar el discurs d’ingrés d’un nou acadèmic numerari. Té efecte —com diu l’article 13 dels nostres
Estatuts— en nom de la Acadèmia. I és ben sabut que quan s’actua en nom d’un
altre se l’està representant. Igualment aquesta és una situació de les més gratificants. Vaig tenir l’oportunitat d’exercir-la en contestar el discurs d’ingrés del
nostre recordat company, l’Honorable Sr. Agustí M. Bassols i Parés (a.C.s.) que
ens va deixar el passat mes d’abril. I avui ho faig de nou, per segona vegada, amb
la mateixa joia i idèntica sensació d’íntima satisfacció per la tasca que m’ha estat
encomanada.

II
Avui és un dia de festa. Per a Antonio Cumella Gaminde, que és rebut formalment a la nostra Acadèmia, en la qual ha tingut ja una participació molt activa
en el temps de la seva etapa com Acadèmic electe, i per a la seva família; per als
Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, en general i específicament per als de Catalunya; i també òbviament per a la nostra Corporació.
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L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya s’enriqueix amb
l’ingrés d’un nou membre de número. D’alguna manera és el naixement d’una
nova vida acadèmica que esperem sigui ben fecunda i llarga. És un fenomen successori ja que el nou acadèmic es constitueix com a «successor in locum et in ius»
de l’acadèmic, la vacant del qual, normalment i en aquest cas concret, per defunció, el nou acadèmic ha estat elegit per a cobrir.
Antonio Cumella ocuparà la vacant deixada per un gran acadèmic i una
persona entranyable, Joan Verger i Garau que ens va deixar l’any 2011 i que
havia accedit a l’Acadèmia, en la medalla Guillem de Vallseca, l’any 1995. Un
home savi i bo, com el va definir Robert Follia en la Necrològica que va llegir
a la sessió acadèmica de 10 de gener de 2012 (Annals 4, pàg. 847 i ss). En ella va
glossar la figura de Verger, el seu currículum, i les seves característiques més
singulars com a gran jurista, com a professional del Registre i del Notariat, com
acadèmic, com a home de país (jo afegiria de tota la catalanofonia), com a demòcrata i com a home de família. Poc temps abans, concretament el 24 de novembre
de 2011, es va celebrar un emotiu acte, organitzat conjuntament per l’Acadèmia i
el Deganat Autonòmic dels Registradors de Catalunya, en la seva recordança. Hi
va participar també l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears,
representada pel seu President, el bon amic Miquel Masot i Miquel. En la meva
intervenció vaig tenir l’oportunitat de remarcar algunes de les meves experiències
personals amb ocasió del tracte amb ell (Annals 4, pàg. 877 i ss).
Aquí i avui, no obstant, voldria referir-me especialment a l’impacte que
l’elecció com acadèmic, de Joan Verger va tenir en la nostra Corporació. Abans
hi havia hagut relacions personals i algunes molt estretes, amb el Registradors. No
podem oblidar que el nostre President per antonomàsia, Ramon Ma. Roca Sastre, fou també Registrador i recordo que quan l’any 1970, amb el company Josep
Ma. Vilaseca i Marcet i altres membres del Consell de redacció, vàrem preparar
el número extraordinari de la Revista Jurídica de Catalunya, amb motiu del seu
75 aniversari, el Registrador Joaquim Viola i Sauret hi col·laborà publicant un
treball sobre «Las instituciones dotales en la Compilación».
En qualsevol cas, quan l’any 1992 vaig accedir a la Presidència de la nostra
Corporació, un dels més objectius va consistir en fer més estrets els lligams entre
l’Acadèmia i els Registradors catalans i incorporar un registrador a la nòmina
dels acadèmics. Agraeixo al recipiendari que s’hagi fet ressò d’aquest fet, al qual
segurament no és aliè que un avantpassat meu de la quarta generació anterior,
Ramon Balcells, natural de Balaguer, llicenciat a Cervera i inscrit al Col·legi d’Advocats de Barcelona el 1834, fos un dels més antics membres d’aquest distingit
cos professional. És de justícia remarcar que vaig tenir una gran col·laboració en
molts i notables registradors: Antonio Cumella, Fernando Méndez, Antonio
Giner, Luis A. Suárez, José Luis Valle i altres que resultaria feixuc enumerar
exhaustivament. El cert, però, és que en aquest procés, l’elecció com acadèmic de
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Joan Verger i posteriorment d’Antoni Cumella, ha constituït una fita important.
Més tard es produïren altres actes conjunts: el ja esmentat d’homenatge a Joan
Verger, les Jornades sobre el llibre VI del Codi Civil i les Jornades sobre temes de
dret internacional privat. Per aquest motiu deia al començament que avui també
era una festa dels Registradors.
El nou acadèmic, com el seu antecessor, ostentarà la medalla que du el nom
de Guillem de Vallseca. Aquest fou un gran jurista català de finals del segle xiv i
inicis del xv. No estan acreditats ni la data ni el lloc de naixement. Pertanyia a una
família de ciutadans honrats de Barcelona. Probablement va estudiar a Montpeller. Exercí diferents càrrecs públics en l’àmbit judicial i en el del govern ciutadà i
la Cancelleria. Fou ambaixador a Roma i Avinyó i per tant observador privilegiat
del Cisma d’Occident. Patí persecució política a la mort de Joan I el Caçador o el
Descurat. Fou Conseller en Cap de Barcelona en quatre períodes. Pel seu prestigi
jurídic i polític, a la mort de Martí I l’Humà fou un dels ambaixadors catalans
davant les Corts aragoneses d’Alcanyís —on s’assolí la cèlebre Concòrdia— i
participà en el Compromís de Casp. Joan Verger es lamentava que no s’hagués
lluitat més per la presència dels mallorquins juntament amb els valencians, aragonesos i catalans, la qual cosa possiblement hauria decantat la solució cap a Jaume
el Dissortat, comte d’Urgell, enlloc del pronunciament final en favor de Ferran
I d’Antequera, de la família dels Trastàmara. Tot i que alguns historiadors han
suggerit la hipòtesi contrària, no sembla haver-hi dubtes —Valls i Taberner i
Soldevila així ho afirmen— de que va ser el més decidit defensor i va votar en
favor de Jaume d’Urgell, candidatura que finalment no prosperà, entre altres raons, per la dissidència de Bernat de Gualbes i el complicat vot de l’arquebisbe de
Tarragona, Pere de Sagarriga.
La seva obra jurídica més important fou una glossa als Usatges que es
troba entre els manuscrits de la Biblioteca Nacional d’Espanya. Vinculada a
l’obra del seu contemporani Jaume Callís, sembla que posteriorment fou molt
valorada per l’aragonès, fill de mare catalana, l’arquebisbe de Tarragona, Antonio Agustín.
En tant que Antonio Cumella succeeix a Joan Verger i ostenta la medalla
que du el nom de Guillem de Vallseca, l’Acadèmia, com a continuadora de la
comunitat jurídico-històrica de Catalunya, celebra també una important festa.
De tota manera, l’acte d’avui per a qui constitueix una festa especial és òbviament per Antonio Cumella Gaminde.

III
El recipiendari va néixer a Barcelona el 1958. Estudià la carrera de Dret a la
Universitat Abat Oliba-CEU i a la Universitat de Barcelona en la qual es llicencià
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l’any 1980. El 1984 ingressà al cos de Registradors de la Propietat, Mercantils i
de Béns Mobles. Ha servit els Registres d’Alcántara, Igualada i Granollers, des de
1987 i on encara avui exerceix. La seva vinculació durant tants anys a un mateix
Registre ens proporciona una de les característiques —la fidelitat— de la seva
personalitat.
Les seves activitats jurídiques es centren en tres àmbits fonamentals: el món
col·legial i corporatiu; el món de la col·laboració en la tasca prelegislativa; i el món
de les activitats docents i investigadores i de les publicacions.
Ha estat degà autonòmic dels Registradors a Catalunya entre 2006 i 2010.
Donà un fort impuls a aquest organisme i s’esforçà i reeixí en augmentar la seva
presència i relació amb l’Administració territorial i amb la institucional i corporativa. Abans i després del seu mandat, col·laborà intensament amb el Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el Servei d’Estudis Registrals i el seu
butlletí, així com amb el CIDDRIM. S’implicà en la preparació d’opositors, a títol
personal i enfortint l’Acadèmia col·legial de preparació d’opositors de la qual fou
director entre 1993 i 2003. Ha format part del Consell Assessor de la Universitat
Internacional de Catalunya. És membre del Col·legi de l’Advocacia catalana des
de 1988, s’ha integrat en la secció de Dret Civil de la Comissió de Cultura i va
formar part del Claustre de professors de l’Escola de Pràctica Jurídica. El 1991
fou membre de la Comissió de juristes en defensa del Dret Civil de Catalunya. I
de manera especial i a títol de resum, vull remarcar que mai ha estalviat esforços
per mantenir i incrementar la presència dels registradors a la comunitat jurídica i
a la societat civil de Catalunya.
Antonio Cumella ha participat activament en la preparació dels diferents
projectes de llei que han anat constituint el Codi civil de Catalunya, en matèria de
dret patrimonial però també en matèria successòria i d’harmonització del Codi.
Com a ponent, membre de Comissions, vocal de Secció, a la Comissió de Codificació i a l’Observatori del Dret Privat de Catalunya. Una gran part de la regulació
d’aspectes hipotecaris i registrals del nostre Codi Civil tenen com a autor, inspirador o col·laborador necessari a l’Acadèmic que avui rebem.
També ha dedicat molt del seu temps a activitats docents, investigadores i
publicistes. Ha estat professor, ponent o conferenciant a la Universitat Autònoma
de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra; a diversos Col·legis professionals,
Centres i Organismes diversos dedicats a la formació jurídica. Ha participat en
Congressos i Jornades: a títol d’exemple esmentaré, en el camp del dret civil català els celebrats a Tarragona i Tossa de Mar i en el del dret registral o notarial a
Perpinyà i Buenos Aires.
Fruit de totes aquests activitats són les seves nombroses publicacions. La
seva enumeració, per ella sola, faria excessivament àrdua i extensa aquesta contesta. A tall de resum, diré que entre 1992 i l’actualitat ha publicat més de quaranta
treballs, centrats en el dret civil de Catalunya i especialment els seus aspectes
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registrals però sense menystenir aspectes d’altres disciplines jurídiques, entre les
quals em plau de destacar el dret constitucional, disciplina a la qual de manera
imprevista i entusiasta em dedico en els darrers temps. Ha publicat ben sovint al
BSERC —Butlletí del Servei d’Estudis Registrals de Catalunya—, ha participat
en publicacions del Colegio de Registradores i del Consejo General del Poder
Judicial, ha escrit a la Revista catalana de Dret Privat. El seu nom figura als Comentaris d’autors varis a la pràctica totalitat de llibres del Codi civil de Catalunya
i en diversos llibres d’homenatge a juristes distingits. I apareix també als Annals
d’aquesta Acadèmia com autor d’importants comunicacions.
Ostenta la Creu de Sant Ramon de Penyafort i li fou atorgada la medalla d’or
del Col·legi de Registradors.
Puc afirmar que tant en la meva funció de Conseller de Justícia com en la de
President d’aquesta Acadèmia, sempre vaig tenir l’ajut lleial, eficaç i engrescador
d’Antonio Cumella. Per aquest motiu a la meva satisfacció per contestar el seu
discurs s’afegeixen la meva felicitació personal i la meva gratitud que vull fer
explícita en aquest acte.
No quedaria del tot complerta la biografia d’Antonio Cumella sense referir-me a la seva vida familiar. Sense tristor i amb plena esperança vull recordar que el nostre nou Acadèmic ha sofert un dels pitjors tràngols que li poden
succeir a un home. A una edat ben jove, Antonio Cumella va perdre la seva
esposa. Recordo l’estiu en què, estant jo a Mallorca, em vaig assabentar de la
trista i inesperada notícia i vaig mantenir amb ell una conversa en la qual vaig
poder apreciar la seva vàlua espiritual, religiosa i humana. En aquell moment
vaig recordar les paraules del gran poeta i jurista mallorquí Joan Alcover
quan diu:
«La plenitud de vida no comença
ni arriba l’home a la virilitat
sens que fermenti en l’ànima el llevat
de l’intima sofrença.
Sia ton cor el ferro espurnejant
damunt l’enclusa del dolor, sonant.»
Aquest fet, però, no va suposar cap minva de la seva ingent activitat. Passat
un temps es reintegrà a les seves tasques de cada dia. Es va bolcar, això sí i encara
més, en la dedicació als seus fills. Quan manifestava que no podia assistir a una
reunió ja pressuposàvem i pràcticament sempre encertàvem, que era a causa d’algun acte relacionat amb ells. La dedicació a la seva família, en definitiva no va suposar cap disminució en el seu capteniment, ans al contrari una gran potenciació
del mateix. Per aquest motiu, la seva festa personal és, d’alguna manera, també la
festa de tota la seva família, per ell tan estimada.
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IV
El nou acadèmic ha fet un excel·lent discurs sobre un tema delicat i important. El títol ha estat: «Publicitat immobiliària i protecció registral en el dret
català històric». Estructurat en set extensos capítols i vuit conclusions, estudia
la publicitat immobiliària a Catalunya als segles medievals (1), els registres de
censos i tributs i els oficis d’hipoteques (2), l’ampliació dels oficis d’hipoteques
(3), el caràcter tributari dels oficis d’hipoteques a la primera meitat del segle xix
(4), la reforma del règim de publicitat immobiliària (5), la implantació de la llei
hipotecària (6) i el dret civil de Catalunya i el Registre de la Propietat en l’actualitat (7). Acaba amb l’exposició de les conclusions a les quals ha arribat en el seu
profund estudi. Es tracta d’un llarg procés que subdivideix encertadament en
etapes, expressa lleialment els dubtes que van tenir els protagonistes i assenyala
les situacions en les que es trobaren.
Jo no soc especialista en la matèria registral i per tant, em limitaré a confirmar aquelles etapes, a afegir més dubtes i a exposar situacions des d’un altre punt
de vista. Ja he dit en una altra ocasió que de les diverses etimologies de la paraula
«contestar» la més apropiada, en aquest acte, em sembla la de «contestor» o «cum
testare», és a dir posar per testimoni comú o testificar en comú amb l’altre. Ni
que volgués, podria polemitzar amb ell, en tema que domina molt més que jo. La
meva contestació serà, doncs, concurrent, no dissident i em limitaré a exposar,
des de la perspectiva estrictament de la nostra doctrina històrica i jurídica —no
tan optimista com la que ha assenyalat el recipiendari—, com em sembla que es
va rebre a Catalunya la introducció del Registre de la propietat i de la legislació
hipotecària. En alguna altra ocasió he dit que en els països i en els moments en els
quals no hi ha capacitat de producció legislativa, les fonts formals que provenen
de fonts materials no pròpies, han de ser objecte de «recepció». Així ha succeït
nombroses vegades al llarg de la nostra història i també amb motiu de la Llei
Hipotecària. En conseqüència em centraré en la forma de recepció de la llei de 8
de febrer de 1861.
1. La Llei Hipotecària, deixant de banda els seus antecedents remots, troba
els seus precedents pròxims, com ens ha manifestat justament el nou acadèmic,
en un seguit de normes i disposicions que culminen en l’establiment dels Oficis
i Comptadories d’hipoteques, organismes amb una no exclusiva però sí clara,
manifestació de voluntat tributària i recaptatòria. Diguem de passada que no és
insòlit en el nostre dret civil català que la legislació fiscal estatal l’afecti i el condicioni de manera decisiva.
Cenyint-nos a la llei, com assenyala encertadament el recipiendari seguint
l’opinió de Margarita Serna Vallejo, aquesta respon a la voluntat de reforma
del règim de la publicitat immobiliària, que s’articula en dues etapes: en el marc

320

de la codificació civil fins a la frustració del projecte de Garcia Goyena de 1851,
la primera; i en el marc de les lleis especials que es dicten entre aquesta darrera
data i la promulgació del Codi de 1889.
M’interessa remarcar que aquestes dues etapes tenen un fil conductor sensiblement igual. I per aquest motiu, fracassat el Codi de 1851, es procedeix a
abordar la reforma hipotecària en una legislació especial, representada en primer
terme pel Reial Decret de 8 d’agost de 1855 i fonamentalment per la llei de 1861.
La Llei Hipotecària incorporà gran part dels títols XIX i XX del llibre III del projecte de García Goyena. La «Esposición de los motivos y fundamentos del proyecto
de Ley hipotecaria» reprodueix el Preàmbul del Reial Decret de 1855. Roca Sastre i el discurs que contesto, així ho constaten. I per aquest motiu, Núñez Lagos
la qualificà d’«unitaria y uniformista, avance y anticipo» del posterior Codi Civil.
L’extensa i habitualment ben ponderada —el recipiendari la qualifica de
«fabulosa»— «Esposición de los motivos y fundamentos» de la Comisión de Codificación i que pràcticament de forma unànime s’atribueix exclusivament a Pedro
Gómez de la Serna (o amb la participació de Francisco de Cárdenas com creu
Cumella) acaba amb les paraules següents: «Ha concluido la Comisión de exponer
los fundamentos del proyecto. Sin pretensiones de amor propio, sin alarde de las
largas tareas en que se ha empeñado para hacer una obra aceptable, los presenta al
Gobierno como fruto de sus estudios, de sus discusiones y de la experiencia de los
individuos que la componen. Tiene, sin embargo, la profunda convicción de que si se
acepta el proyecto, será un gran progreso en nuestras instituciones civiles, precursor
de otros que, dando unidad a nuestro derecho en todas las divisiones territoriales,
aproximen la época en que llegue a ser una verdad el principio escrito en la Constitución de que un solo Código Civil rija en tota la Monarquía». Els qualificatius
d’una persona tan poc sospitosa com Nuñez Lagos, a la llum d’aquestes paraules,
semblen doncs ben ajustats a la realitat. I el mateix Duran y Bas (Memòria, pàg.
LX) denuncia l’intent d’unificar paulatinament el dret civil a través de lleis especials i assenyala que aquesta voluntat,«Jurisconsultos tan respetables como D. Pedro
Gómez de la Serna y otros la han sostenido ganando prosélitos en bastante número».
I afegeix: «Pero esta idea que ha empezado a ponerse por obra con las leyes del disenso paterno, hipotecaria y de matrimonio civil —las cuales... no han introducido
novedades solamente en el derecho foral sino en el común— si es recomendable por
la prudencia que envuelve, no lo es igualmente para el fin que el legislador se debe
proponer».
Per acabar amb aquesta ubicació històrico-jurídica de la Llei Hipotecària,
em referiré a l’argumentació donada pels seus autors. Sovint es diu que les raons
principals de la Llei Hipotecària, com expressa la seva exposició de motius, foren
la creació de bancs de crèdit territorial, la certesa del domini i altres drets reals
i la limitació de la mala fe i de la usura. No obstant, personalment em sembla
que queden més paleses les autèntiques raons quan es descriu la situació anterior
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que es vol remeiar i es diu: «.... nuestras leyes hipotecarias están condenadas por
la ciencia y por la razón, porque ni garantizan suficientemente la propiedad, ni ejercen saludable influencia en la prosperidad pública, ni asientan sobre sólidas bases
el crédito territorial, ni dan actividad a la circulación de la riqueza, ni moderan el
interés del dinero, ni facilitan su adquisición a los dueños de la propiedad inmueble,
ni aseguran debidamente a los que sobre esta garantía prestan sus capitales». Més
endavant tornaré sobre algunes d’aquestes qüestions.
2. En la història del dret català, Brocà distingeix sis períodes que probablement actualment s’haurien d’ampliar i configura el cinquè com aquell que va
des de Decret de Nova Planta (1716) fins a la promulgació del Codi civil (1889),
qualificant-lo de període d’estancament i de decadència. És durant aquest període que es promulga la Llei Hipotecària i és bo que n’assenyalem els trets més
característics.
Alguns historiadors del dret català —Sobrequés i Vidal— tenen cura de
remarcar que amb posterioritat al Decret de Nova Planta, de 16 de gener de 1716
la vida jurídica catalana canvià notablement. Tot i que l’article 42 establia: «En
todo lo demás que no esté previsto en los capítulos antecedentes de este decreto, se
observen las Constituciones que antes había en Cataluña, entendiéndose que son
de nuevo establecidas por este decreto y que tienen la misma fuerza y vigor que lo
individual mandado en él», el cert és que, a partir d’aquell moment s’incrementà
la producció legislativa real, pràcticament inexistent per a Catalunya amb anterioritat.
Bienvenido Oliver, a qui Brocà acusa de gran actitud enemiga al dret de
Catalunya (i no així a Les Costums de Tortosa que sovint elogia) va veure en una
posterior ordenança de Felip V disposant que en cada sala de l’Audiència hi hagués un exemplar de la Nueva Recopilación (a més d’un exemplar del Decret de
Nova Planta, un de les Constitucions de Catalunya i un dels decrets del Concili
Tridentí) una decidida voluntat de prescindir del Dret Romà i del Canònic com
a fonts supletòries, substituint-les pel dret de Castella. I aquesta problemàtica
sobre el dret supletori a Catalunya amb posterioritat al Decret de Nova Planta
ocupà un primer pla a les discussions jurídiques de gran part del segles xviii i xix
fins que algunes sentències del Tribunal Suprem i, en darrer terme, el Codi civil
de 1889 deixà resolta la qüestió en favor de les tesis dels juristes catalans.
El cert és, en tot cas, que el dret català visqué difícilment en un ambient
d’unificació i d’uniformisme (que s’accentuaria encara més en el segle xix).
Aquesta realitat obeí a diverses causes. D’una banda l’abolició de les prohibicions
d’estrangeria va portar als tribunals catalans cada vegada més gent d’altres orígens, castellans sobretot, desconeixedors del dret del país. Probablement, a més,
tenien la convicció de que aplicant el dret castellà contribuïen al progrés i a la
modernització del país, al temps que eliminaven allò que consideraven vells obs-
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tacles tradicionals de caràcter pertorbador. Cal reconèixer també que els advocats
catalans no deixaven d’invocar com a dret comú, el dret de Castella si creien
que d’aquesta manera beneficiaven els seus clients. En aquesta línia resultà molt
important l’obra (1774) de Joan-Antoni Mujal i de Gibert (nascut a Torà —la
Segarra— el 1732), el títol de la qual és ben significatiu: «Desengaño al público
con pura y sólida doctrina: Tratado de la observancia y obediencia que se debe a las
Leyes, Pragmáticas sanciones y Reales decretos; y ninguna fuerza en nuestro Estado
monárquico de las costumbres, que sin consentimiento del príncipe se introducen en
contrario e interpretación que se dan por los súbditos, y finalmente, que no depende
el valor o fuerza de la ley del Soberano de la aceptación de los súbditos, ni éstos
tienen libertad para dejar de aceptarla.»
Enfront d’aquesta línia, n’existia una altra que va seguir el mestratge de Finestres que, com vaig exposar en una comunicació a l’Acadèmia (Annals 3, pàgs.
77-96), donà proves de catalanitat i d’afecte al nostre dret —que qualificava de
dret patri— i a la nostra llengua, dedicant atenció preferent al dret romà per la
seva importància com a dret supletori a la pràctica jurídica catalana. També val
la pena remarcar —trobant-nos en aquesta casa— que en ser constituïda per uns
advocats barcelonins l’Acadèmia de Jurisprudència teòrica-pràctica, l’any 1767,
els seus Estatuts disposaven que es dediqués gran part dels seus treballs a l’estudi
dels autors catalans clàssics, com Peguera i al nostre dret propi, que s’estudiava
poc a la Universitat (segons l’exacta manifestació de Pella i Forgas). I és que
procedeix afirmar, com ho va fer el nostre company acadèmic Joaquim de Camps
i Arboix, que la manca dels òrgans naturals (Corts i Tribunals) de renovació del
dret català va contribuir a que els juristes es comprometessin esforçadament en
conservar-lo.
Per totes aquestes raons, la major preocupació dels juristes catalans de l’època era el manteniment del dret comú —canònic i civil— com a supletori de Catalunya, basant-se en el text de l’article 42 del Decret de Nova Planta, sense que
s’apliquessin les lleis de Castella i, en especial la Nueva Recopilación (1567) i la
Novísima Recopilación (1805). No hi va haver tanta oposició a les lleis generals
posteriors a 1716, tot i la seva importància, que en general només foren combatudes en quant poguessin afectar al contingut del dret català —especialment en matèria de dret de família i de dret successori—. I aquest capteniment s’incrementà
després de la satisfacció dels juristes catalans pel fracàs del projecte de Codi civil
de García Goyena de 1851. Així va succeir en matèria de capacitat civil (lleis de
1852 i 1880), de matrimoni civil (1870), de reformes materials introduïdes per la
llei d’enjudiciament civil (1855 i 1881), de l’interès del diner (1856), del Notariat
(1862) i... la Llei Hipotecària de 1861.
3. Per veure de copsar el sentiment de la comunitat jurídica i de la societat civil de l’època m’ha semblat oportú examinar el capteniment d’aquesta Acadèmia
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de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. A les actes no es detecta cap actitud ni
d’entusiasme ni de rebuig directes en relació a la Llei Hipotecària; per dir-ho ras
i curt, ni se’n parla.
En efecte, des de la seva constitució el 1840 i amb períodes de major o menor activitat —no hi ha cap Acta entre el 17 de gener de1849 i el 2 de desembre de
1857—, l’Acadèmia fonamentalment es planteja qüestions respecte als projectes
de Codi civil i les relacions entre el dret català i el dret general d’Espanya. A la sessió celebrada el dia 2 de desembre de 1857, sota la Presidència de Ramon Roig i
Rey, amb la qual l’Acadèmia continuava les sessions (suspeses des de l’any 1849),
els senyors Francesc Permanyer i Tuyet, el cerverí Francesc Xavier Bagils i
l’igualadí Pere Dalmases i Vallès presentaren una proposició «a fin de que la
Academia pueda formar oportunamente... opinión propia» sobre les qüestions «que
deben resolverse en el nuevo Código civil que está en proyecto y el altísimo interés
que tiene el Principado de Cataluña en la acertada solución». L’acta continua dient
que la proposició fou aprovada per unanimitat. I l’any 1858 l’Acadèmia convocà
un concurs públic sobre el tema. ¿Es necesario y conveniente uniformar la legislación en España?. Si no lo es ¿bajo qué forma han de subsistir las Instituciones jurídicas locales? Mentre tant, les sessions es dedicaven fonamentalment a temes de
dret de família —en especial la pàtria potestat—, a la reivindicabilitat dels títols al
portador i al cens emfitèutic, l’única matèria relacionada amb el món hipotecari.
A la sessió de 14 de març de 1860 es dóna compte d’haver-se rebut un opuscle —
així se’l denomina— d’Estanislau Reynals i Rabassa titulat «La desamortización
y los gremios». L’any 1861 es dedicà fonamentalment a l’estudi de l’emfiteusi i a la
sessió de 22 de gener de 1862 s’informà del projecte de llei dels acadèmics Duran
i Bas i de Reynals sobre «Ensanches, saneamiento y mejoras de las poblaciones»
que alguna relació té, com diré més endavant, amb el tema que ens ocupa.
Pel que fa al temps més proper a la promulgació de la Llei Hipotecària cal
remarcar la bona acollida dispensada a la reina Isabel II amb motiu de la seva
visita a Barcelona l’any 1860, en el transcurs de la qual es celebrà una sessió de
l’Acadèmia a la seu de l’Institut Català de Sant Isidre i en ell, conjuntament amb
la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, prefigurant una estreta relació sobre la qual tornaré tot seguit, l’Acadèmia va atorgar un premi a Antoni
Josep Pou Ordinas, aleshores estudiant i posteriorment Catedràtic de Dret Romà
a Saragossa i d’Economia política i Estadística a la Universitat de Barcelona i que
va traduir el «Curso de Derecho romano» del jurista alemany i professor de Lieja,
Charles Gustave Maynz, llibre present a la majoria dels despatxos dels juristes
catalans, almenys fins fa relativament ben poc.
El desembre de 1859 havia estat designat president, Pere-Nolasc Vives i
Cebrià. L’any 1861, com ens va recordar el nostre company Joan Egea, pronuncià
dos discursos d’apertura del Curs —27 de gener i 29 de desembre—. En ells es
resumeixen els treballs de l’Acadèmia sobre les matèries ja assenyalades —pàtria
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potestat, títols al portador i cens emfitèutic; cap al·lusió a la Llei Hipotecària.
Després de les presidències de Marià Ribas i Tàbaro i de Felip Vergés i Permanyer, el 1867 fou elegit president Manuel Duran i Bas. Doncs, bé: cap referència a les lleis generals i en concret cap referència a la Llei Hipotecària. Tampoc
trobem cap al·lusió a aquest tema a les actes de la Junta del Col·legi d’Advocats,
més ocupada en temes de naturalesa processal i en la preparació dels diversos
congressos dedicats preferentment a la codificació civil. D’altra banda en aquest
període es rep a Catalunya l’obra de Savigny i de l’Escola històrica alemanya i es
posen les bases —fonamentalment a través de Duran i Bas— de l’Escola jurídica
catalana, com ens ha ensenyat Vallet de Goytisolo.
4. Que la Llei Hipotecària déu en gran part la seva existència a la desamortització i la desvinculació, es una realitat reconeguda per tots. El recipiendari esmenta, elogiant-los, els estudis sobre aquest tema efectuats per Margarita Serna
y Vallejo, catedràtica d’Història del Dret de la Universitat de Cantàbria i que se
ha ocupat repetidament de temes de dret històric català. Però probablement encara ho feu amb més rotunditat Alicia Fiestas Loza, de la Universitat Autònoma
de Madrid en el seu treball «La protección registral de los compradores de bienes
eclesiásticos desamortizados (1863-1869)», seguint la línia marcada per Francisco Tomás y Valiente al seu estudi «El marco político de la desamortización en
España» on sosté que el liberals espanyols buscaren un mitjà (el Registre de la
Propietat) que convertís en inatacables les adquisicions de béns eclesiàstics desamortitzats. En efecte, la nova llei general desamortitzadora de 1855 havia posat en
qüestió el Concordat de 1851 entre la Santa Seu i el Regne d’Espanya i encara que
el 1859 es signà un nou conveni, la situació resultava prou inestable. I molt possiblement la posició de l’Acadèmia, en principi hi fou contrària. Vives i Cebrià, per
esmentar-ne un entre els acadèmics més significats diu que la forma en què s’havia
dut a terme la desamortització de 1855 era «una de las principales causas de la
desgracia de España». En aquesta matèria puc aportat el testimoni personal de qui
fou company acadèmic nostre, Ignasi de Gispert Jordà que, parlant amb mi de
temes d’objecció de consciència em posà l’exemple de molts advocats catalans —i
entre ells alguns acadèmics— que es negaren a intervenir en conflictes judicials en
els quals estiguessin afectats béns procedents de la desamortització.
La Llei Hipotecària es promulga durant un període de la nostra història,
que la majoria dels autors fixen entre 1833 i 1874 i qualifiquen de «La revolució
burgesa a Catalunya». Segons encertadament manifesta Núria Sales, els signes
distintius d’aquest període són: en l’àmbit demogràfic, el fort increment de la
població i les migracions internes sobretot cap a la ciutat de Barcelona; com a
conseqüència, un fort desenvolupament dels processos d’urbanització; les importants transformacions agràries a través de la irrupció del capital en les formes tradicionals d’explotació; i finalment l’abolició del règim senyorial, la desvinculació
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i la desamortització. Per raó de proximitat en el temps amb la Llei Hipotecària,
cal posar la mirada en la segona desamortització duta a terme per Pascual Madoz
el 1855. Aquesta donà un nou impuls a la venda d’immobles a Catalunya, tot i
que, com va raonar Emili Giralt, fou menys important que a la resta del territori
espanyol.
Pel que fa a la propietat immobiliària urbana —i cenyint-nos a la ciutat de
Barcelona— tinguem present l’enderrocament de les muralles, la reconversió de
la Ciutadella i l’aprovació pel Govern de Madrid, el 9 de juny de 1859, del Pla
presentat per Ildefons Cerdà. La realització d’«Eixamples» urbanístics, com el
de Barcelona, fou seguida en altres importants ciutats de Catalunya. El projecte
de Llei de 1862 que abans he esmentat, s’insereix en aquesta línia.
En el camp de la propietat rústica, les transformacions foren també importants si bé el procés fou més lent que a altres llocs de la península. Sens dubte a
causa de l’existència i vitalitat d’institucions com l’emfiteusi i la «rabassa morta».
I també per aquest motiu de l’estructura econòmica i jurídica, en molts casos el
pagès va poder conservar la terra i fins i tot redimir els censos. De tota manera
és indubtable que els grans beneficiaris de la desamortització i la transformació
agrària foren els propietaris benestants amb capacitat econòmica i la burgesia
comarcal barcelonina i d’altres indrets.
Abans m’he referit a la gran relació existent entre molts dels membres de la
nostra Acadèmia, amb els membres de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre
(fundat el 1851) i amb la Societat barcelonesa d’amics del país (fundada el 1822).
Aquest fet no és d’estranyar perquè com va assenyalar Albert García i Balañà
en un treball d’investigació (1993) iniciat per encàrrec de l’Acadèmia, inèdit però
que vaig tenir l’oportunitat de llegir, estem en un període d’ordre jurídic liberal
en el qual es manifestaven sentiments i interessos entrecreuats. Molts individus
pertanyien a més d’una d’aquestes importants institucions i, per aquest motiu
sens dubte, el posicionament de cadascuna d’elles influïa en les altres dues. Els
interessos dels propietaris agraris i dels propietaris urbans es veieren ben protegits per la legislació hipotecària i, en conseqüència, els juristes no s’oposaren a ella
pesi a les reticències que podien presentar des d’una visió d’estricta defensa del
dret històric de Catalunya.
En conclusió i al meu entendre, la promulgació de la Llei Hipotecària va
suscitar opinions divergents. Negativament es constatà que es dictava prescindint
del dret propi de Catalunya, en una volguda tendència unificadora del dret civil,
després del fracàs del projecte de 1851, a través del sistema de lleis especials. I
en aquest sentit crec que podem afirmar que la comunitat jurídica catalana no la
va rebre amb especial satisfacció sinó amb importants reserves fonamentalment
formals. No obstant això, la voluntat i el contingut de la llei que no va voler
modificar les nostres institucions tradicionals en el camp del dret de família, del
dret successori i dels drets reals i d’obligacions, aconseguí que no hi hagués una
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oposició frontal i de continguts materials. Cert és que —com ens ha recordat
l’acadèmic electe—, des de Catalunya es posaren objeccions sobre la dificultat de
l’accés al Registre de les capitulacions matrimonials, les vendes a carta de gràcia,
les condicions resolutòries de substitució i la «rabassa morta» i sobre la necessitat
de traducció de les escriptures atorgades en llatí o en català. Fracassà un projecte
de 1864, en el qual intervingué Duran i Bas, que pretenia resoldre el problema
i no fou atesa la petició respecte a la llengua. La conflictivitat, però, no va anar
més enllà.
D’altra banda els objectius de la llei —tant els que he assenyalat com explícits com els realment operants en forma implícita— no despertaren rebuig, llevat
d’aquells que es pogueren suscitar en les consciències personals per raó de les
creences religioses. Al contrari, els camps i les ciutats de Catalunya —la propietat
rústica i la urbana— s’aprofitaren de la Llei Hipotecària i en aquest sentit podem
dir que la llei tingué una bona acollida.
Sens dubte per aquest motiu, la doctrina jurídica catalana no va pronunciar-se de manera especialment negativa enfront del text de l’article 1880 del Codi
civil, ni ha tingut tampoc sòlida oposició —amb independència del debat sobre
l’extensió del seu contingut— el fet que tant la Constitució de 1931 (art. 15.1)
com la de 1978 (art. 149.1.8) hagin atribuït a l’Estat «l’ordenació dels registres».
6. Qui és a punt de rebre la condició d’acadèmic de número, acaba el seu
discurs amb una llarga referència al Dret Civil de Catalunya i el Registre de la
Propietat en l’actualitat. Sosté, al meu mode de veure encertadament, que s’entreveu l’existència d’un dret hipotecari català o al menys d’un dret hipotecari
que es troba al servei del dret propi de Catalunya. Una conclusió semblant he
vingut mantenint jo, amb referència al Dret Processal, des del treball de la beca
que la Càtedra «Duran y Bas» m’atorgà tot just acabada la carrera. Aquesta idea
actualment es manifesta en la competència exclusiva de Catalunya —art. 130 de
l’Estatut— en matèria de les normes processals específiques que derivin de les
particularitats del dret substantiu de Catalunya.
Cumella assenyala, sense ànim exhaustiu, fins a 47 supòsits de preceptes
—articles i disposicions transitòries— del Codi Civil de Catalunya que tracten de
matèria hipotecària o registral: 3 al llibre segon, 1 al llibre tercer, 8 al llibre quart,
30 al llibre cinquè i 5 al llibre sisè.
Aquest fet acredita que el nostre Codi excel·leix en el camp de la seguretat i
de la jurisdicció preventiva. Podem estar-ne ben orgullosos. Ha estat un posicio
nament tradicional de la nostra Acadèmia. Ara en el camp registral; fa uns anys en
el notarial. Em plau recordar aquí i ara el discurs d’ingrés a l’Acadèmia del nostre
company José Luis Mezquita del Cacho, pronunciat en aquesta Sala l’1 de desembre de 1998 amb el títol de «La Seguretat jurídica documental a l’Europa Unida
del segle xxi» i que fou contestat per Lluís Roca-Sastre i Muncunill. En aquella
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ocasió el tractament de la seguretat preventiva s’efectuà des de la perspectiva del
document i de la funció notarial, comparant el món anglosaxó i el continental en
el marc de la Unió Europea i en la prospectiva de la nova centúria en la qual ja
ens trobem. Avui la perspectiva es completa amb la visió registral i hipotecària.
En tot cas —i permeteu-me la digressió— pot ser per deformació professional voldria remarcar que, a parer meu, més important que la jurisdicció preventiva és la jurisdicció definitiva, la que emana dels procediments judicials que
conclouen amb una resolució judicial, dotada de la força de la res iudicata, una
condició de la qual es predica —si hi penséssim amb deteniment ens hauria de
mantenir esglaiats— que pro veritate habetur. Com vaig tenir l’oportunitat de remarcar en el meu treball «El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la «creació
judicial del dret civil català a la història» (Annals 5 pàg. 629-640), el nostre Dret
català en gran part dimana i és tributari de l’elaboració judicial. Com diu la cèlebre Constitució «Zelant...» de les Corts de Montsó de 1585 «...quan... hi hagués
discòrdia, sia a arbitri del Jutge». I aquesta filosofia, amb alts i baixos, s’ha anat
mantenint al llarg de la nostra història.
És clar que això exigeix, a més d’unes bones lleis, uns grans jutges i una
gran organització judicial, al servei del poble. Un poder judicial que avui molts
no comprenem que sigui a Catalunya però no de Catalunya —com ho és el Parlament i el Govern—, tant si la forma de l’estructura política és la d’un Estat
regional, d’un Estat autonòmic, d’un Estat federal, d’un Estat confederal o d’un
Estat independent. Aquesta, però, és una altra història que sens dubte mereixeria
i exigiria un discurs i una contestació específics.
*

*

*

Acabo. Reitero al nou acadèmic de número, Antoni Cumella i Gaminde la
felicitació de la Corporació, dels seus nous companys i la meva personal. Li desitjo una llarga i fructífera vida acadèmica. En el seu honor i en el seu interès. I per
a que contribueixi a què aquesta Corporació segueixi ocupant un lloc destacat en
totes les vessants de la vida jurídica catalana.
A tots vostès els agraeixo la seva paciència i amabilitat en escoltar-me. I retorno a l’Excel·lentíssim senyor President de l’Acadèmia, la paraula que ha tingut
la deferència de conferir-me.
Moltes gràcies.
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DISCURS LLEGIT A LA SESSIÓ SOLEMNE
D’OBERTURA DEL CURS 2018/2019
per
LLUÍS JOU I MIRABENT
President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
25 d’octubre de 20181

Sra. Degana, Secretari de la Mesa del Parlament, Director General, President del Consell de Garanties, Degà del Col·legi de Notaris, vicepresident del
Consell de Col·legis d’Advocats, representant del Col·legi de Registradors, President de la Conferència permanent de les acadèmies de ciències jurídiques i socials iberoamericanes, autoritats, companyes i companys acadèmics, distingides
persones que ens acompanyeu en aquest acte. Atesa l’hora he tingut la temptació
de donar simplement per inaugurat el curs, però potser la solemnitat que volem
donar a aquest acte i la mateixa Acadèmia no s’ho mereixen.

El discurs i la resposta: la llei hipotecària
Gràcies, moltes gràcies, benvolgut Antoni i benvolgut conseller Guàrdia,
pel magnífic discurs d’ingrés i per la modèlica contestació que ens acabeu d’oferir
amb competència i erudició, sobre la introducció a Catalunya de la Llei hipotecària, la repercussió que va tenir sobre el Dret històric i la recepció que en fa el
nostre Codi Civil.
Els discursos ens permeten recordar que les lleis són instruments de poder
per fer efectives les polítiques de les ideologies dominants i que la Llei hipotecària ho va ser amb un doble objectiu: el de consolidar la propietat lliure acabant
amb les vinculacions de l’Antic règim, i el de construir un estat espanyol unitari
a imatge del francès.

1
Aquest és el text escrit llegit amb les correccions finals introduïdes la tarda abans. No és
un text transcrit de cap gravació. L’esment protocol·lari a les autoritats presents fou fet en iniciar la
sessió, no reiterat en iniciar el discurs.
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En el primer objectiu va tenir èxit. Consolidar les desamortitzacions era
un desig generalitzat perquè garantia la propietat immobiliària amb un mecanisme àgil que evitava acreditar-la amb títols de més de trenta anys i possessions
immemorials. La Llei hipotecària de 1861 i la Llei del Notariat de 1862, dues
peces d’un mateix engranatge, foren útils i probablement una de les millors
construccions institucionals del segle xix per modernitzar el país.
Les revolucions només s’arriben a implantar quan llurs principis queden
reflectits en el dret privat que la ciutadania aplica cada dia amb normalitat. És
a dir, quan deixen de ser percebuts com a revolucionaris. La llei hipotecària,
en aquest sentit, representa el triomf de la revolució liberal del xix. Tan de bo
l’actual tendència a incloure en normes i mecanismes de dret privat aspectes
del dret a l’habitatge, a la protecció del paisatge i del patrimoni cultural i tants
d’altres a què fan referència els articles 554-2 i 3 del Codi Civil permetin consolidar el dret universal a un habitatge digne i a la preservació del medi natural
contra el canvi climàtic com a revolucions del començament del segle xxi.
En el segon objectiu, el de contribuir a forjar un estat unitari com el francès, l’èxit de la Llei hipotecària va ser més relatiu. És cert que s’aplicava a tota
Espanya (fins i tot a Cuba, Puerto Rico i Filipines, que llavors havien de ser
espanyoles sempre) però Antoni Cumella ens ha explicat com fou de necessari
dictar normes especials per adaptar-la a les institucions pròpies de Catalunya
perquè eren tan vives que la feien grinyolar i també ens ha recordat que va
imposar la traducció al castellà de les escriptures escrites en català fins i tot
abans de l’entrada en vigor de la llei si es pretenia inscriure-les cosa que encara
grinyolava més.

La recepció d’Antoni Cumella
Em correspon com a President de l’Acadèmia obrir el Curs acadèmic
2018/2019 i és una satisfacció poder-ho fer justament amb la recepció formal
d’un nou acadèmic, el company i amic Antoni Cumella amb qui, des de fa 30 anys
compartim inquietuds jurídiques i professionals amb cordialitat i estima.
Més goig em fa, encara, perquè l’Antoni Cumella succeeix en la medalla
Guillem de Vallseca l’estimat Joan Verger Garau, notari i registrador mallorquí
a qui vaig conèixer per mitjà de Josep M. Puig Salellas, la medalla acadèmica del
qual ostento, en participar a l’Àmbit de Llengua i Dret del II Congrés Internacional de Llengua Catalana. No puc deixar de recordar amb tendresa moments
compartits amb en Joan Verger al llarg de més de 25 anys de coneixença i de
constatar, amb alegria, que és un amic comú qui el substitueix.
També em fa un goig especial que ens acompanyi Rafael Navarro Valls, President de la Conferència permanent d’acadèmies jurídiques iberoamericanes. Sé
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que és amb nosaltres per mostrar-nos la consideració, el respecte i l’estima que té
per la nostra Acadèmia que li agraeixo de tot cor.
Les institucions i els països es construeixen i es conserven sobre la base de
les tradicions consolidades i acceptades dia a dia. Per això, en obrir el curs no
puc fer altra cosa que seguir el mestratge dels presidents Pintó, Figa, Guàrdia i
Follia que m’han precedit en l’obertura dels cursos fent algunes reflexions sobre
el moment present en cada cas. Jo en faré tres.

Tres acadèmics traspassats
La primera, per recordar els tres acadèmics que ens han deixat el curs passat,
Víctor Reina, coneixedor com pocs del Dret canònic i eclesiàstic; Josep M. Font
Rius, savi entre els savis pel que fa a la història del nostre Dret; i Agustí Bassols,
conseller de Justícia tants anys a qui deurem sempre que, amb tossuderia sorneguera, bones maneres i habilitat hagués lluitat, llei rere llei, per fer valer la competència exclusiva de Catalunya en matèria de Dret Civil contra les tesis que la
volien limitada al text estricte de la Compilació del seixanta. Ell va posar la llavor
del Codi Civil que els seus successors i successores han fet possible.
Recordar-los em permet de subratllar que entre els interessos de l’Acadèmia ha prevalgut sempre la reflexió sobre el Dret que fem aquí, lleis nostres en
la llengua nostra que deia Francesc Macià en obrir el Parlament recuperat l’any
trenta-dos, sobre el dret que volem fer aquí, i sobre el que s’aplica aquí. Una reflexió diversa, sovint asserenada i a voltes apassionada, que la trajectòria dels tres
resumeix en un clar venim de lluny i anem enllà.

L’acadèmia avui, agraïments i propostes
La segona és per recordar que l’Acadèmia fou instituïda el 1840 pel Col·
legi d’Advocats (avui de l’Advocacia) de Barcelona, que mai no ha deixat de
donar-li suport, un suport que agraeixo de tot cor a la Degana que avui ens
honora amb la seva presència. Gràcies, degana. També agraeixo el suport que
ens dona la Generalitat des que es va recuperar. Comprenem com és de difícil
el seu suport atesa la migradesa de mitjans i l’excés de tràmits, però malgrat tot,
gràcies també.
El 1895, l’Acadèmia, juntament amb el Col·legi, va iniciar la publicació de
la Revista Jurídica de Catalunya, tan prestigiosa als països iberoamericans i eina
clau per a la difusió del Dret català. Altres fites de relleu foren l’organització del
Primer i del Segon Congrés Jurídic Català els anys 1936 i 1971 i el suport a les
Jornades de Tossa de Mar els anys vuitanta, en tots els casos conjuntament amb
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d’altres institucions jurídiques del país. Potser la proximitat del cinquantenari
del segon congrés i la previsible culminació del Codi Civil cap aquella data ens
podrien animar a convocar, amb el consens de totes les institucions concernides, un tercer congrés encara que sigui en el marc de processos de reflexió més
amplis.
Després del cop d’Estat de 1936 (un alçament armat i sagnant contra l’ordre
constituït que no necessita d’ocurrències discursives per a ser qualificat com a
tal), l’Acadèmia fou suprimida i no es va reinstaurar fins el 1954. Avui la integren
36 juristes residents habitualment a Catalunya pertanyents a les diverses disciplines i professions del Dret i de trajectòria reconeguda i rellevant, dos dels quals
han arribat a ser membres del Tribunal Constitucional d’Espanya, altres dos del
d’Andorra, altres dos del TSJC i d’altres del Consell de Garanties estatutàries,
de l’Audiència, de la Comissió Jurídica Assessora, els deganats de l’Advocacia,
el Notariat i els Registres i encara consellers i conselleres de Justícia o directors
generals del nostre Govern. Ara per ara maldem per un cert rejoveniment i una
major presència d’acadèmiques.

Quaranta anys de la Constitució: innovació i pluralitat
I la tercera reflexió és per subratllar que en el curs que comencem s’esdevindrà el quarantè aniversari de la Constitució espanyola de 1978. Esmentar la
Constitució no hauria d’incomodar ningú i avui i aquí, prou que ho copsem, esmentar-la, incomoda poc o molt. Disculpeu-me per endavant si us incomodo.
La Constitució va ser un pacte generós que trencava, repeteixo trencava,
pacíficament, però radicalment, i subratllo radicalment, amb el passat. Amb el
passat franquista, evidentment, però també amb el de l’estat liberal unitari, monolingües i uniformitzador del segle xix fonamentat en tantes desigualtats, i més
encara, amb el passat històric caracteritzat per l’afusellament, la presó o l’exili de
l’adversari polític. La Constitució acaba amb tot això i reconeix la triple pluralitat
del país, la ideològica, la territorial, la lingüística i cultural i, òbviament, els drets
humans reconeguts universalment.
Què s’ha fet malament, què hem fet malament tots plegats, perquè avui hi
hagi tanta gent disconforme? Tanta gent a Catalunya que hagi trencat els seus vincles emocionals amb Espanya? Tanta gent aquí i a fora que cregui tan i tan poc en
les institucions i en la classe política? I, sobretot, què passa perquè gairebé ningú
no es vulgui interrogar des de la política, sobretot a Madrid però també aquí, de
quines són les causes d’allò que el President Montilla en va dir «la desafecció»?
Què hi fa que s’hagi arribat fins al punt d’una revolta institucional, pacífica però
autèntica revolta, amb els acords del nostre Parlament del setembre i l’octubre
del disset? Què va impedir que l’Estat utilitzés a temps els mecanismes que pre-
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veu l’article 92 de la Constitució per a consultar la ciutadania sobre qüestions
polítiques rellevants i què impedeix que els utilitzi ara per saber què vol la gent i
actuar després en conseqüència?
Tant de bo la celebració dels 40 anys resolgui aquests interrogants tot sub
ratllant el que la Constitució té de cant a la llibertat, de reconeixement de la
diversitat, d’obertura al futur, de catàleg democràtic i de llibre d’or dels drets
humans, i no com si s’hagués tractat, només d’un lampedusià «cal canviar alguna
cosa perquè tot continuï igual».
Mai no he estat valent i em tinc per una persona discreta, però avui em sentiria personalment massa covard si no acabés per advocar, en públic com sabeu
que faig en privat, perquè en jutjar els fets del setembre i l’octubre de l’any passat
es valorin de bona fe estrictament tal com van ser i van acabar i no tal com es
pensa que es pretenia que fossin i acabessin. En especial els del 20 de setembre.
Jo mateix vaig ser unes hores a la rambla de Catalunya. I no hi va haver violència.
Milers de persones ho van viure. Centenars de vídeos ho acrediten. Hi va haver
veus que protestaven, algunes indignades i d’altres de festives, però cap violència.
I per protestar hi ha dos homes en presó preventiva des de fa més d’un any. Al
segle xviii Cessare Bacaria hi estaria profundament disconforme. Com a juristes
del segle xxi, no podem deixar d’estar-hi.

Una crida al respecte i la concòrdia
Com deia el president Guàrdia a l’obertura del curs de 2014/2015, la Llei
sense la política no ens val, encara que tampoc no ens val la política sense la llei.
Necessitem alçada de mires, sobretot per part dels més forts. Necessitem reconeixement d’errors perquè tots en vam fer. Necessitem un ús intel·ligent de les lleis i
la política. Necessitem generositat i gosadia.
Tant de bo en acabar aquest curs s’hagi trobat una sortida dialogada de
debò, pacífica, sense humiliacions, sense vencedors, ni vençuts ni presos, al conflicte institucional que vivim des de fa vuit anys i que ve de segles enrere. Tant de
bo la Política, la Justícia i el Dret, les tres en majúscula, usades amb intel·ligència
i bona fe, hagin dut a aquest país Pau, Concòrdia i Llibertat.
Gràcies a tothom per l’assistència i l’atenció malgrat la mica d’incomoditat
que els puc haver generat. Queda inaugurat, i si us plau sense aplaudiments ni
reprovacions per respecte a l’Acadèmia, el nostre Curs 2018/2019.
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