ANNALS
DE
L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ
DE CATALUNYA

IV

Amb el suport de

© Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Dipòsit Legal: B. 50686-2007
Impressió: Offset Derra S. L.

Índex

ÍNDEX
PRESENTACIÓ
Josep-D. Guàrdia i Canela, President de l’A. de J. i L. de C ............................. 13
MEMBRES DE L’ACADÈMIA
(de l’1 d’octubre de 2010 al 30 de setembre de 2015) ....................................... 17
CURS ACADÈMIC 2010-2011
SESSIÓ INAUGURAL. 26 D’OCTUBRE DE 2010
Memòria de les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya. Curs 2009-2010
Ramon Mullerat .................................................................................. 25
Iuris prudentia del juez civil
Ignacio Sancho Gargallo .................................................................... 31
Contestació
Ramon Mullerat .................................................................................. 69
Discurs d’inauguració del curs 2010-2011
Josep-D. Guàrdia i Canela ................................................................. 99
SESSIÓ DE RECEPCIÓ. 16 DE NOVEMBRE DE 2010
La rescissió per lesió ultra dimidium en la jurisprudència del
Tribunal de Cassació i en la doctrina del Tribunal Superior
de Justícia
Ma. Eugènia Alegret Burgués .......................................................... 107
Contestació
Lluís Jou i Mirabent ......................................................................... 147
Discurs de cloenda
Josep-D. Guàrdia i Canela ............................................................... 155
COMUNICACIONS
VII Congrés d’Acadèmies jurídiques d’Iberoamèrica. Crònica del
Congrés i presentació de les conclusions (9-11-2010)
Antoni de P. Escura, Josep-D. Guàrdia i Agustín Luna ................. 165
Sant Raimon de Penyafort, català universal i patró dels juristes
(1-2-2011)
Antoni de P. Escura i Viñuela .......................................................... 187
Reflexions vers la tàcita revocació de testament per la incidència
del divorci, la nul·litat o la separació en el matrimoni o en la unió
de fet entre el causant (o la causant) i l’hereu (o hereva)
(15-2-2011)
Josep J. Pintó Ruiz ........................................................................... 197

7

A propòsit de la regulació de la successió dels impúbers als articles
425 (5-9) i 444.1 del Codi Civil de Catalunya: Una qüestió de tècnica
legislativa i un modest homenatge a la figura de Ramon Coll i Rodés
(1883-1948) (1-3-2011)
Josep-D. Guàrdia i Canela ............................................................... 217
El notari Noguera: notes biogràfiques d’un notari socialment
implicat (15-3-2011)
José-Juan López Burniol .................................................................. 235
Orden jurídico, IRPF e Impuesto sobre Sucesiones (5-4-2011)
José Juan Ferreiro Lapatza .............................................................. 237
El fair use como límite natural de los derechos de propiedad
intelectual (26-4-2011)
Ignacio Sancho Gargallo .................................................................. 241
Procediments civils judicials i procediments arbitrals. Anàlisi
comparatiu entre el common law i el civil law: dos vehicles diferents
però lentament convergents (17-5-2011)
Ramon Mullerat Balmaña ................................................................. 253
L’apartat 2 de l’article 465/2 del CCC vers els articles 28 i 34 de la
Llei hipotecària (24-5-2011)
Josep J. Pintó Ruiz ............................................................................ 277
NECROLÒGIQUES
En memoria del profesor Octavio Pérez-Vitoria miembro de número de
la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (29-3-2011)
Juan Córdoba Roda .......................................................................... 289
ACTES ESPECIALS
ACTES DEL COL·LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA AMB MOTIU DEL
50è ANIVERSARI DE LA COMPILACIÓ DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA
Sobre los regímenes económico matrimoniales en Tortosa
Elías Campo Villegas ........................................................................ 297
Significat i importància de la Compilació
Robert Follia i Camps ....................................................................... 329
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: INTERNATIONAL CORPORATE SOCIAL
RESPONSABILITY (6-7-2010)
Ramon Mullerat Balmaña ................................................................. 347
Intervenció
Josep-D. Guàrdia i Canela................................................................ 349
ARTICLES PUBLICATS AL NÚM. 2010/4 DE LA REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA
AMB OCASIÓ DEL 50è ANIVERSARI DE LA COMPILACIÓ
La Compilació del dret civil de Catalunya i l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Josep-D. Guàrdia i Canela ............................................................... 351

8

L’impuls polític de la Compilació
Juan-José López Burniol .................................................................. 363
En el Cinquantenari de la «Compilació del Dret Civil de Catalunya»
Joan Bms. Vallet de Goytisolo.......................................................... 383
Quin hauria de ser el paper del veïnatge civil en el Dret Interregional
del futur?
Alegria Borrás ................................................................................... 387
L’evolució del fideïcomís
Lluís Puig i Ferriol ............................................................................ 411
De la llegítima a la llegítima. De la pars hereditatis a la pars valoris
Encarna Roca Trias ........................................................................... 431
II PREMI PUIG SALELLAS DEL COL·LEGI NOTARIAL DE CATALUNYA:
JUAN VALLET DE GOYTISOLO I LA SEVA OBRA (1-12-2010)
Juan-José López Burniol .................................................................. 455
PARAULES D’HOMENATGE AL DR. FONT I RIUS (14-12-2010)
Josep-D. Guàrdia i Canela ............................................................... 463
EL NUEVO DERECHO DE FAMILIA EN CATALUÑA. ANÁLISIS DEL
LIBRO II DE SU CÓDIGO CIVIL (24-2-2011)
Roberto Follía i Camps ..................................................................... 467
NOTAS SOBRE EL ALBACEAZGO EN EL DERECHO CIVIL DE CATALUÑA
(1-3-2011)
Josep-D. Guàrdia i Canela ............................................................... 497
INTERVENCIÓ EN L’ACTE DE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE JOSEP MARIA
VILAJOSANA RUBIO SOBRE RAMON MARTÍ I D’EIXALÀ (25-3-2011)
Josep-D. Guàrdia i Canela................................................................ 513
JORDI BONET I LES ACADÈMIES CATALANES (31-5-2011)
Josep-D. Guàrdia i Canela ............................................................... 521
PRESENTACIÓ DE LA REEDICIÓ DEL LLIBRE «QUARANTA ANYS D’ADVOCAT.
HISTÒRIA DEL MEU TEMPS (1894-1936)» D’AMADEU HURTADO (13-7-2011)
Josep-D. Guàrdia i Canela................................................................ 523
Amadeu Hurtado. Advocat i degà de l’ICAB
Eudald Vendrell i Ferrer .................................................................. 531
CURS ACADÈMIC 2011-2012
SESSIÓ INAUGURAL CURS 2011-2012. 27 D’OCTUBRE DE 2011
Memòria de les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya. Curs 2010-2011
Ramon Mullerat Balmaña ................................................................. 539
Bona fe i honradesa en els tractes en el dret civil de Catalunya
Joan Egea Fernàndez ........................................................................ 547
Contestació
Encarna Roca Trias ........................................................................... 617

9

Discurs d’inauguració del curs 2011-2012
Josep-D. Guàrdia i Canela ............................................................... 635
SESSIÓ DE RECEPCIÓ. 29 DE MAIG DE 2012
La derrota del derecho
José Juan Ferreiro Lapatza ............................................................... 645
Contestación
Juan Córdoba Roda .......................................................................... 659
Discurs de cloenda
Josep-D. Guàrdia i Canela ............................................................... 665
SESSIONS OBERTES
Sessió oberta sobre «El secreto de las comunicaciones entre el
abogado y su defendido» (15-11-2011)
Presentació: Josep-D. Guàrdia i Canela .......................................... 675
Introducció: Juan Córdoba Roda .................................................... 677
«El secreto de las comunicaciones entre el abogado y su defendido»:
Gonzalo Rodríguez Mourullo ......................................................... 679
Sessió oberta sobre «El arbitraje en España (impacto de la Ley de
Reforma, 11/2011, de 20 de mayo» (6-3-2012)
Presentació: Josep-D. Guàrdia i Canela .......................................... 695
Introducción: Ramon Mullerat Balmaña ........................................ 699
«El arbitraje en España. Impacto de la Ley 11/2011, de reforma
de la Ley 60/2003»: Manuel Olivencia Ruiz ................................... 703
COMUNICACIONS
Els terminis de la prescripció extintiva en el dret d’obligacions a
Catalunya: una qüestió polèmica (24-1-2012)
Ma. Eugènia Alegret Burgués........................................................... 731
La defensa de la dignitat de la persona en el Llibre II del CCC:
Mitjans per a la seva protecció (7-2-2012)
Robert Follia i Camps ....................................................................... 741
Concierto económico y pacto fiscal (21-2-2012)
José Juan Ferreiro Lapatza ............................................................... 753
Los vocablos esenciales del artículo primero del Código de Comercio
de 30 de mayo de 1829 (20-3-2012)
Rafael Jiménez de Parga ................................................................... 761
Desencuentros en algunos regímenes económico-matrimoniales de
comunidad de Cataluña (17-4-2012)
Elias Campo Villegas ........................................................................ 789
La reserva d’edificar, sobreelevar i subedificar en el Codi Civil de
Catalunya. Aïllament de figures afins: el dret de vol i el dret de
superfície (8-5-2012)
Josep Joan Pintó Ruiz ....................................................................... 805

10

NECROLÒGIQUES
In Memoriam: Dr. José María Pou de Avilés (13-12-2011)
Agustín Luna Serrano ....................................................................... 835
In Memoriam: Joan Verger i Garau, un home savi i bo (10-1-2012)
Robert Follia i Camps ....................................................................... 847
Necrológica de Angel Martínez Sarrión, un académico ejemplar
(5-6-2012)
Elias Campo Villegas ........................................................................ 855
ACTES ESPECIALS
III PREMI PUIG SALELLAS (13-11-2011)
La figura i l’obra de Josep-Joan Pintó i Ruiz. Paraules en l’acte del
lliurament del III Premi Puig Salellas 2011 (13-11-2011)
Josep-D. Guàrdia i Canela................................................................ 867
ACTE EN MEMÒRIA DEL REGISTRADOR I ACADÈMIC IL·LM. SR. JOAN VERGER
GARAU (24-11-2011)
Notícia ............................................................................................... 877
En recordança de Joan Verger Garau (1924-2011)
Josep-D. Guàrdia i Canela................................................................ 879
Homenatge a Joan Verger Garau
Antonio Giner Gargallo ................................................................... 881

I

ACTE D’HOMENATGE PÒSTUM A JOAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
(15-5-2012)
Discurs institucional
Josep-D. Guàrdia i Canela................................................................ 883
Juan Bms. Vallet de Goytisolo
Josep Joan Pintó Ruiz ....................................................................... 887
Homenatge a Vallet de Goytisolo
Joan Carles Ollé i Favaró .................................................................. 893
Homenaje a don Juan Bms. Vallet de Goytisolo
Landelino Lavilla Alsina ................................................................... 897
IV PREMI PUIG SALELLAS (14-6-2012)
Paraules d’agraïment
Encarna Roca Trias ........................................................................... 903

11

Presentació

PRESENTACIÓ
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
30 de setembre de 2015

Oferim avui als nostres lectors i a la totalitat de la comunitat jurídica de Catalunya, que és el nostre àmbit territorial natural, un altre exemplar —el quart—, dels
ANNALS DE L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA.
En la presentació del volum anterior dèiem que el nostre propòsit era continuar aquesta obra procurant evitar tota solució de continuïtat. Afortunadament
ho hem aconseguit i ara, quan fa poc menys d’un any des de la darrera publicació,
presentem el volum IV.
Aquest nou exemplar dels ANNALS conté els treballs acadèmics dels Cursos
2010-2011 i 2011-2012. Resulta especialment voluminós principalment perquè durant l’any 2010 es realitzaren molts treballs amb ocasió del Cinquantè aniversari
de la COMPILACIÓ DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA. Algunes activitats tingueren per
protagonista formal l’Acadèmia. Altres foren dutes a terme per diversos acadèmics,
en aquesta condició. I és que, com sovint hem dit, la funció de l’Acadèmia la realitza
no només la Corporació com a tal, sinó també els seus membres quan contribueixen
a la seva finalitat institucional: l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la
reforma de la legislació i el foment de la cultura jurídica.
Nogensmenys, aquesta determinació comporta, com és evident, no poques
dificultats. Els treballs produïts en el si de l’Acadèmia es publiquen en la seva
totalitat. Respecte als altres, cal efectuar una no senzilla tasca de discerniment. En
general, es publiquen quan hi ha un punt de connexió amb l’Acadèmia i no en
els altres supòsits. També els autors poden manifestar el seu criteri ja que, abans
de començar les feines d’edició, es facilita a tots els acadèmics, un Índex de les
matèries que inclourà el nou volum. De tota manera, si es produeix algun error
al respecte, ja des d’ara en demanem disculpes als interessats. Finalment volem
advertir que en determinades ocasions hi ha textos molt similars, produïts sobre
una mateixa matèria, en moments i àmbits diferents. En general hem suprimit
el de contingut més curt, donant-ne el corresponent compte, quan ambdós eren
idèntics.
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Ens plau remarcar el nombre i la qualitat dels treballs sobre la COMPILACIÓ.
Sobre aquest text legal s’ha projectat de manera privilegiada aquella activitat acadèmica que constituïa el lema que acompanyava el segell de la nostra Acadèmia des
de 1797: SPECULATAM MONSTRAT LEGEM. Però al mateix temps la Compilació ha estat
un breviari resumit i en algun sentit un autèntic Codi, del nostre dret civil en un
moment històric determinat. Com resulta dels textos que es publiquen, Acadèmics
foren la majoria dels Compiladors i Acadèmics molts dels juristes que amb posterioritat més sovint l’han estudiat i aplicat.
El Curs 2010-2011 es produïren, a més de la sessió inaugural, dues recepcions
d’acadèmics de número; es presentaren nombroses comunicacions; es llegí una necrològica i tingueren efecte molts actes especials, singularment els que s’han esmentat, vinculats als cinquanta anys de la Compilació, amb participació de l’Acadèmia i
de diversos Acadèmics.
El següent Curs 2011-2012 tingué un caràcter més normal. També hi hagué
sessió inaugural, moltes comunicacions, necrològiques i un seguit d’actes especials.
Destaca l’inici d’aquelles sessions que denominem «obertes» en les quals invitem a
un ponent perquè desenvolupi un tema davant del plenari d’acadèmics i de juristes
de la nostra comunitat, especialment interessats en la matèria. L’experiència va resultar un èxit i la seguim aplicant en l’actualitat.
Com també ja dèiem en la presentació de l’anterior volum dels Annals, aquesta
publicació és obra de tots els Acadèmics, dels que eren membres en iniciar-se el
Curs 2010-2011 fins als que ho són en l’actualitat i en concret el 30 de setembre de
2015, data en què queda closa la publicació. D’aquí que donem compte de la composició de la nostra Corporació al llarg d’aquest temps i de les vicissituds personals
per les quals ha transcorregut. De tota manera, el mèrit és singularment dels autors
dels treballs publicats. L’Acadèmia i jo personalment els hi ho agraïm. L’agraïment
abasta també la Junta de Govern i a la Secretaria tècnica.
El llibre es publica en gran part gràcies a la recurrent subvenció rebuda del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. A més, durant l’any 2015
—i és d’esperar que també en el futur— gaudim d’una subvenció especial en base al
«Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i la Fundació bancària
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” per al foment de les activitats de
les Acadèmies de Catalunya», que ens ha de permetre dur a terme alguns programes
que, sense subvenció, resultarien impossibles.
Tenim el ferm propòsit de continuar aquesta obra. Intentarem que durant
aquest any vegi la llum el volum V (Cursos 2012-2013 i 2013-2014) dels ANNALS. Durant l’any 2016 procurarem editar el volum VI amb l’obra que hem realitzat el Curs
que avui acaba i el que tot seguit començarem. D’aquesta manera, les publicacions
s’editaran amb la màxima immediació al temps en que es produeixen les activitats.
Entenem que, en fer-ho així, l’ACADÈMIA compleix amb la seva finalitat
fundacional i institucional, en definitiva amb la seva missió. Ens en sentim força
orgullosos.
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Membres de l’Acadèmia

MEMBRES DE L’ACADÈMIA
(01 - 10 - 2010)

JUNTA DE GOVERN*
President:
Josep D. Guàrdia Canela
Vicepresident:
Encarna Roca i Trias
Censor:
Elías Campo Villegas
Tresorer:
Agustí Bassols i Parés
Secretari:
Ramon Mullerat i Balmaña
Vicesecretari:
Antoni de P. Escura i Viñuela
ACADÈMICS DE NÚMERO**
Octavio Pérez-Vitoria Moreno 1
Juan Córdoba i Roda
Josep Maria Font i Rius
Enric Brancós i Núñez
Manuel Albaladejo García 2
José Luis Mezquita del Cacho 6
Josep J. Pintó i Ruiz
Ramon Mullerat i Balmaña 7
Lluís Puig i Ferriol
Rafael Jiménez de Parga Cabrera
Josep D. Guàrdia Canela
Joan Josep López i Burniol
Francisco Soto Nieto 3
Antoni de P. Escura i Viñuela 8
Encarna Roca i Trias
Josep E. Rebés i Solé
Felip Tallada i d’Esteve
Joan Verger i Garau 9
Robert Follia i Camps
Ricard Ma. Carles i Gordó 10
Josep Ma. Pou d’Avilés 4
Agustín Luna Serrano
Víctor Reina Bernáldez
Elías Campo Villegas
Agustí Bassols i Parés
Núria de Gispert i Català
Alegria Borrás Rodriguez
Eugeni Gay i Montalvo
Angel Martínez Sarrión 5
Lluís Jou i Mirabent
ACADÈMIC D’HONOR***
Joan Berchmans Vallet de Goytisolo
ACADÈMICS ELECTES
Enric Argullol i Murgadas
Ignacio Sancho Gargallo 11
Joan Egea Fernández
José-Juan Ferreiro Lapatza
Ma. Eugènia Alegret i Burgués
* La renovació en els càrrecs de Vicepresident, Tresorer i Vicesecretari es produí el dia 14 de
desembre de 2010. Foren elegits, JUAN CÓRDOBA RODA, com a Vicepresident, ENRIC BRANCÓS NUÑEZ, com
a Tresorer i LLUÍS JOU MIRABENT com a Vicesecretari.
Els càrrecs de President, Censor i Secretari foren renovats per reelecció el 18 de desembre de
2012.
RAMÓN MULLERAT BALMAÑA va morir el 31 de maig de 2013. El 17 de setembre de 2013 fou elegit
secretari, LLUÍS JOU MIRABENT i, en la vacant deixada per aquest, fou elegit vicesecretari, FRANCESC
TUSQUETS TRIAS DE BES.
** Es fan constar els membres numeraris a 1 d’octubre de 2010. A continuació s’exposen les
variants produïdes fins al moment del tancament d’aquests Annals el 30 de setembre de 2015.
*** L’Acadèmic d’Honor, JOAN BERCHMANS VALLET DE GOYTISOLO va morir el 25 de juny de
2011. Posteriorment no s’ha elegit cap Acadèmic d’Honor.
**** A més de la vacant deixada per l’Acadèmic Honorari, Ignacio Sancho Gargallo (nota 11),
hi ha també pendent de declarar la vacant produïda per la defunció de Ramon Mullerat i Balmaña (nota
7) i la produïda per la defunció d’Antonio de P. Escura i Viñuela (nota 8).
1
Octavio Pérez-Vitora Moreno, causà baixa per defunció el 21 d’octubre de 2010. Per a la
seva vacant fou elegit Acadèmic electe el 27 de octubre de 2011, FERRAN BADOSA I COLL.
2
Manuel Albaladejo García, causà baixa per defunció el 7 d’abril de 2012. Per a la seva
vacant fou elegit Acadèmic electe el 25 de març de 2014, PAU SALVADOR I CODERCH, que fou rebut com
Acadèmic numerari el 16.06.2015.
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MEMBRES DE L’ACADÈMIA
(30 - 09 - 2015)

JUNTA DE GOVERN
President:
Josep D. Guàrdia Canela
Vicepresident:
Juan Córdoba i Roda
Censor:
Elías Campo Villegas
Tresorer:
Enric Brancós i Núñez
Secretari:
Lluís Jou i Mirabent
Vicesecretari:
Francesc Tusquets i Trias de Bes
ACADÈMICS DE NÚMERO
Josep Maria Font i Rius
Joan Josep López i Burniol
Josep J. Pintó i Ruiz
Josep E. Rebés i Solé
Lluís Puig i Ferriol
Agustín Luna Serrano
Josep D. Guàrdia Canela
Elías Campo Villegas
Encarna Roca i Trias
Núria de Gispert i Català
Felip Tallada i d’Esteve
Eugeni Gay i Montalvo
Robert Follia i Camps
Lluís Jou i Mirabent
Victor Reina Bernàldez
Ma. Eugènia Alegret i Burgués
Agustí Bassols i Parés
Joan Egea i Fernández
Alegria Borrás Rodriguez
José Juan Ferreiro Lapatza
Juan Córdoba i Roda
Francesc Tusquets i Trias de Bes 4
Enric Brancós i Núñez
Pau Salvador i Coderch 2
Rafael Jiménez de Parga Cabrera
ACADÈMICS HONORARIS
Francisco Soto Nieto 3
Ignacio Sancho Gargallo 11
ACADÈMICS ELECTES
Enric Argullol i Murgadas
Ma. José Magaldi Paternostro 3
Eudald Vendrell i Ferrer
Miquel Tarragona i Coromina 5
Ferran Badosa i Coll 1
Tomás Giménez Duart 6
Antonio Cumella Gaminde 9
Lluís Martínez i Sistach 10
VACANTS A DECLARAR****
3
Francisco Soto Nieto, renuncià a la condició d’Acadèmic numerari i passà a Acadèmic
honorari amb data 15 de març de 2011. Per a la seva vacant fou elegida Acadèmica electa el dia 19 de
febrer de 2013 MARIA JOSÉ MAGALDI PATERNOSTRO.
4
Josep Ma. Pou d’Avilés, causà baixa per defunció el 7 de maig de 2011. Per a la seva vacant
fou elegit Acadèmic electe el 17d’abril de 2012, FRANCESC TUSQUETS I TRIAS DE BES, que fou rebut com
Acadèmic numerari el 6 de novembre de 2012.
5
Angel Martínez Sarrión, causà baixa per defunció el 7 de gener de 2012. Per a la seva vacant
fou elegit Acadèmic electe el 7 de maig de 2013 MIQUEL TARRAGONA I COROMINA.
6
José Luis Mezquita del Cacho, causà baixa per defunció el 13 de desembre de 2012. Per
a la seva vacant fou elegit Acadèmic electe, el 10 de desembre de 2013, TOMÁS GIMÉNEZ DUART.
7
Ramon Mullerat i Balmaña, causà baixa per defunció el 31 de maig de 2013. La seva vacant
encara no ha estat declarada.
8
Antoni de P. Escura i Viñuela, causà baixa per defunció el 27 de febrer de 2015. La seva vacant
no ha estat declarada.
9
Joan Verger i Garau, causà baixa per defunció el 10 de maig de 2011. Per a la seva vacant fou
elegit Acadèmic electe el 29 de maig de 2012, ANTONIO CUMELLA GAMINDE.
10
Ricard Ma. Carles i Gordó, causà baixa per defunció el 17 de desembre de 2013. Per a la seva
vacant fou elegit Acadèmic electe el 13 de maig de 2014, LLUÍS MARTÍNEZ I SISTACH.
11
Ignacio Sancho Gargallo fou rebut com Acadèmic numerari el 26 d’octubre de 2010. Passà
a Acdèmic honorari el 15 d’octubre de 2013. La seva vacant no ha estat declarada.
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CURS ACADÈMIC
2010-2011

Sessió inaugural
curs 2010-2011
26 d’octubre de 2010

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’ACADÈMIA DE
JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
CURS 2009-2010
per
l’Il·lm. Sr. RAMON MULLERAT
Advocat
Secretari de l’Acadèmia

Aquesta Memòria resumeix les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya en el curs 2009-2010. Aquestes activitats, variades i
interessants, demostren el dinamisme de la nostra Acadèmia per l’assoliment dels
seus fins.
El dia 25 de novembre de 2009 va tenir lloc l’obertura del curs 2009-2010 en
un acte solemne al saló d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats, on es va llegir la
Memòria del curs 2008-2009 i es va rebre com a acadèmic de número el Sr. Lluís
Jou, que va pronunciar el seu discurs d’ingrés sobre «L’oficialitat lingüística, un
concepte jurídic», contestat pel Sr. López Burniol, en nom de l’Acadèmia. El Sr.
president pronuncià un discurs inaugural glossant el del nou acadèmic i la contestació i va ressaltar els projectes de l’Acadèmia.
A continuació es destaquen les principals actuacions portades a cap per
l’Acadèmia.
1.

Sessions

En aquest curs, l’Acadèmia es va reunir en setze sessions ordinàries a la seva
seu a Barcelona (13 d’octubre, 27 d’octubre, 10 de novembre, 25 de novembre, 1
de desembre, 15 de desembre, 12 de gener, 26 de gener, 9 de febrer, 23 de febrer,
9 de març, 23 de març, 13 d’abril, 4 de maig, 18 de maig i 1 de juny) i una d’extraordinària el dia 13 de juliol. La Junta de Govern es va reunir en diverses ocasions
a fi de tractar qüestions de la seva competència.
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2.

Ponències

Durant el curs, es van sotmetre per part dels acadèmics una sèrie de ponències que van donar lloc a interessants debats, i concretament:
El dia 27 d’octubre, «L’avantprojecte de llei reguladora del recurs de cassació en matèria de dret civil de Catalunya», pel Sr. Pintó, la qual resumeix el
dictamen que va preparar en què es comentava especialment la manera com s’ha
interpretat l’art. 477, l’«interès cassacional» i la quantia indeterminada.
El dia 10 de novembre, «Oposició a l’execució provisional», per la Sra. Alegret, en què analitzava les tres formes d’oposició previstes a l’art. 528 de la LEC.
El dia 15 de desembre, «Las disputas en la construcción precisan métodos
alternativos de solución de conflictos. ¿Es el arbitraje un método idóneo?», pel Sr.
Mullerat, on explica l’important paper de l’arbitratge en les disputes en el sector
de la construcció.
El dia 26 de gener, «Conveni de Nova York 1958», pel Sr. Escura, sobre aquest
transcendental conveni relatiu a l’execució de sentències arbitrals a l’estranger.
El dia 9 de febrer, primera part d’«Aproximació a la doctrina de la DGDEJ
en matèria de qualificació», pel Sr. Jou, qui exposa la part relativa als drets reals
i de successions.
El dia 23 de febrer, «Problemàtica del tracte successiu registral. Una anàlisi
de la doctrina de la Direcció General de Registres i del Notariat davant d’algunes
resolucions judicials», pel Sr. Follía, on exposa la importància del tracte successiu
i el paper dels registradors enfront de les resolucions judicials en l’actualitat.
El dia 9 de març, «Límites al contenido de las voluntades anticipadas», pel
Sr. Sancho Gargallo, on compara la normativa i la jurisprudència comunitària,
espanyola, catalana i del Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg en matèria de
voluntats anticipades.
El dia 23 de març, «La hacienda pública en el Estatut de Catalunya», pel Sr.
Ferreiro, en la qual glossa el concepte de dret com a ciència social i com a tècnica
i la regulació de la hisenda pública a l’Estat espanyol.
El dia 13 d’abril, «Las conformidades entre acusación y defensa en los procedimientos penales», pel Sr. Córdoba, qui analitzà les tres circumstàncies atenuants en aquesta matèria: a) la confessió, b) la reparació del dany o disminució dels
seus efectes, i c) la dilació indeguda.
El dia 4 de maig, «La doctrina de la DGDEJ en matèria de persona i família», pel Sr. Egea (segona part de la ponència del dia 9 de febrer), en què destacava les resolucions dictades per la DGDEJ amb referència a la compravenda amb
pacte de supervivència.
El dia 18 de maig, «Hacia el abandono de la mención de la causa en la conformación definitoria del contrato», pel Sr. Luna, qui analitza l’actual costum de
la configuració formal del contracte prescindint de la causa.
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El dia 1 de juny, «La revocació de les disposicions d’última voluntat en el
llibre IV del Codi Civil de Catalunya», pel Sr. Brancós, en la qual parla de la
revocació del testament, la de l’heretament preventiu i la dels pactes successoris
multilaterals després de la mort d’un dels atorgants.
3.

Principals activitats

• Assistència als actes del Col·legi d’Advocats de Tortosa el dia 3 de juliol,
en els quals es va concedir el premi Martí Miralles i es va retre homenatge a l’acadèmic Sr. Campo.
• Assistència, el 14 d’octubre, a la inauguració del curs de l’Acadèmia de
Legislació i Jurisprudència de Madrid.
• Assistència a la celebració de l’acte al Col·legi Notarial de la concessió del
premi Puig Salellas.
• Assistència, el 30 de novembre, del Sr. president i el Sr. secretari a la conferència del president de l’American Bar Association, el Sr. Steven Zack, al Col·legi
d’Advocats.
• Reunió de l’Observatori de Justícia, el 22 de març a Barcelona, en la que
van participar els acadèmics Sra. Alegret i Sr. Mullerat.
• Intervenció en un reportatge visual en relació amb el cinquantenari de
la Compilació, per la pàgina web del Departament de Justícia, en el qual van
intervenir el Sr. president i els Srs. Alegret, Bassols, Follía, Mullerat, Pintó, Puig
Ferriol, Pou de Avilés i Roca Trias.
• Atorgament de la medalla del Col·legi d’Advocats als Srs. Campo i Córdoba, el dia 5 de febrer, amb motiu de la celebració de Sant Raimon de Penyafort,
en homenatge a la seva trajectòria personal i professional.
• Assistència, el dia 18 de gener, del Sr. president a l’acte d’inauguració del
Curs de la Reial Acadèmia de Farmàcia.
• Assistència, el dia 4 de febrer, a l’acte in memoriam al professor Ruiz Jiménez al Col·legi d’Advocats.
• Assistència a un curs de quatre conferències organitzades per la Societat
Catalana d’Estudis Jurídics de l’Institut d’Estudis Catalans amb motiu del 50è
aniversari de la Compilació.
• Assistència a la 16a edició de les Jornades del Dret Català, a Tossa, el 23-24
de setembre, sobre «Contractes i responsabilitat contractual en el Codi Civil de
Catalunya».
• Presentació de l’edició facsímil dels «Comentarios a la Compilación del
Derecho Civil Catalán», editat per l’Acadèmia.
• Projecte de realització d’un llibre sobre Martí Miralles. Es va encarregar
la tasca al professor de dret processal de la Universitat de Barcelona, el Dr. Lluís

27

Caballol. Probablement la selecció de materials estarà feta al darrer trimestre de
2010 i la publicació, a finals d’aquest any o a inicis del 2011.
• Participació, els dies 13 i 14 de maig, del Sr. president i el Sr. secretari a la
Conferència Internacional sobre Arbitratge Comercial i d’Inversió a la Mediterrània, organitzada per l’Institut Europeu per la Mediterrània (IEMED), l’Associació
pel Foment de l’Arbitratge (AFA) i el Col·legi d’Advocats.
• Suport al Campus Excel·lència de la Universitat CEU Abat Oliba.
• El dia 15 de juny de 2010 es va celebrar a la sala d’actes del Col·legi d’Advocats l’acte commemoratiu del cinquantè aniversari de la Compilació del Dret
Civil de Catalunya, organitzat per l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de
Catalunya i el Col·legi d’Advocats. Presidiren l’acte el Sr. president de l’Acadèmia,
el degà del Col·legi, la consellera de Justícia, la presidenta del Tribunal Superior
de Justícia, el degà del Col·legi de Notaris, el president de la Comissió Jurídica
Assessora, el vicepresident del Consell de Garanties Estatutàries i la degana de
l’Il·ltre. Col·legi de Procuradors del Tribunal.
• Publicació del pòrtic del Sr. president a la Revista Jurídica de Catalunya
sobre el cinquantenari de la Compilació i participació de diversos acadèmics, que
apareixerà en el número extraordinari que es publicarà properament.
• Presentació del llibre Comentaris al llibre IV del CCC relatiu a les successions per causa de mort, coordinat pel Sr. Egea.
• Presentació del llibre International Corporate Social Responsibility. The Role
of corporations in the economic order of the 21st century, del Sr. Mullerat, el dia 6 de
juliol, en la qual participaren el conseller d’Economia, l’Hble. Sr. Antoni Castells,
el degà del Col·legi, el Sr. Pere Yúfera i el president de l’Acadèmia, el Sr. Guàrdia.
• Debat en sessió extraordinària sobre la sentència del Tribunal Constitucional en relació amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i emissió de declaració de
l’Acadèmia.
Dels anteriors actes, s’hauria de destacar, sens dubte, per la seva transcendència, l’organització i la participació en l’acte sobre la Compilació del Dret Civil
de Catalunya, que va tenir lloc al saló d’actes del Col·legi d’Advocats el dia 15 de
juny, en el qual hi va intervenir el Sr. president i els acadèmics Srs. Font i Rius, Puig
Ferriol i Pintó Ruiz.
4. Altres esdeveniments destacables
• Signatura d’un conveni amb la Fundació de la Caixa per la concessió de
subvencions econòmiques.
• Ampliació i desenvolupament de la web en les seves diverses seccions, de
gran utilitat i bona acollida general.
• Publicació de la traducció en italià del discurs d’ingrés del Sr. Agustín
Luna, amb el títol «Le finzioni nel diritto».
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5. Fundacions
L’Acadèmia participa en diverses fundacions, com són la Fundació Catalana del Notariat, la Fundació Lluís de Peguera, la Fundació Congrés de Cultura
Catalana, la Fundació Roca Sastre i la Fundació Pau Casals. En totes aquestes
fundacions l’Acadèmia, a través del seu president o d’algun acadèmic en el seu
nom, va participar en algunes de les sessions.
6. Nous acadèmics
Tal com s’ha dit, el 25 de novembre de 2009 es va rebre com a acadèmic
de número el Sr. Lluís Jou, apadrinat pels acadèmics Srs. Follía i Roca, que va
pronunciar el seu discurs d’ingrés sobre «L’oficialitat lingüística, un concepte jurídic» que va ser contestat pel Sr. López Burniol en nom de l’Acadèmia.
El dia 1 de desembre de 2009 el Sr. Juan José Ferreiro va prendre possessió
com a acadèmic electe per cobrir la vacant del Sr. Badenes.
Està previst celebrar probablement l’elecció per cobrir la vacant del Sr. Hernandez Izal.
Està prevista també, per al 16 novembre i amb assistència del president del
Tribunal Suprem, la lectura del discurs d’ingrés de la Sra. Alegret.
Com es veu, l’Acadèmia ha desenvolupat en el seu passat múltiples i importants activitats i té el projecte de realitzar-ne moltes més durant aquest curs, a fi de
continuar sent un actiu referent de la justícia de la nostra societat.
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IURIS PRUDENTIA DEL JUEZ CIVIL
DISCURS D’INGRÉS
de l’acadèmic de número
Il·lm. Sr. Dr. IGNACIO SANCHO GARGALLO

Excmo. Sr. Presidente e Ilmos. Sres. Académicos, autoridades y amigos,
Es lógico que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los miembros
de la Academia por el honor que me han otorgado al elegirme para formar parte
de ella, y en especial a Elías CAMPO y Josep Joan PINTÓ, que me apadrinan en este
acto, y a Ramon MULLERAT encargado por la Academia de contestar este discurso
de ingreso.
No oculto que, junto a la lógica satisfacción, desde que supe de la elección
me sobrevino otro sentimiento de respeto a la Academia y a sus miembros, que
en estos meses previos a mi discurso de ingreso ha ido creciendo, conforme voy
conociéndola con mayor detalle. Este respecto se manifiesta en responsabilidad,
cuando constato que vengo a ocupar el sillón señalado con el nombre de un gran
ilustrado, Antoni CAMPMANY, y que sucedo a quien hasta su muerte tan honrosamente lo había ocupado, el magistrado Antoni SABATER I TOMAS.
Antoni SABATER, además de haber desarrollado la carrera profesional propia
de un juez en nuestro país, pasando del ejercicio de su actividad jurisdiccional
en pequeñas y grandes localidades a, finalmente, presidir la Sala 1.ª (civil) de la
Audiencia Territorial de Cataluña, desempeñó otra función complementaria que,
estoy seguro, contribuyó a que aflorara en él la mentalidad propia de un jurista:
fue Juez Delegado de Apelaciones del Principado de Andorra desde 1967 a 1981,
siendo después designado Fiscal General de Andorra. Primero con sus resoluciones y después con sus publicaciones, especialmente el Dret Civil d’Andorra1,
contribuyó a la seguridad jurídica del Principado, a la par que aclaró sus fuentes
normativas e ilustró sobre el régimen jurídico de muchas de sus instituciones jurídicas. Para entrever el alcance de su labor, basta releer su discurso de ingreso en
la Academia «De les fonts del Dret Andorrà fins a llur aplicació: La jurisprudència
com a conducta» y también apreciar cómo siguen resonando en la actualidad constantes referencias a su «jurisprudencia» en el foro del Principado de Andorra,
donde continúa siendo un referente.
No puedo extenderme, por la premuera de tiempo, en este recuerdo de mi
predecesor en la Academia, pero implícitamente continuaré refiriéndome a él al
desarrollar el objeto de mi discurso: la «iuris prudentia» o «prudentia iuris» del
juez civil.

1

SABATER I TOMAS, A., Dret Civil d’Andorra, Ed. Promocions literàries, Andorra, 1984.
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I.

APROXIMACIÓN AL SIGNIFICADO DE LA JURISPRUDENCIA

1. En la denominación de esta prestigiosa y centenaria institución a la que
me incorporo en este acto como Académico de número, hay dos términos que encierran el mayor carácter distintivo del signo: «Jurisprudencia» y «Legislación».
Así como el segundo término tiene un significado unívoco, que no da lugar a
dudas, pues se refiere a la Ley, al compendio de leyes o disposiciones normativas,
en cuanto fuente principal del Derecho2, no ocurre lo mismo con el término Jurisprudencia. En nuestro país, su acepción más común es la prevista en la actualidad
en el art. 1.6 CC3: doctrina que emana del Tribunal Supremo en la interpretación
reiterada de las normas jurídicas4. Pero, al margen de su conceptuación como
verdadera fuente del Derecho, no es esta su acepción originaria, a la que responde
el título de nuestra Academia.
Existe un concepto más amplio de jurisprudencia, como conocimiento del
Derecho, enraizado en el Derecho Romano. ULPIANO define la «Iuris prudentia»
como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de
lo injusto» [«iuris prudentia est divinorum atque humanarum rerum notitia, iusti
atque iniusti sciencia» (ULPIANO, D. 1.1.10.2)]5. De hecho, en la mayoría de los
países europeos se ha conservado esta acepción de jurisprudencia como ciencia
del Derecho, sin perjuicio de que en el ámbito anglosajón también haya derivado
a su identificación con la Teoría del Derecho6.
2
El art. 1.1 Código civil, tras la reforma de su título preliminar llevada a cabo en el año
1974, la menciona en primer lugar entre las fuentes del Derecho: «Las fuentes del ordenamiento
jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho».
3
Este precepto dispone que «la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con
la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la
costumbre y los principios generales del derecho».
4
El diccionario de la RAE (20.ª edición), tras hacer mención al origen etimológico del
término jurisprudencia (del latín, iuris prudentia), deja constancia de tres acepciones y por este
orden: 1.º Ciencia del derecho; 2.º Conjunto de las sentencias de los tribunales, y doctrina que
contienen; 3.º Criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias
concordes (www.rae.es). GORDILLO, A., en la voz «jurisprudencia» en Enciclopedia Jurídica Básica,
t. III, Civitas, Madrid 1995, pp. 3.888 y ss., después de dejar constancia de que en Derecho
Romano y aún hoy entre los alemanes y anglosajones se designa con este término a la ciencia del
Derecho, advierte que en nuestro sistema adquiere un sentido estricto de acuerdo con el cual
denota el criterio constante y uniforme de aplicar Derecho, mostrado en las sentencias del Tribunal
Supremo.
5
DOMINGO, R.-RODRÍGUEZ-ANTOLÍN, D., Reglas jurídicas y aforismos, Aranzadi, Pamplona,
2000, p. 171.
6
En el ámbito anglosajón, este término aparece por primera vez ligado a este significado
en 1668 (Oxford English Dictionary, 2nd ed, 1989), y está plenamente consolidado cuando, en
1827, John AUSTIN ocupó la cátedra de jurisprudencia o Teoría del Derecho en la recién fundada
Universidad de Londres, y más tarde escribió su ensayo «Sobre la Utilidad del Estudio de la
Jurisprudencia» (On the Uses of the Study of Jurisprudence), donde entiende por jurisprudencia
general la ciencia que expone los principios, nociones y distinciones comunes a los sistemas
de Derecho (AUSTIN, J., Sobre la Utilidad del Estudio de la Jurisprudencia, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid 1981, pp. 26-27).
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El propio título de nuestra Academia, tomado sin duda de su antecedente
próximo, la Academia de Jurisprudencia Theórico-práctica de Barcelona, creada
el 22 de enero de 1777 por Carlos III, muestra que para entonces imperaba este
concepto amplio de Jurisprudencia, equivalente a ciencia o conocimiento del Derecho7.
Conviene no perder de vista que la acepción actual de jurisprudencia del
art. 1.6 CC es más moderna, surge con posterioridad, como una consecuencia de
la instauración del Tribunal Supremo y del recurso de casación. El Tribunal Supremo, que fue previsto por la Constitución de Cádiz como centro que encarnara
la potestad judicial, no se instauró de forma definitiva hasta 1834, por Decreto
de 24 de marzo, sustituyendo al Consejo de Castilla. No asumirá propiamente la
función de casación hasta 1838, en que por Real Decreto de 4 de noviembre se
regule el recurso de nulidad8, y se supriman los anteriores recursos de segunda
suplicación e injusticia notoria9. Este último se parece al de casación, en cuanto
no se admitían nuevas alegaciones ni probanzas, pero difiere en que mira más al
interés particular que a la legalidad del fallo, que es lo que justifica y perfila el
recurso de casación. Pero, propiamente, adquiere esta fisonomía con la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1855, que en sus arts. 1010 y ss. prohíbe llevar a la casación cuestiones de hecho y de apreciación de pruebas, distingue entre recursos de
nulidad por infracción de Ley o de doctrina legal (art. 194), y suprime la exigencia
de que sea Ley clara y terminante, como decía el Real Decreto de 183810. Será
para entonces, después de la publicación de la primera Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se comiencen a recopilar y publicar las Sentencias del Tribunal Supre7
PAGAROLAS I SABATÉ, L., Història de l’Academia de jurisprudència i Legislació de Catalunya,
Barcelona, editado por Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, 2000, pp. 19 y
ss. A este respecto resulta muy ilustrativo el artículo primero de las Ordenanzas de 1777, que
se transcribe en este libro, pues hace referencia al objetivo y finalidades de la institución: «El
instituto de la Academia es el facilitar a los individuos una instrucción general en todo lo necesario
para entrar en la vasta intrincada carrera de la abogacía una noticia de los tribunales que hai en esta
provincia, de sus formalidades, de su estilo, de las leies que en ellos rigen y de la jurisdicción propia de
cada uno; resolver dudas legales, patrocinar causas, pronunciar sentencias, exponer las questiones más
difíciles y más corrientes, enterarse a propósito de las disposiciones particulares del cuerpo legislativo
de Cathaluña, no por las subtilidades especulativas, sino consultando su verdadero espíritu a las luzes
de la práctica y de la observancia de los juzgados; finalmente, imponerse en todo aquello en que
trasladados al foro los académicos puedan desempeñar la instrucción y el talento que se requiere en los
nobles profesores de jurisprudencia».
8
LASSO GAITE, J. F., Aportación a la Historia del Tribunal Supremo, Revista General de
Legislación y Jurisprudencia, diciembre de 1969, n.º 6, época 2.ª, tomo LIX, 227 de la Colección,
p. 581.
9
Regulado en la Novísima Recopilación, Libro XI, título 23.
10
El recurso de nulidad tal como se dispuso en el art. 261.9 de la Constitución de Cádiz,
respondía a la finalidad de «reponer el proceso, devolviéndolo y hacer efectiva la responsabilidad de
los Jueces por la inobservancia de la leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal». No se
parece apenas al recurso de casación, sobre todo si se tiene en cuenta que no se exigía al Tribunal
Supremo la motivación del fallo, por lo que difícilmente a este respecto podía vincular al tribunal
inferior en ulteriores resoluciones.
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mo, cuyos razonamientos irán conformando poco a poco una doctrina reiterada
en la interpretación y aplicación no sólo de las leyes, sino también del resto del
ordenamiento jurídico11.
2. Resulta muy significativo que cuando se crea la Academia en 1840, junto
a la designación originaria de «Jurisprudencia», se añada el término «Legislación». Entre la creación de una y otra academia había ocurrido un cambio en el
mundo del Derecho que lo justifica: la codificación. La promulgación del Code
civile francés de 1804 hace realidad la aspiración de los revolucionarios franceses
de reducir el Derecho a la Ley y acabar con la arbitrariedad judicial. La Ley, cuya
máxima expresión es el Code, se concibe como fruto de la razón y aspira a ser
perfecta y completa, de forma que no exige interpretación para su aplicación, sino
a lo sumo su exégesis por los estudiosos del Derecho. Es esa época, la del apogeo
de la Escuela de la Exégesis, que se extiende hasta 1880, y de la que es un claro
exponente el informe oficial sobre el estado de la enseñanza de la Facultad de Derecho de París, emitido en 1857 por su decano AUBRY: «Toda la ley, tanto su letra
como su espíritu, con una amplia aplicación de sus principios y el más completo
desarrollo de las consecuencias que de ello derivan, pero nada más que la ley. Tal
ha sido la divisa de los profesores del Código de Napoleón»12.
Aunque tanto CAMBACERES, padre de los primeros proyectos, como PORTALIS, en su discurso preliminar, reconocen que la ley nunca podrá abarcar todos
los supuestos que la vida práctica nos presenta, por lo que no cabe calificarla de
perfecta y completa, la promulgación del Code, bajo la influencia de la filosofía
inmanentista, desembocó en una exaltación de la obra del legislador: recoger en
códigos perfectos el contenido de todo el derecho ideal y racional de la propia
disciplina (civil, comercial y penal). En este contexto, el juez vendría a ser un
mero aplicador de la ley al caso concreto que se le presenta, a través de una
subsunción lógica, ajena a cualquier opción valorativa, de un supuesto fáctico
concreto en una premisa normativa, de la que se deduciría la solución al caso a
modo de conclusión.
Es cierto que para entonces, 1840, había aflorado en Alemania la Escuela
de Histórica de SAVIGNY y su disputa con THIBAUT y, en general, los partidarios
de la codificación. Pero este movimiento a través del formalismo histórico-jurídico desembocará en el conceptualismo jurídico (jurisprudencia de conceptos)
y la dogmática formalista, con la consiguiente desconexión del Derecho y de
11
La Enciclopedia Jurídica Española Seix, t. XX, Barcelona 1910, pp. 703 y ss., cuando
aborda la voz «jurisprudencia», después de explicar que en su origen designaba la ciencia del
Derecho, advierte que en aquel momento ya había adoptado un significado más propio, relacionado
con la interpretación del Derecho por sus aplicadores, sin reservarlo todavía al Tribunal Supremo:
la interpretación que la autoridad judicial da ordinariamente a una ley.
12
PERELMAN, C. Lógica jurídica y nueva retórica, Civitas, Madrid, 1979, p. 37.
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la realidad13. Uno de sus máximos exponentes, IHERING, será más tarde quien
pondrá en evidencia sus limitaciones, tras el punto de inflexión que en su obra
supuso su «Lucha por el Derecho» (1872), que dio pie a la búsqueda de «El fin
en el Derecho» («asegurar las condiciones de vida de la sociedad»)14. IHERING,
en sus «Bromas y veras de la jurisprudencia», pondrá en evidencia de forma
sarcástica los excesos de conceptualismo a los que había llegado la jurisprudencia de conceptos15. Este conceptualismo jurídico no impidió que, junto a otros
movimientos de signo contrario, pudiera aflorar con fuerza el normativismo
jurídico en su máxima expresión, el formalismo legal de la Teoría Pura del Derecho de KELSEN, que ha ejercido una gran influencia en la mentalidad jurídica
del s. XX. La ciencia del derecho es liberada de todos los elementos ajenos a
su esencia, tanto los empréstitos de una ciencia de hechos (la sociología y la
psicología), como la influencia de «dogmas» de naturaleza ética o religiosa. La
validez de la norma no depende de su contenido ni del fundamento sustantivo
de este, sino del modo y manera en que, formalmente, se apoya en una norma
fundante (Constitución), que determina quién y cómo puede imponer normas
jurídicamente válidas. El Derecho se confunde con el Estado y está constituido por normas coactivas que surgen de actos volitivos dimanantes del escalón
competente de la pirámide jurídica que tiene por vértice la Constitución. En la
base se encuentra la resolución dictada por quien aplica la norma, quien decide, mediante un acto de voluntad, por una de las posibilidades que le ofrece la
interpretación.
En su discurso inaugural del curso 1987-1988 de la Real Academia de Jurisprudencia, que lleva por título «Ante la teoría pura del derecho», HERNÁNDEZ GIL
advierte que «el positivismo, en todos sus planteamientos, al variar el derecho
de contenido intrínseco y prescindir de su conexión con los presupuestos éticosociales, termina por dejarlo a solas con la coacción. Positividad y coacción vienen, por tanto, a identificarse; o dicho más precisamente, la coacción es el grado
máximo de la positividad. De ahí surge la concepción del derecho como el monopolio de la fuerza, una fuerza incruenta, no violenta, autorizada y legitimada por
la ley que organiza un orden, lo afirma y lo defiende; pero fuerza, al fin, incluso
física, por cuanto sanciona la transgresión y asegura el imperio de las normas»16.
Como apostilla VALLET DE GOYTISOLO, KELSEN no se percata de que generalmente
vivimos el derecho sin tener presentes imperativos y sanciones, que normalmente

13
WILHEM, W., La metodología jurídica en el siglo XIX, EDERSA, Madrid, 1980, pp. 25-32,
57-62, 108-118.
14
RODRÍGUEZ PANIAGUA, J.M., Historia del pensamiento jurídico, t. II., Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, 8.ª ed., pp. 433-464.
15
IHERING, R., Bromas y veras en la ciencia jurídica, Cívitas, Madrid 1987, pp. 267 y ss.
16
Citado por VALLET DE GOYTISOLO, J. B., Metodología jurídica, Civitas, Madrid, 1988, pp.
232-234.
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discurre movido por la adhesión a lo que creemos justo y necesario para la vida
social, familiar, de vecindad, comercial, ciudadana17.
A pesar de las reacciones habidas desde diferentes corrientes doctrinales
frente a este exceso de formalismo, no impidieron que imperara entre los profesionales del derecho una mentalidad jurídica muy legalista, que determina la
percepción de la función judicial. El juez se concebía, y en parte sigue siendo así,
como un funcionario más, encargado de aplicar la ley, aséptico y neutral, como
quien manipula un material ajeno, con un cariz eminentemente «técnico». A este
juez ya no le correspondería la función de decir el derecho (iuris-dictio), hablarlo
haciéndolo emerger como sentido coexistencial de una situación concreta, sino
que sería un mero altavoz que pronuncia las palabras de la ley. Para ello debía,
en primer lugar, conocer la ley (acumulando textos hasta hacer de su memoria un
nutrido repertorio legislativo), estar en condiciones técnicas de subsumir en sus
premisas los casos concretos y ser lo suficientemente honrado para no permitir
que nada turbara tan aséptica labor. A lo sumo la interpretación venía dominada
por la búsqueda de la mens legislatoris18. De este modo la independencia que se le
exige se equipara a su grado de obediencia al legislador19.
3. Frente a ello, en las últimas décadas se hacen más insistentes las voces que
tratan de desenmascarar este espejismo de la Ley20. En el contexto del derecho continental europeo, después del proceso de Nüremberg, que puso de manifiesto que
un Estado y una legislación pueden ser inicuos o incluso criminales, se generó una
orientación antipositivista que concede un papel preponderante, en la interpretación y aplicación de la ley, a la búsqueda de una solución que sea no sólo conforme
a la ley, sino también equitativa, razonable y conciliable con el derecho en vigor21.
17

VALLET DE GOYTISOLO, J. B., Metodología jurídica…, p. 234.
CLEMENTE DE DIEGO, F., Instituciones de Derecho civil español, t. I, Madrid 1959, p. 140,
describe este método tradicional, que «veía en la ley la expresión de la voluntad del legislador,
y en la interpretación, la rebusca de esta voluntad por todos los índices y señales por donde
pudiera manifestarse… Se aplicaban reglas lógicas por donde verosímilmente pudiera subirse a esa
voluntad; se inducían los principios o ideas cardinales o concepciones que sirvieron al legislador de
guía; se formaban construcciones jurídico-lógicas y abstractas a base de los conceptos deducidos
de la naturaleza de las instituciones, que restringían o extendían las normas jurídicas a virtud de
los cánones de la hermenéutica tradicional; luego se deducían todas las consecuencias que daban
satisfacción o contestación a todas las dudas. Cuando se agotaba la virtualidad de esos principios o
construcciones, los intérpretes no vacilaban en sacrificar la vida y sus exigencias a las concepciones
estrechas de la ley, dándoles solución contraria a la que demandaban los sentimientos de equidad
y de justicia natural».
19
OLLERO, A. Interpretación del Derecho y positivismo legalista, EDERSA, Madrid, 1982,
pp. 168-169.
20
SIMÓN, D., La independencia del juez, Ariel, Barcelona, 1985, p. 73, quien muestra la
ligazón entre lo que denomina el petrificado mito de la vinculación a la Ley y el silogismo judicial.
21
PERELMAN, CH., op. cit. p. 178, para quien la solución buscada no sólo debe poder
insertarse en el sistema, sino también revelarse social y moralmente aceptable para las partes y para
el público ilustrado.
18
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Entre nosotros, ya en 1951 y por influencia de autores del realismo jurídico
norteamericano, PUIG BRUTAU advertía que había que abandonar la ilusión de que
en la decisión de las controversias sólo interviene el Derecho emanado de fuentes
oficialmente proclamadas y admitidas22. Esa decisión o resolución es fruto del
arbitrio judicial, empleando el término usado por ALEJANDRO NIETO, sin que ello
signifique que el juez pueda decidir con libre arbitrio23, sino que la decisión no
resulta determinada por la voluntad del legislador. PUIG BRUTAU, al dar contenido
a este arbitrio, equipara la misión del juez con la que IHERING atribuyó a la interpretratio romana, que no era una simple explicación de la ley sino la conciliación
del Derecho con las exigencias de la vida24.
Por otra parte, la realidad pone de manifiesto que la labor de enjuiciamiento
es una actividad eminentemente valorativa y por ello subjetiva. El juez no se limita
a leer un texto legal y aplicarlo mecánicamente, sino que se esfuerza en solucionar
un problema25. A él le corresponde, además de apreciar los hechos y calificarlos
jurídicamente, interpretar el Derecho, que es algo más que la ley, integrar lagunas
de la ley, ponderar las consecuencias del fallo y cotejar las valoraciones de la ley
con las socialmente vigentes26. Esta labor es propia de la razón práctica, también
denominada prudencial, de la que, por cierto, desconfiaban los revolucionarios
franceses y, en general, el legalismo. Sin esta tarea prudencial, ni los hechos ni las
leyes se hacen propiamente jurídicos, ni los principios del derecho llegan a fin
práctico alguno.
Pero no se trata de auspiciar el judicialismo, que no deja de ser otra suerte de
positivismo que sólo considera derecho lo decidido definitiva e inapelablemente
22
PUIG BRUTAU, L., La jurisprudencia como fuente del Derecho (Interpretación creadora
y arbitrio judicial), Bosch, Barcelona, 2.ª ed., 2006, p. 87: «Quienes creen que los preceptos
solemnemente promulgados permiten en todos los casos hacer la reducción de la norma general
a los límites de una decisión particular, incurren a nuestro juicio en una ilusión peligrosa por
confundir lo que está dispuesto que las cosas sean con lo que ellas, tercamente, se obstinan en ser».
23
Por contra, para NIETO, A., El arbitrio judicial, Ariel, Barcelona 2000, p. 219, el juez
resuelve siguiendo un criterio de legalidad o un criterio de su propio arbitrio, o más comúnmente
combinando ambos de tal forma que la decisión es fijada con su arbitrio dentro de las posibilidades
que le ofrece la legalidad. El arbitrio así concebido se asemeja a la discrecionalidad que HART
reconoce al Juez en los casos difíciles, en que existe más de una posible solución, para escoger una
de ellas (HART, H., El concepto de Derecho, Buenos Aires 1963, p. 164, apud RODRÍGUEZ, C., La
decisión judicial. El debate HART-DWORKING, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 1997, p. 71).
Esta concepción obvia cualquier consideración a la prudencia que guiaría la toma de la decisión
más justa.
24
PUIG BRUTAU, L., La jurisprudencia..., p. 105.
25
Sobre todo en los casos difíciles, no es infrecuente que la fuerza de la realidad social,
interactuando con el Derecho, condicione unas soluciones de contenido fuertemente creativo
inexplicables como simples deducciones de una proposición escrita y en las que en gran medida
están presentes las valoraciones más o menos subjetivas del juez (XIOL RIOS, J. A. «El precedente
judicial en nuestro derecho, una creación del Tribunal Constitucional», en El precedente judicial y
otros estudios, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2005,
p. 45).
26
OLLERO, A. Interpretación..., pp. 169-170.
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por jueces y tribunales cualquiera que sea su contenido. En este sentido, una de
las premisas de las que partía el realismo jurídico norteamericano era la primacía
de la autoridad judicial en la creación del derecho, basándola en el mero hecho
de que sus decisiones prevalecen en la realidad. Para HOLMES, uno de sus máximos exponentes, el derecho no indica otra cosa que la previsión de lo que van a
decidir los jueces. Y otros autores, como Jerome FRANK, resaltan la irracionalidad
de la resolución judicial, que no dudan en calificar de emotiva, pues se basa en
una intuición en la que resulta decisiva la personalidad del juez, su modo de
reaccionar y sus prejuicios27. Es cierto que no han faltado tesis judicialistas, en
cuanto conciben el Derecho como una realidad judicial, que tratan de superar
este positivismo, al apreciar la genuina e imperecedera fuente del Derecho en la
«prudentia iuris», respecto de la que el resto de fuentes (la Ley, la costumbre y los
principios generales del Derecho) son formas de expresarse28. Según esta tesis de
Álvaro D’ORS, el derecho se produce como la individualización de unos criterios,
que llamamos normas, al ser aplicados a los casos concretos que se presentan
antes los jueces. Y el origen de estas normas está siempre en una opinión respecto
de un caso concreto, que ha servido de antecedente para sentar una doctrina de
prudencia jurídica (jurisprudencia) o incluso una ley oficial. Pero estas normas,
doctrinales o legales, no tienen realidad para el caso real si el juez —el juez supremo— no las reconoce29. Frente a estas posturas judicialistas, cabe objetar las
observaciones formuladas por HERNÁNDEZ GIL en su discurso de inauguración
del curso 1982-1983 en la Real Academia de Jurisprudencia: «Lo judicialmente resuelto no agota el ser, la vida ni el concepto del derecho. Los jueces y los
tribunales no parten de la nada. Y de la nada partirían si ellos fueron los forjadores
exclusivos del dato empírico que habría de tomar en consideración el conocimiento
científico. Los jueces y los tribunales disciernen lo justo conforme a derecho. Pero es
incomparablemente superior el derecho que se realiza de un modo espontáneo o sin
pronunciamientos jurisdiccionales. Hacer pasar el derecho necesariamente por una
sentencia, reputándola el medio único de conocerlo y definirlo, es tanto como hacer
pasar la salud por el diagnóstico del médico: sólo cuando el médico dice que estoy
sano, tengo salud. Pero en cuanto lo ha dicho se crea la incógnita para el futuro»30.
Por eso, sin caer en un judicialismo, tan sólo pretendo evitar negar la evidencia, la labor de enjuiciamiento exige del juez una actividad prudencial, y advertir
que a la ley no le corresponde garantizar exhaustivamente todas las expectativas
de justicia del ciudadano, sino enmarcar racionalmente el ámbito de esta actividad
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VALLET DE GOYTISOLO, J. B., Metodología jurídica…, 257-259.
D’ORS, A., «De la prudentia iuris a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Derecho
foral», en Estudios varios sobre el Derecho en crisis, Roma-Madrid, 1973, p. 77.
29
D’ORS, A., Una introducción al estudio del derecho, Rialp, Madrid, 1963, p. 16.
30
Citado por VALLET DE GOYTISOLO, J. B., Metodología jurídica, p. 260.
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prudencial del juez. Las «fuentes del derecho» establecen un iter procedimental que
obliga a fundamentar peculiarmente la decisión y facilita su control y revisión. Ya
no se trata de que se aplique realmente la ley, sino que la decisión del caso tiene que
aparecer fundamentada en ella. El derecho deja de ser ratio aplicada para convertirse en decisión prudencial, racionalmente controlable31, a través del cumplimiento
de la exigencia constitucional de su motivación (art. 120 CE)32. La motivación de
las resoluciones judiciales opera como garantía frente al prejuicio y la arbitrariedad,
y facilita el control jurisdiccional a través de los recursos, lo que contribuye al fortalecimiento de la necesaria seguridad jurídica33. Es precisamente a esta actividad
prudencial del juez, al desarrollar su labor de enjuiciamiento, a la que se refiere el título de este discurso. La prudentia iuris constituye una tercera acepción del término
jurisprudencia, más cercana al significado etimológico del término: iuris prudentia,
la prudencia jurídica o, mejor dicho, prudencia de lo justo (ius-iuris).

II.

SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO Y ORIGINARIO DE LA IURIS PRUDENTIA

4. La prudencia es una virtud moral de la inteligencia que en la antigüedad
clásica se identificaba con un saber práctico, saber obrar bien. Este saber prudencial poseía una constitutiva dimensión ética de la que carecían otros saberes,
como la ciencia y la técnica. Para ARISTÓTELES, la prudencia («phronesis») es una
disposición práctica acompañada a la regla verdadera que tiene por objeto lo que
es justo, honroso y bueno para el hombre, de tal modo que es imposible ser bueno
sin prudencia34. Esta noción de prudencia como virtud ética pasó al mundo romano, y así para CICERÓN era la ciencia de las cosas que deben ser evitadas.
Pero la prudencia, en ARISTÓTELES, nos remite al personaje del prudente
(«phrónimos»), quien sirve de criterio porque está dotado de una inteligencia

31

OLLERO, A. Interpretación…, pp. 160 y 175.
Para el Tribunal Constitucional, «ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de
estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles
han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y en segundo lugar, que la motivación
debe contener una fundamentación en Derecho, lo que conlleva la garantía de que la decisión no sea
consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o
irrazonable o incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo
una mera apariencia (SSTC 147/1999, de 4 de agosto; 25/2000, de 31 de enero; 87/2000, de 27 de
marzo; 82/2001, de 26 de marzo; 221/2001, de 31 de octubre; 55/2003, de 24 de marzo; 223/2005,
de 12 de septiembre; 276/2006, de 25 de septiembre; y STC 89/2008, de 21 de julio, entre otras).
33
Esta exigencia ha pasado, como no podía ser de otro modo, a los Códigos de Ética
Judicial, y así el art. 20 del Código Modelo de Ética Judicial, aprobado en la cumbre Iberoamericana
de 2006, prescribe que «la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad
del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del
poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales».
34
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Lib. VI, caps. 12 y 13, núms. 1143b, 1144a y 1144b,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2002.
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crítica. La prudencia no sólo es aquello según lo cual se juzga sino el mismo que
juzga, aunque propiamente no se juzga bien más que lo que se conoce bien, y es
en ello que se es buen juez. La «regla recta» se encuentra individualizada en la
persona del prudente, lo cual parece dar a la prudencia un fundamento existencial: no es tanto la prudencia cuanto el prudente el que es la recta ratio, puesto que
no hay prudencia sin prudente. Y el prudente es invocado como juez en cuanto
que tiene juicio, experiencia, en resumen, un «conocimiento»35. El prudente en
ARISTÓTELES reúne rasgos cuya asociación hoy día está olvidada: el saber y la incomunicabilidad, el buen sentido y la singularidad, el bien natural y la experiencia
adquirida, el sentido teórico y la habilidad práctica, la habilidad y la rectitud, la
eficacia y el rigor, la lucidez precavida y el heroísmo, la inspiración y el trabajo36.
Por otra parte, ARISTÓTELES se refiere al derecho, más que a la justicia general
(dikaiosuné)37, como a lo justo concreto (to dikaion). Las leyes que forman el
armazón de la justicia general (escritas o no, naturales o positivas) no son propiamente el derecho (to dikaion), sin perjuicio de que le afecten38. El derecho así considerado es algo objetivo, no una virtud, y se refiere al justo medio de las cosas.
No es la justicia en mí, subjetiva (dikaios), sino la justicia fuera de mí, en lo real,
objetiva (dikaion). No se sitúa en el sujeto sino «en las cosas», lo real externo39.
Esta concepción del derecho como lo justo concreto (to dikaion) también pasó a
Roma (quod iustum est), siendo célebre la formulación de PAULO, «lo que siempre
es equitativo y bueno», y la posterior de CELSO y ULPIANO, «el arte de lo bueno y
de lo justo» (ius est ars boni et aequi)40. Esta última ilustra el sentido práctico de
los romanos, que ahonda la concepción del derecho como arte práctico, encaminado a la búsqueda de lo que en cada caso es más justo.
5. En este contexto, la iuris prudentia, en la época clásica del Derecho Romano41, no será más que el arte de sugerir lo que hay que conseguir o evitar en el
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AUBENQUE, P., La prudencia en Aristóteles, Crítica, Barcelona, 1999, pp. 62-63.
AUBENQUE, P., op. cit., p. 76.
37
Vendría a ser equivalente a la conformidad de la conducta de un individuo a la ley moral.
38
VILLEY, M., Compendio de Filosofía del Derecho, Eunsa, Pamplona, 1979, pp. 71 y ss.
39
VILLEY, M., Compendio…, pp. 84 y ss.
40
D. 1.1.1pr (DOMINGO, R.-RODRÍGUEZ-ANTOLÍN, D., op. cit. p. 169).
41
Una vez la administración de justicia y de la ciencia de derecho pasó de manos de los pontífices a
la de los pretores, tras la introducción de la pretura (387 a. C.), y sobre todo de la legis actio per condictionem
(por las leyes Silvia y Calpurnia) de la que conocía el pretor, que por ser más ventajosa que la legis actio
sacramento (que en un primer momento debía ejercitarse ante los pontífices), provocó que la jurisdicción
de los pontífices fuera decayendo hasta caer en el olvido. La jurisprudencia fue a partir de entonces un arte
libre con numerosos discípulos, que podían responder a todas las exigencias de los litigantes que recurrían
a sus luces intelectuales. Constituyó durante siglos la actividad favorita de las clases elevadas, que
proporcionaba a estos juristas influjo, consideración, satisfacciones intelectuales y el placer de la actividad
práctica y útil. Su actividad no era remunerada, lo que contribuía a que fuera más capaz de rendir homenaje
estricto a la verdad. En contrapartida, el jurista recibía honor, consideración, popularidad e influencia
(IHERING, R., El espíritu del Derecho romano, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 199-2002).
36
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ámbito jurídico. Adviértase que ULPIANO, al definir la «juris prudentia» no transporta íntegro al derecho lo que CICERÓN dice para la prudentia en general, sino
que con la aposición iusti atque iniusti scientia, adapta la noción de prudentia al
derecho42. La iuris prudentia, para los romanos, no tiene un fin especulativo, no es
una ciencia en el sentido de búsqueda de una verdad objetiva, sino más bien una
actividad intelectual dirigida a conseguir lo que es justo y oportuno en la convivencia social43. De este modo, el jurisprudente no pretende investigar una verdad
objetiva a través de una elaboración lógica, sino alcanzar un resultado práctico,
como la actuación de la justicia en la convivencia social: con pleno conocimiento
del derecho (iuris scientia) y dueño de la compleja vida social (divinarum atque
humanarum rerum notitia) tiene capacidad de enderezar la actividad humana hacia la justicia44. El iuris prudente tampoco es el especialista de un determinado
sector de la ciencia; sólo es la persona prudente en el campo del derecho, y la jurisprudencia supone el pleno conocimiento de la vida y de los fines del derecho45.
Para D’ORS, la jurisprudencia (doctrina de los prudentes) se muestra así
como un saber jurídico, una revelación de una verdad práctica indesligable de la
realidad, y la función del prudente es declarar su opinión sobre esa verdad en un
asunto litigioso («respondere», «sententiae»…). En realidad, el juez, el iuris prudens, era un particular que gozaba de una especial «auctoritas», pero no un funcionario o magistrado con «potestas». El magistrado (el pretor de Roma) instruía
la instancia, autorizaba el proceso, lo prejuzgaba en cierto modo («ius dicere»); y
una vez formalizado el litigio en el contrato procesal («contestatio litis»), el asunto
pasaba al juez privado, que las partes habían nombrado libremente. El juez tenía
que recibir las pruebas dispuestas por las partes, si bien conservaba libertad para
valorarlas sin tasas ni presunciones fijas, y, finalmente, declaraba su opinión, sin
especiales formalidades. Con su opinión («sententia»), la «res» quedaba «iudicata» (por eso su función se llamaba «iudicatio»), y el pretor podía conceder la
ejecución46.
El jurisprudente gozaba de auctoritas para discernir la justicia del caso concreto, por medio de la prudencia. El suyo, como debería ser el del juez actual, no
es más que el juicio prudencial aplicado a la resolución de conflictos jurídicos,
que ciertamente resulta difícil de encerrar en un protocolo, pues no es tanto cuestión de método como de virtud, de desarrollo de una aptitud intelectual (razón
práctica). Por eso, detrás de un juez hay que ver siempre al jurisprudente que le
inspira.
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BIONDI, B., Arte y Ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona, 1953, p. 37.
BIONDI, B., op. cit., p. 37.
BIONDI, B., op. cit., p. 91.
BIONDI, B., op. cit., p. 38.
D’ORS, A., De la «prudentia iuris»…, pp. 66-69.
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La jurisprudencia así entendida en la época clásica del Derecho romano no
era un sistema plena y exclusivamente lógico, porque pretendía satisfacer las necesidades de la vida, que con sus mudables y complejas exigencias no siempre se
sujeta a los rigurosos dictados de las buenas formas lógicas. La vida no se consideraba algo racional, sino como realidad. El derecho no pretendía imponerse a la vida
sino adaptarse a ella. De ahí que no tendiera a fosilizar el derecho en un esquema
rigurosamente lógico, sino que aproximara el razonamiento jurídico a las exigencias prácticas. La fina dialéctica de los juristas romanos no se pierde en lo abstracto,
sino que tiene la finalidad de llegar a un resultado que parezca justo47. Se trata de
la búsqueda no de una fórmula teórica, sino de razonamientos que hagan parecer
convincente lo que intuitivamente aparece justo, merced a un juicio prudencial.

III.

OLVIDO DE LA PRUDENTIA IURIS

6. Esta razón práctica, en que consiste la prudencia, es esencialmente una
forma de conocimiento práctico y no puede quedar desvinculado de él, como
tampoco de su significación ética, a riesgo de que se degrade y desnaturalice,
reduciéndose a la condición de mera habilidad o arte al servicio de lo que en cada
momento fuese considerado útil. La actualización de este riesgo, ligado más tarde
al cientifismo y pragmatismo del mundo moderno, hicieron olvidar este saber
prudencial en el derecho de forma paralela a como ocurrió en la moral y en la
política48.
La desnaturalización de la «iuris prudentia», reducida a mera «técnica jurídica», es consecuencia del fenómeno de la burocratización del orden político, a
mediados del siglo III d.C., que trajo consigo la monopolización de la jurisprudencia por el Estado: los prudentes desaparecieron para dejar paso a los funcionarios
medio especializados (la función del magistrado y del juez se fundieron en una
única, los magistrados se hicieron jueces); y, en palabras de D’ORS, «se impuso victoriosamente la técnica, que es cosa al alcance de cualquiera, sobre la prudencia,
que es virtud más exquisita»49.
Este abandono de la visión de la actividad jurídica concebida como búsqueda prudencial (juris-prudencia) de la solución a un problema social se acentuó con
el nacimiento y desarrollo del Estado moderno50, que trajo consigo una justicia y
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una administración racionalizadas y servidas por funcionarios, y con ellos empieza a
prodigarse un saber jurídico puramente empírico, rutinario, limitado a manuales, a
extractos legales, a formularios, a instrucciones, a aforismos… En este proceso, los
clásicos axiomas o principios jurídicos, formulados en forma de sentencias, aforismos o máximas (brocarda o generalia) se convirtieron en meras expresiones técnicas
o recursos pedagógicos, cuando no en cobertura de la pereza del pensar jurídico y
signo de la decadencia de la Ciencia del Derecho, como certeramente denunció DE
CASTRO51. Y el saber jurídico, la norma próxima de acción ya no es el resultado de
un juicio prudencial sino algo que por lo general suele venir de antemano: primero
por aquellas sentencias, aforismos y máximas, y luego, con la codificación, por la ley.
La irrupción del voluntarismo en la concepción del derecho también contribuyó a la limitación o exclusión de la prudencia. Mientras que para el pensamiento tradicional el derecho positivo presuponía un orden racional y objetivo que le
servía de fundamento y lo legitimaba, jugando la prudencia un papel destacado
no sólo en la aplicación del derecho a través de la prudentia iuris o iurisprudentia,
sino también en su creación (determinatio proxima), el voluntarismo jurídico, que
nace de la Baja Edad Media (DUNS SCOTO y DE OCKAHAM) y está en el origen del
pensamiento jurídico moderno52, supuso el declinar de la prudencia del ámbito
jurídico. Para el pensamiento voluntarista, el derecho constituye la expresión de
mandato de una voluntad soberana (BODINO, HOBBES) o la expresión de la voluntad general (ROUSSEAU). Y desde estos postulados, el pensamiento racionalista
renovó la teoría del Derecho: El Estado es producto de un contrato (acuerdo de
voluntades); el contrato, la fuente de obligaciones; el acto jurídico, la manifestación de una voluntad personal productora de efectos jurídicos; la ley, la expresión
de la voluntad soberana con independencia de que se entienda que la soberanía
reside en el rey, en la nación, en el pueblo o, incluso, en el Estado53.
Además, el racionalismo que había sido la guía del Derecho natural clásico
en la Edad Moderna desemboca en maximalismo iusnaturalista, que pretendió
elaborar deductivamente, more geométrico, un código ideal de principios con
validez universal, a los que deberían ajustarse todas las legislaciones particulares.
PUFFENDORF aspiraba a presentar el Derecho natural como un sistema lógico y
cerrado de verdades de razón. Este intento, tanto por su finalidad (construir un
sistema jurídico de carácter lógico-racional, acabado y perfecto) como por su mé-

estamento (por motivos de edad, religiosos, etc.) habían ayudado a legitimar aquella actividad
prudencial, pero el ambiente racionalista y cientifista en el que consolida el Estado no concibe que
la suerte de la convivencia social repose sobre tan frágiles fundamentos».
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DE CASTRO, F., Derecho civil de España, Parte General, T.I.3.ª, Editorial de Estudios
Políticos, Madrid, 1955, p. 480.
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VILLEY, M., Leçons d’Histoire de la Philosophie du Droit, 9.ª ed., Dalloz, París, 1962, pp.
273-274.
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todo lógico-deductivo (propio de la razón especulativa y no de la razón práctica),
supusieron la expulsión de la prudencia del proceso de obtención de los preceptos del Derecho natural. Y en el ámbito del Derecho positivo, el iusnaturalismo
racionalista e inmanentista, por un lado, y el voluntarismo político y jurídico, por
otro, condujeron a la codificación y al positivismo jurídico formalista.
7. Al término de este desarrollo, el derecho deja de ser prudencia ética
para hacerse actividad científica; deja de ser una función encomendada al ciudadano virtuoso para estatalizarse; pierde su perfil judicial para legalizarse54.
El movimiento codificador, en su aspiración de elaborar, según el método
lógico-deductivo, un ordenamiento jurídico perfecto desde el punto de vista lógico-formal, al margen de las exigencias y peculiaridades de la realidad social que
debía ordenar, no sólo obviaba el juicio prudencial en el momento del alumbramiento de la ley, sino que, además de contribuir a identificar el derecho con la ley,
pretendió reducir la aplicación del derecho a un proceso mental también lógicodeductivo, cuya conclusión debía imponerse de modo automático y necesario.
El error de este planteamiento radica en haber trasladado la lógica racional
tradicional al campo de los contenidos jurídicos. Es cierto que el derecho tiene una
estructura lógica, que cabe un estudio del a priori formal de lo jurídico, hallando y
declarando la esencia de lo jurídico en general, en términos universales, así como
una ontología formal del derecho, esto es, un estudio de la doctrina general de los
contenidos jurídicos; correspondiendo tal función a la Teoría General, que utilizará como método el lógico deductivo, el mismo empleado por las llamadas ciencias
exactas. Pero también lo es que el derecho no es sólo esa estructura lógica; tiene
unos contenidos jurídicos concretos y singulares, para cuyo descubrimiento e interpretación se precisa de una lógica distinta de la tradicional o de la razón, se necesita
una lógica humana o de lo razonable, como la calificaba RECASENS SICHES55. Para este
autor, el fracaso de la aplicación de la lógica formal a la interpretación jurídica radica, de una parte, en la manía de lo general que impide ponderar los elementos relevantes en cada caso concreto, e impide también crear la norma individualizada que
sea la pertinente; y, de otra parte, en que esta lógica formal no contiene puntos de
vista axiológicos ni las armazones adecuadas para la conexión entre fines y medios.

IV.

DIALÉCTICA ARISTOTÉLICA Y PENSAMIENTO APORÉTICO

8. En realidad, el acceso a este saber práctico, relativo a lo que es más
justo en cada caso, es el resultado de un proceso de construcción racional, que se
54
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acomoda mejor a la lógica de la dialéctica aristotélica que al razonamiento lógico
deductivo. PERELMAN llama la atención de que ARISTÓTELES en su tratado de lógica
(Organum) distinguió unos razonamientos analíticos y otros dialécticos. Los primeros son aquellos que parten de unas premisas necesarias o, por lo menos, indiscutiblemente verdaderas y conducen, gracias a inferencias válidas, a conclusiones
igualmente necesarias o verdaderas; mientras que los dialécticos no se dirigen a
establecer demostraciones científicas, sino a guiar deliberaciones y controversias,
tienen por objeto los medios de persuadir y de convencer a través del discurso,
de criticar las tesis de los adversarios y de defender y justificar las propias con la
ayuda de argumentos más o menos sólidos. La dialéctica o arte de la discusión se
presenta como el método más adecuado para alcanzar una solución de una controversia jurídica, que sea equitativa, razonable y ejemplar56.
Parte de premisas inciertas o probables (controversia jurídica); existe un
contraste de opiniones ante un auditorio cualificado, de expertos en derecho; y
la discusión se lleva a cabo a través de razonamientos rigurosos, incluyendo en
algunos momentos los razonamientos deductivos. Este razonamiento dialéctico
ocupa un lugar intermedio entre el discurso científico (analítico) y el retórico,
pues pretende alcanzar una conclusión válida, aunque no tenga carácter demostrativo sino meramente probable, y al mismo tiempo persuadir sobre la validez
de la conclusión.
Dentro de la dialéctica aristotélica, se encuentra la tópica o arte de la discusión, que da pie al pensamiento aporético o sobre problemas, que se desarrolló
sobre todo por la jurisprudencia romana, y que ha sido rescatado por VIEHWEG en
su célebre «Tópica y jurisprudencia», hace ya más de medio siglo. Se trata de, planteado un problema o una controversia concreta, alcanzar conclusiones correctas a
partir de opiniones que parecen acreditadas con arreglo a una opinión acreditada.
La dialéctica no abandona la inducción y el silogismo como modos de fundamentación, sino que además emplea otros que contribuyen a encontrar las
conclusiones más adecuadas: a) el descubrimiento y la captura de las premisas o
proposiciones iniciales; b) la diferenciación de la plurivocidad existentes entre las
expresiones lingüísticas o distinción de las diversas denominaciones de las cosas
y la diferenciación de las distintas categorías; c) el descubrimiento de las diferencias de géneros y tipos; y d) el descubrimiento de analogías o semejanzas en
los diferentes géneros (Top. I, 13-18)57. Estas conclusiones dialécticas y retóricas
alcanzadas pueden alumbrar topoi (tópicos), que para ARISTÓTELES son puntos de
vista utilizables y aceptables universalmente, que se emplean en favor y en contra
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de lo opinable y que parecen conducir a la verdad58. Este fue el método empleado por los juristas romanos, se planteaban un problema y trataban de encontrar
argumentos que permitieran alumbrar una solución (ponere causam, disputatio,
conclusio).
9. Por esta vía, la tópica jurídica colecciona puntos de vista y los comprende en catálogos, que no están dominados por un nexo deductivo, lo que permite
que puedan ser ampliados y completados sin dificultad. Una de estas colecciones
es el ius civile, en el que encontramos proposiciones directivas que se emplean
como tópicos, y que constituyen los frutos de esta actividad jurisprudencial, sin
que quepa apreciar un propósito sistemático. Aunque algunas de estas proposiciones se entienden por sí mismas, y gozan de un carácter axiológico, lo que
ha favorecido su recepción en los ordenamientos jurídicos civiles, la mayoría se
justifican dialécticamente y se legitiman por la «auctoritas» de donde emanan59.
Cabría resumir, como hace VILLEY, este modo «cuasi dialéctico» del razonamiento jurídico clásico, así:
1.º Se trata de buscar opiniones ordenándolas, jerarquizándolas, buscando
sus lugares comunes o topoi;
2.º Hay que razonar a partir de ellos, confrontar unos y otros, resolver las
contradicciones que sean conciliables;
3.º Ello llevará a definir, plantear el problema, «ponere casum», precisar las
causas y las cuestiones a solucionar;
4.º Refutar las opiniones equivocadas o llegar a una conciliación de las tesis
en conflicto, mediante el análisis semántico o de distinciones (diaeresis,
partitio diferentia);
5.º Llegar a las conclusiones o soluciones, a través de formular la deffinitio o
la regula correspondiente60.
VICO, en el s. XVI, en el momento en que cobraba fuerza la aplicación del
método lógico deductivo, operante more geométrico desde un primum vero indiscutible, ya advirtió su improcedencia fuera de las ciencias naturales, optando
por la tópica. Pero para este autor no se trataba de catalogar lugares comunes ni
máximas o apotegmas jurídicos, sino de algo más importante, asegurarse de la
realidad completa de una cosa, tanto en sí misma como con relación a todas las
consecuencias que de ella pueden derivarse, a fin de juzgar bien después lo que
es justo61.
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A estos efectos, nuestro interés por la tópica jurídica radica, fundamentalmente, en que se orienta hacia el problema y constituye una técnica del pensamiento aporético (el término aporía designa una cuestión que es acuciante e
ineludible), y por ello puede acomodarse mejor a la labor de enjuiciamiento que
realiza un juez civil cuando trata de resolver una controversia entre particulares.
El modo de consecución de la verdad práctica que supone la sentencia que resuelve una controversia jurídica, participa de la lógica dialéctica, en cuanto que
surge de la contraposición de alegaciones y pretensiones, a través del proceso que
sirve de cauce para ello.
Para el pensamiento aporético, el problema sería toda cuestión (en nuestro
caso controversia jurídica), que aparentemente permite más de una respuesta (representadas por las posiciones de las partes en un proceso civil) y que requiere
necesariamente de un entendimiento preliminar, conforme al cual hay que buscar
una única respuesta como solución. Las alegaciones de una y otra parte permitirían formular adecuadamente el problema (lo que sería la determinación de la
controversia u objeto litigioso), que introducimos en una serie de deducciones
más o menos explícitas y más o menos extensas (mediante la calificación jurídica
de los hechos relevantes y la determinación de las reglas jurídicas aplicables), lo
que constituiría el sistema en el cual se inordena el problema y que contribuye a
encontrar la solución62.
10. Pero la posición del juez actual no es la misma que la del jurisprudente
romano, por diversas razones: sin perjuicio del desarrollo de la prudencia, su
legitimación es constitucional, y está sometido al imperio de la ley (art. 117 CE);
opera en un ordenamiento jurídico muy normativizado, que arrastra un cúmulo
considerable de resoluciones judiciales y se encuentra envuelto, en la mayoría
de los casos, por un estudio doctrinal de los autores que contribuye no sólo al
conocimiento sino también a la propia formación de la ciencia del derecho. En
este contexto, se muestran especialmente luminosas algunas de las objeciones que
LARENZ formula a la tópica de VIEHWEG en relación con la función del juez. Su
misión no es realizar «inmediatamente» la justicia, sino que tiene que alcanzar
una resolución que, en primer lugar, esté de acuerdo con las reglas —y con los
principios de valoración en ellas subyacentes— del derecho positivo, así como
con las pautas por este reconocidas y con las concretizaciones de estas pautas ya
contenidas en sentencias judiciales comparables; en segundo lugar, para que así
su fallo, además de «acertado», sea «justo», es decir «recto», en la más amplia
acepción de esta palabra, el juez «precisa de una ciencia del derecho, que no sólo
le proporcione las reglas y las normas de decisión particulares, sino que también
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le esclarezca las valoraciones a ellas subyacentes, así como las relaciones, grados,
dependencias y limitaciones recíprocas, y la armonía de los principios jurídicos,
instituciones jurídicas y regulaciones»63.
Esta concepción de la labor judicial constituye la tercera fase en la evolución
de la ideología judicial descrita por PERELMAN64. En la primera, antes de la Revolución Francesa, el razonamiento judicial pone el acento sobre el carácter justo de la
solución y apenas concede importancia a la motivación, aunque estaba ligado por la
regla de justicia que exige el trato igual de casos esencialmente similares. Después
de la Revolución Francesa, y durante más de un siglo, al colocarse en primer plano
la legalidad y la seguridad jurídica, se acentuó el aspecto sistemático del derecho
y el aspecto deductivo del razonamiento. Y en la tercera, asistimos a una reacción
que confía al juez la misión de buscar, para cada litigio particular, una solución
equitativa y razonable, aunque demandándole que se mantenga, para llegar a ello,
dentro de los límites que su sistema de derecho le autoriza a hacer. Para realizar la
síntesis entre la equidad y la ley, se le permite flexibilizar esta última, merced a la
intervención creciente de reglas de derecho no escritas, representadas por los principios generales del derecho y por la toma en consideración de tópicos jurídicos.

V.

CARÁCTER EMINENTEMENTE VALORATIVO DEL ENJUICIAMIENTO

11. Resulta muy difícil conocer el proceso mental seguido por el juez a
la hora de juzgar y, desde luego, la mayor parte de las veces no coincide con
la motivación vertida en la sentencia. No obstante, aunque tiene un carácter
global y unitario, podemos distinguir varias fases: la constatación de los hechos y su calificación jurídica, la búsqueda de la regla jurídica aplicable (de
origen convencional, legal o jurisprudencial) y la conclusión o fallo. Se trata de
aspectos varios e inseparables, indisolublemente unidos de modo recíproco:
ordinariamente el juez, al leer los escritos de alegaciones de las partes (demanda y contestación), califica jurídicamente los hechos relevantes (sin perjuicio
de que sean más o menos controvertidos y por lo tanto estén necesitados de la
práctica de prueba) en función de las pretensiones ejercitadas, y a la vez que
ciñe la cuestión litigiosa, ineludiblemente se forma una opinión sobre el caso
discutido, una especie de convicción sobre lo que es justo respecto de este. Bajo
este «prejuicio» practica y valora la prueba, a la vez que indaga en la regla jurí-
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dica aplicable, lo que contribuye a confirmar, modificar o cambiar radicalmente
aquella primera conclusión65.
Pero este enjuiciamiento, contrariamente a cómo ordinariamente se nos presenta en la fundamentación jurídica de las sentencias, no responde tanto a un
juicio discursivo, como a un pensamiento analógico. Partimos de resoluciones
dadas a casos anteriores respecto de los que tenemos una convicción fuerte de
cuál es la solución más justa y la aplicamos a un caso similar, que guarda identidad
de razón. En la mayoría de los casos fáciles, existe una norma o unos precedentes
judiciales que dan una determinada e inequívoca solución, de tal forma que guiado por la razón de justicia que encierra el principio de igualdad66, el juez resuelve
del mismo modo o de forma parecida en función de la identidad de razón entre
ambos casos67. En estos casos fáciles esta forma de pensamiento analógico se presenta bajo la apariencia de un juicio de inferencia propio de un silogismo. Es en
los casos difíciles, bien por anomia, bien porque la realidad no guarda estrecha relación con los supuestos regulados legalmente o juzgados previamente, o bien por
las consecuencias absurdas sugeridas por el precedente más próximo, cuando la
analogía opera de forma más evidente. Aunque el funcionamiento de este razonamiento analógico tiene un claro aspecto lógico, en realidad, la determinación de la
similitud que permite pasar de un caso a su análogo, obedece a un razonamiento
dialéctico, fundado sobre juicios de valor68.
En cualquier caso, la motivación es posterior y difícilmente puede reproducir el iter mental seguido por el juez, sin perjuicio de que en alguna ocasión
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Como puso de relieve ESSER, J., la «precomprensión» posibilita al juez una determinada
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suponga una reconsideración del caso, cuando menos de la (ir)razonabilidad de
la solución alcanzada, y propicie así su modificación69.
12. Juzgar es, pues, una labor eminentemente valorativa, sobre todo en los
denominados casos difíciles. La búsqueda de la regla jurídica aplicable, además de
estar ligada a la concreción de los hechos relevantes y a su acreditación, encierra
numerosos juicios de valor, que presumen el conocimiento de las leyes y demás
normas jurídicas que regulan la materia70, y pueden referirse a: la apreciación de
la existencia y alcance de un acuerdo de voluntades que constituya ley para las
partes; el carácter imperativo o potestativo de la norma legal; la discusión acerca
de su interpretación (gramatical, lógica, sistemática y finalista), sobre todo cuando se precise desentrañar la mens legis71; la resolución de las contradicciones entre leyes o de la ambigüedad de la norma; y la forma de salvar las lagunas de la ley.
A la vez, las controversias que giran en torno a instituciones jurídicas de derecho
privado, cuya configuración legal tiende a ser una combinación de lo que son en
la realidad y de lo que se pretende que sean, a la par que viene marcada por un
cierto conceptualismo jurídico, exigen del juez apreciar y ponderar los criterios
axiológicos que subyacen a esa regulación normativa y la naturaleza de la propia
institución.
Partir de la lógica suposición de que la ley quiere ser justa, obliga a descartar
en su interpretación aquellos sentidos que conducirían a un resultado inicuo72, a
ello nos guía la equidad a través de una interpretación lógica o teleológica, que
permita indagar el verdadero sentido de la norma73. Tomando como punto de
69
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misma como efectual».
71
De hecho en esto consiste la interpretación de una norma jurídica, en «esclarecer su
sentido, y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica, y, por tanto, también
para la resolución judicial» (ENNECERUS, L. Tratado de Derecho civil, traducción de la 39.ª ed.
alemana, por PÉREZ GONZÁLEZ y ALGUER, t. I, vol. 1.º, Bosch, Barcelona 1934, pp. 202 y ss.).
72
CASTÁN TOBEÑAS, J., La formulación judicial del Derecho y el arbitrio de equidad, Reus,
Madrid, 1953, p. 105.
73
Pero sin necesidad de llegar a los límites a los que lo llevaba Francisco SUÁREZ, al afirmar
que «cuando la propiedad de las palabras indujere injusticia y otro absurdo parecido acerca de la

52

partida el texto de la norma, se busca el pensamiento contenido en él o el sentido
que le marque la finalidad perseguida por ella74. Por ello DE CASTRO advierte que
«el fin de las leyes no puede considerarse un simple dato para la interpretación,
pues constituye su objeto; basta descubrirlo para tener el verdadero conocimiento de ellas»; y recuerda que esta actitud no es ajena a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en esta labor de hermenéutica recuerda que ha de atenderse «al
fin concreto de cada disposición (“indudable espíritu, recto sentido y verdadera
finalidad”), evitar se desvirtúe o defraude su sentido y no olvidar “el fin supremo
de la Justicia, al que la disposición legal debe, ante todo, responder”»75.
Para encontrar este verdadero sentido de la norma, es necesario profundizar
en las raíces de la institución, es menester ahondar en las relaciones de la vida y
en sus condiciones y exigencias económicas y sociales, pues a ellas viene a dar
satisfacción. La occasio legis es la circunstancia histórica que sirvió de motivo y
pretexto para la publicación de la ley, y es también un índice para descubrir el fin
y el ámbito de la misma76. Así pues la ley no es sólo un mandato del legislador,
sino que contiene a su vez un juicio de valor acerca del conflicto jurídico que regula y resuelve. Suele ser, además, el resultado de una larga evolución histórica, de
la que ordinariamente no se puede desprender. La historia remota o la próxima
suministra ya las líneas esenciales del pensamiento del legislador acerca de cada
institución, ya la clave de muchos preceptos, cuyo enunciado es, en sí, confuso
o incluso claramente contrario al propósito de su redactor77. De ahí que, en la
interpretación jurídica, tampoco se pueda prescindir de tomar en consideración
cómo fue pensada la norma en su origen y cómo los tipos de intereses en juego
fueron valorados y coordinados78. Pero sin perder de vista que, en esta tarea interpretativa, se trata tanto de reconstruir el sentido original del contenido de la
mente del legislador, se ha de llevar las palabras a su sentido aun impropio, en el cual la ley sea
justa y razonable, porque se presume que es esta la mente del legislador» (SUÁREZ, F. en Tratado de
las leyes, Reus, Madrid, 1918, t. VI, p. 21, citado por CASTÁN, J., La formulación judicial…, p. 106).
74
Como apunta CLEMENTE DE DIEGO, F. Instituciones... p. 145, «toda disposición de
Derecho tiene un fin que actuar, y debe entenderse en el sentido que mejor responda a ese fin; la
ley al respecto de la ratio iuris está en la relación que el medio al fin, y el que quiere el fin quiere
también los medios».
75
DE CASTRO, F., Compendio de Derecho civil; Introducción y Derecho de la persona, 5.ª
ed., Madrid 1970, p. 107. A esta misma conclusión llega DÍEZ PICAZO, La interpretación de la Ley,
pp. 732-733, aclarando que la interpretación acomodada al fin de la Ley «sería, por así decirlo, la
interpretación correcta, pero no se trataría entonces tanto de un medio o de un elemento puesto en
juego para la interpretación, cuanto del objetivo y finalidad de la misma, a cuya consecuencia han
de coadyuvar los verdaderos medios interpretativos».
76
CLEMENTE DE DIEGO, F., Instituciones…, pp. 145-146.
77
LACRUZ BERDEJO, J.L., Elementos de Derecho civil, Parte general I, Librería Bosch,
Barcelona, 1974, p. 81.
78
BETTI, E., La interpretación de las Leyes y actos jurídicos, Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid 1975, p. 114. Como recuerda GADAMER, G., op. cit., p. 399, en esta labor
hermenéutica, el pasado es entendido en su continuidad con el presente, el jurista intenta realizar
la pervivencia del derecho como un continuum y salvaguardar la tradición de la idea jurídica.
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norma legal como de ponerlo en consonancia con la actualidad presente de la
vida, atribuyéndole un significado adecuado a la realidad social del momento en
que es aplicada (art. 3.1 CC)79.
13. Por otra parte, la constatación de la premisa fáctica también envuelve
operaciones valorativas o juicios estimativos: de una parte, la propia valoración
de todos los elementos de prueba y, de otra, la calificación de los hechos, ya que
unos mismos hechos pueden ser susceptibles de diferentes calificaciones jurídicas, según la estimación que se haga de sus componentes.
Advierte DÍEZ PICAZO que los hechos objeto de enjuiciamiento no constituyen una experiencia personal del juez, sino una serie de afirmaciones o de negaciones, que son objeto de alegación escrita u oral por las partes. En la comunicación de esta historia de sucesos pretéritos, cada parte introduce los criterios
valorativos propios de quien realiza la transmisión, junto con elementos literarios
que pueden ser, consciente o inconscientemente, producto de la imaginación.
Ello obliga al juez a comprobar, mediante la práctica y valoración de la prueba,
la existencia histórica del acontecer concreto y sus elementos componentes o circunstancias, separando los hechos frente a las afirmaciones valorativas y frente a
los componentes de ficción. Se trata, en definitiva, de comprobar si los hechos se
produjeron efectivamente o no, y cómo fueron en la realidad estos hechos80.
Pero esta historia interesa en la medida en que tenga relevancia jurídica en
relación con las pretensiones de cada una de las partes, razón por la cual, mediante un proceso de decantación, el juez va confeccionando el caso jurídico, al
despojarle de todos los hechos y circunstancias irrelevantes en atención al problema jurídico que se plantea81. Ello supone una labor de calificación jurídica,
que no puede hacerse sin tener en consideración el sentido de la norma o normas
cuya aplicación se ponga en cuestión y el sentido que puedan tener las pretensiones mantenidas por los interesados82. Aunque sea la norma la que funciona
como criterio de selección, en el sentido de individualizar los hechos que asumen
relevancia específica para su aplicación, la actividad mediante la que instituye la

79
GADAMER, G., op. cit., pp. 400-401, en la adecuación de la ley transmitida a las
necesidades del presente, el juez, al comprender e interpretar la norma, conoce y reconoce un
sentido vigente. Para ello intenta reconocer el significado de la ley, no tanto el significado histórico
de su promulgación, o unos casos cualesquiera de su aplicación. No se comporta como un
historiador, pero sí se ocupa de su propia historia que es su propio presente.
80
DÍEZ PICAZO, L., Experiencias jurídicas y teoría del derecho, Ariel, Barcelona, 1983, pp.
214-216.
81
Para TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Trotta, Madrid, 2002, p. 91, en el proceso,
la identificación de los que hay que establecer la verdad se realiza sobre la base de criterios
jurídicos, representados esencialmente por las normas que se consideran aplicables para decidir la
controversia específica.
82
DÍEZ PICAZO, L., Experiencias jurídicas…, pp. 216-217.
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correspondencia entre hecho y norma a los efectos de la decisión y se identifica el
hecho jurídicamente relevante que escapa al esquema silogístico83.
Para TARUFFO, una de las formas más importantes de individualizar el hecho por parte de las normas consiste en la «identificación valorativa» del hecho,
y la más elemental es no configurarlo como jurídicamente relevante en sí mismo,
sino sólo en la medida en que se sitúe en un contexto —determinado o indeterminado— de valores. La relevancia jurídica del hecho dependerá esencialmente
de su valoración, como sucede cuando se habla de «grave daño», de «justa
causa», de «conducta reprobable», de «administración incorrecta»… El tipo de
valoración al que las normas hacen referencia determina las características (o,
al menos, algunas de ellas) que el hecho probado debe tener para que la norma
sea aplicable, pero no la valoración concreta que será determinada por el juez
sobre los hechos determinados según los parámetros valorativos que el propio
juez escoja84.
No es posible, pues, deslindar la «quaestio facti» de la «quaestio iuris», porque al interpretar la primera se lleva a cabo, ordinariamente, una operación de
valoración jurídica, de la misma manera que al interpretar la norma no pueden
perderse de vista los hechos85.
14. Esta actividad valorativa del juez aflora de forma más evidente cuando
el ordenamiento jurídico le encomienda juzgar acudiendo a criterios axiológicos.
Me refiero no sólo al empleo de instituciones jurídicas como la buena fe (art. 7.1
CC), el abuso de derecho (art. 7.2 CC) y el fraude de ley (art. 6.4 CC), para evitar
que un mero y formal juicio de inferencia pueda amparar una solución injusta,
sino también a las reglas legales que para su aplicación directamente apelan a
un criterio valorativo. Así ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la competencia
desleal, con el actual art. 4 LCD (antiguo art. 5)86, que «reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe», sin
que se trate de una cláusula general sino de un tipo concreto e independiente del
resto de conductas tipificadas en los artículos siguientes87.
83
TARUFFO, M., La prueba…, pp. 97-101. Esta compleja operación de individualización de
los hechos que constituyen el objeto específico de la decisión, supone la «construcción del caso»,
en la que el juez formula problemas y busca respuestas, procediendo por grados, por hipótesis y
control del análisis de los hechos, de las normas y de sus posibles conexiones.
84
TARUFFO, M., La prueba…, pp. 128 y ss.
85
DÍEZ PICAZO, L., Experiencias jurídicas…, p. 217.
86
De acuerdo con la reforma operada por la Ley 29/2009, de 30-XII, que traspone al
derecho español las Directivas CE 2005/29, de 11-V-2005, relativa a las prácticas comerciales
desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior y la CE
2006/114/CE, de 12-XII-2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.
87
SSTS 22-II-2006 (Roj: STS 933/2006); 24-XI-2006 (Roj: STS 7599/2006); 3-VII-2008
(Roj: STS 3958/2008); 8-VII-2008 (Roj: STS 3634/2008); 15-XII-2008 (Roj: STS 6676/2008); 8X2009 (Roj: STS 6171/2009).
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En ocasiones la valoración es más técnica, por ejemplo: la apreciación de si
un diseño industrial tiene a la vez la condición de obra artística para reconocerle
la protección complementaria que le dispensa la Ley de Propiedad Intelectual88;
la distinción entre obra fotográfica y mera fotografía, para precisar el alcance legal
de su protección, atendiendo a si refleja o no la impronta personal de su autor89;
la apreciación de si un determinado uso descriptivo de una marca registrada por
otro lo ha sido conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial,
para que constituya un límite al ius prohibendi que el art. 34.2 LM confiere a su
titular (art. 37 LM)90; el juicio de confusión marcaria, que debe hacerse atendiendo a la impresión general que provoca el signo en un consumidor normalmente
informado, razonablemente atento y perspicaz (arts. 6.2 y 34.2.b LM)91.
88
La protección que la Ley de Diseño Industrial (LDI) confiere al diseño industrial es
«independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando
el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para
ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual» [disp. ad. 10.ª
LDI, en relación con los arts. 3.2 y 10.1.e) TRLPI (Ley de Propiedad Intelectual)].
89
La Ley de Propiedad Intelectual, de acuerdo con la Directiva comunitaria 93/98/
CEE, de armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos
afines, dispensa una protección distinta según se trate de una mera fotografía (art. 128 TRLPI)
o una obra fotográfica (art. 10.1.h TRLPI): el plazo de duración de los derechos patrimoniales
(reproducción, distribución y comunicación pública) en el caso de las meras fotografías se reduce
a 25 años, mientras que en el caso de las obras fotográfícas dura la vida del autor y 70 años después
de su muerte. El criterio para distinguir la obra fotográfica y la mera fotografía es un grado de
originalidad que, conforme al Considerando 17 de la Directiva y el Convenio de Berna al que se
remite, debemos entender que concurre cuando la fotografía «constituye una creación intelectual
del autor que refleja su personalidad, sin que se tome en consideración ningún otro criterio tal como
mérito o finalidad». Esta exigencia de que la fotografía constituya «una creación intelectual del
autor que refleje su personalidad», va más allá de una originalidad subjetiva, exigiendo un grado de
originalidad objetiva en la obra, que suponga algo más que una mera representación de la realidad.
90
Según el art. 37 LM (Ley de Marcas), que recoge literalmente el contenido del art. 6.1
de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21-XII-1988, Primera Directiva de marcas, el derecho
conferido por la marca no permite a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico
conforme a los usos leales industriales o comerciales de su nombre y de su dirección; de indicaciones
relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención
del producto o de prestación del servicio u otras características de estos; o de la marca, cuando sea
necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios
o recambios. Pero para poder utilizar las menciones anteriores en el tráfico económico se exige
que dicho uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Se trata de
una plasmación del principio general de buena fe derivado del Derecho civil (art. 7.1 CC) y de la
legislación de competencia desleal (art. 4 LCD). La buena fe se interpreta en sentido objetivo, a
pesar de que el término «prácticas leales en materia industrial o comercial» tenga reminiscencias
del modelo de regulación profesional de competencia desleal.
91
Este es el criterio que sigue el Tribunal de Justicia de Unión Europea para determinar el
punto de vista desde que se debe realizar la valoración global de los signos confrontados. Como
recuerda la STJCE 3-IX-2009 (C-498/07, La Española/Carbonel), con cita de otras anteriores
(SSTJCE 11-XI-1997, C-251/95 Sabel/Puma; y 22-VI-199, C-342/97 Lloyd), «la percepción de
las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate
tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión, y, a los efectos
de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio es un consumidor normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz, pero su grado de atención puede variar en función
de la categoría de productos o servicios de que se trate».
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No faltan los casos en que se atribuye al juez la realización de un juicio de
valor que atienda como criterio de resolución al «interés» de alguien, así ocurre
con la autorización de esterilización de personas con discapacidad, que el art. 156
CP prescribe sea resuelta por el juez con arreglo al «mayor interés del incapaz».
Este último ejemplo es paradigmático de cómo el ordenamiento jurídico con frecuencia residencia el control de la arbitrariedad en un procedimiento institucionalizado (en este caso, se exigen los informes de dos especialistas, la exploración
judicial y el dictamen del Ministerio Fiscal), que se supone debe facilitar, aunque
no determinar, la valoración judicial de los intereses y derechos en conflicto92.
El enjuiciamiento, al margen del juego de las reglas/principios, está sujeto a
procedimientos institucionalizados que además de preservar el juicio justo tratan
de asegurar la razonabilidad de los razonamientos y sus resultados. Pero esta razonabilidad procedimental con que ALEXY concibe la razón práctica93 es insuficiente,
pues en mayor o menor medida se ve superada por un elemento de voluntad, ex
auctoritate, que no será arbitraria en la medida en que esté guiada por la prudencia.

VI.

EL JUICIO JUSTO PRESUPUESTO DEL JUICIO PRUDENCIAL

15. El proceso judicial civil, a través del cual se encauza la resolución de
las controversias entre particulares, constituye en su estructura y forma la institucionalización del juicio prudencial, cuyos elementos intelectual y volitivo se hacen
patentes en las diferentes fases del proceso: cognición (alegaciones de las partes y
vista del juicio), valoración (conclusiones) y decisión (sentencia).
La sentencia, no tanto como documento escrito en el que el juez o tribunal
vierte el contenido de su decisión y los motivos que la justifican, sino como el
juicio o enjuiciamiento que entraña, compendia la labor prudencial del juez en
cada caso. Ello se pone en evidencia sobre todo cuando se trata de un tribunal
colegiado, en el que la sentencia es fruto de un acuerdo común sobre el sentido
de la decisión y su justificación, si bien la redacción de la motivación corresponde
al ponente. La necesidad y la manera de conformar una voluntad colegiada pone
en evidencia con más claridad que la sentencia es obra de un juicio prudencial, en
el que apreciamos tanto el estudio del caso (con todos sus elementos jurídicos y
fácticos), como sobre todo la discusión y la deliberación, en la que juega un papel

92
Para la STC 215/1994, de 19 de julio, la autorización queda supeditada a un «juicio
de justificación y proporcionalidad de la acción interventora sobre la integridad corporal». Y esta
justificación «únicamente puede residir, siempre en interés del incapaz, en la concurrencia de
derechos y valores constitucionalmente reconocidos cuya protección legitime la limitación del derecho
fundamental a la integridad física que la intervención entraña».
93
ALEXY, R. «Sistema jurídico y razón práctica», en El concepto y la validez del derecho,
Gedisa, Barcelona, 2008, pp. 172 y ss.
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primordial la lógica de la persuasión o de lo razonable, para mostrar al resto de
los miembros del tribunal la razonabilidad de una determinada observación o razonamiento. Presupone tanto por el ponente, como por el resto de los miembros
del tribunal, una gran humildad, representada por el amor a la verdad (lo más justo), y honradez, para: por una parte, mostrar en la deliberación no sólo los puntos
más fuertes de la argumentación sino también los más débiles, sin necesidad de
que sean puestos de manifiesto por el resto de los miembros del tribunal, que con
frecuencia carecen de un conocimiento más detallado de los hechos y la prueba
practicada; y por otra, abrirse a la verdad y razonabilidad de las otras opiniones.
Es por ello que cuando se realiza bajo estas condiciones, el juicio es más prudencial y se acerca mejor a la decisión más justa.
16. Pero para que haya sentencia y esta pueda llegar a ser la consecuencia
de un juicio prudencial, es preciso que exista un proceso contradictorio, que asegure la audiencia en derecho a cada parte, pues sin él no puede haber un juicio
justo y, por ende, la decisión no será prudencial.
El principio de audiencia responde al aforismo romano audiatur et altera
pars. Conforme al mismo, Séneca llega a afirmar que «el que estatuyera algo sin
oír a la otra parte, aunque estatuyera algo justo, no es justo» (qui statuit aliquid
parte inaudita altera, aequum licet statuerit, haud aequus fuit)94.
En la actualidad, también aparece recogido en el art. 10 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, que consagra el derecho a ser oído
públicamente y con justicia por un tribunal imparcial e independiente, y en términos parecidos en el art. 6 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos humanos y libertades fundamentales de 1950 y en el art. 47 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 2000/C 346/0195, cuyo
contenido, tal y como fue adaptada en su versión de 12 de diciembre de 2007 en
Estrasburgo, aparece reconocido por el art. 6 del Tratado de la Unión Europea
con el mismo valor jurídico que los Tratados. Por su parte, nuestra Constitución,
en su art. 24.1, constitucionaliza este principio como informador del derecho a
la tutela judicial efectiva. El juez ha de oír a las partes, ha de dar a cada una la
ocasión de tomar posición respecto de las manifestaciones de la contraria, de
alegar todo lo que según su opinión sea pertinente en el asunto y de explicar el
juicio jurídico que en su opinión hay que formular. Como recuerda LARENZ, sólo
cuando cada parte ha tenido esta posibilidad y ha hecho un uso adecuado de ella,
puede considerarse cierto que el tribunal no ha pasado por alto ningún punto de
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SÉNECA, Medea, 199-200 (DOMINGO, R.-RODRÍGUEZ-ANTOLÍN, D., op. cit. p. 28).
En su apartado 2 dispone que: toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa
y públicamente y dentro de un plazo razonable por un independiente e imparcial, establecido
previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse defender, aconsejar y representar.
95
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vista jurídico que en opinión de las partes sea significativo, adquiere un cuadro
completo de la situación y está en condiciones de dictar una sentencia justa96.
Más en concreto, este principio de audiencia o contradicción exige que no
se dicte una resolución judicial que pueda repercutir o afectar a una persona
sin que haya tenido la oportunidad de influir en el sentido o contenido de esta
resolución, formulando alegaciones y utilizando los medios de prueba que le
convenga, eso sí de acuerdo con reglas procesales objetivas, previamente conocidas por las partes, que tienden a dotar de seguridad jurídica al proceso y por
lo tanto a la disputa.
El proceso se desarrolla como un diálogo entre las partes (en la medida que
frente a una petición o alegación de una de ellas, la otra tiene la posibilidad de
contestarla), que en realidad va dirigido a crear una determinada convicción psicológica en el juez a favor de una u otra tesis. Al tribunal le corresponde resolver
la disputa, poner fin a la controversia, respetando las reglas de juego derivadas de
los principios de disposición y de aportación de parte, y contando con el margen
de indagación que la ley le confiere. Su decisión, una vez firme, adquiere la fuerza de cosa juzgada y crea entre las partes, en ocasiones con eficacia erga omnes, un
derecho inimpugnable97.
El derecho constitucional de la persona a obtener la tutela judicial efectiva
ante los tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en
ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24 CE), y el derecho a la defensa
(art. 24.2 CE), viciarían de nulidad un juicio en que una de las partes hubiera visto
perjudicadas sus oportunidades de alegación o prueba.
17. Dentro de este proceso contradictorio, la fase de cognición debe ir
encaminada a la determinación y acreditación de los hechos, teniendo en cuenta
lógicamente su relevancia jurídica, en una labor que aspira a conocer la verdad de
lo ocurrido, sin que ello sea contradictorio con el juego del principio dispositivo,
pues lo verdaderamente relevante es que no se restringa injustificadamente a las
partes el empleo de todas las pruebas disponibles98. Al respecto, TARUFFO ha advertido cómo del carácter disponible/indisponible del derecho sustantivo alegado
en la causa no se siguen implicaciones necesarias respecto de la forma en que se
configura el principio dispositivo en el sentido procesal y, por tanto, respecto de
la configuración de la instrucción probatoria y la decisión judicial.
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LARENZ, K., Derecho justo, Civitas, Madrid, 1985, p. 186.
LARENZ, K., Derecho justo, p. 187.
98
TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Trotta, Madrid, 2002, pp. 39 y ss., argumenta cómo
no debe existir ninguna contradicción entre el proceso como solución de conflictos y la búsqueda
de la verdad de los hechos, ya que se podría razonablemente decir que un buen criterio para
resolver los conflictos es el de fundamentar la solución sobre una determinación de los hechos que
están en la base de la controversia.
97
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En la medida en que existe un nexo que vincula la veracidad de los hechos
con la justicia de la decisión, el proceso debe permitir al juez, mediante la determinación y prueba de los hechos, su reconstrucción verdadera, en la que debe
basarse ineludiblemente una resolución justa99. Dicho de otra forma, la decisión
del juez nunca será justa si está basada en una determinación errónea e inaceptable de los hechos. De este modo, la veracidad y aceptabilidad del juicio sobre
los hechos es condición necesaria, pero obviamente no suficiente, para que pueda
decirse que la decisión judicial es justa100.
Esta verdad sobre los hechos perseguida en el proceso no es completamente
distinta y autónoma de la verdad histórica, por el hecho de que sea determinada en el proceso y por medio de las pruebas practicadas, razón por la cual no
cabe seguir hablando de una doble verdad, formal y material, para contraponer
la judicial o procesal a la histórica101. Es una sola verdad, sin perjuicio de que las
reglas procesales para su acreditación puedan condicionar el acceso a su conocimiento por parte del juez, a quien, por otra parte, no se le suelen imponer reglas
de valoración de la prueba, dejándola a su sana crítica, que estará guiada por la
prudencia.
18. La imparcialidad del juez, que presupone su independencia, para LARENZ es también otro principio del Derecho justo, y significa que el juez no se ha
inclinado de antemano por ninguna de las partes y que se sitúa frente a ambas sin
ninguna predisposición, dispuesto a no perjudicar ni favorecer a ninguna de ellas,
tratando a todos con el mismo rasero y sin acepción de personas102.
Esta concepción de la independencia e imparcialidad como exigencias del
derecho a un juicio justo, aparecen recogidas en los citados art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, art. 6 del Convenio Europeo
para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de
1950 y art. 47 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Nuestra Constitución, contiene esta exigencia en el art. 117.1:
«la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces
y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». Aunque este precepto,
propiamente, no hace expresa referencia a la imparcialidad, el Tribunal Constitucional ha declarado en numerosas ocasiones que «la imparcialidad judicial
forma parte de las garantías básicas del proceso (art. 24.2 CE), constituyendo
99

TARUFFO, M., La prueba…, pp. 70 y 84.
TARUFFO, M., La prueba…, p. 64. En consecuencia, hay un posible margen de injusticia
de la sentencia, que coincide teóricamente con la eventual desviación entre la forma concreta en
que los hechos se determinen y su verdad empírica.
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TARUFFO, M., La prueba…, pp. 24-26.
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LARENZ, K., Derecho justo, p. 181.
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incluso la primera de ellas, por cuanto condiciona la existencia misma de la
función jurisdiccional»103.
Estos principios están en la base de la confianza que los ciudadanos en general y los justiciables en particular deben tener en los jueces. Y para estos es una
exigencia ética, que parte de la premisa de que sólo mediante su imparcialidad,
al igual que con la independencia que la preserva, se alcanza la legitimación del
juez y de sus actos.
Así lo han venido reconociendo los códigos de ética judicial que en la última
década se han formulado. De una parte, «The Bangalore principles of judicial conduct» (Código Bangalore), elaborado al amparo de las Naciones Unidas en el año
2002, contiene unos principios básicos de ética judicial104. El primer principio es
la independencia judicial, que se concibe como un requisito previo del principio
de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. Y, en
consecuencia, se advierte el deber moral del juez de defender y ejemplificar la
independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales
(1). El segundo principio es la imparcialidad, que se estima esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales, y que se refiere no sólo a la decisión en sí misma, sino también al proceso mediante el cual se toma esa decisión
(2). De cada uno de estos dos principios se extraen una serie de exigencias éticas
concretas, a través de las cuales se hacen realidad. Del mismo modo, el Código
Modelo de Ética Judicial dedica sus dos primeros capítulos a la independencia y
a la imparcialidad.
Además de la independencia del poder judicial como órgano de gobierno,
que es imprescindible para la independencia de cada juez individual en el ejercicio de su función jurisdiccional, esta exigencia constitucional suscita dos cuestiones: la necesaria libertad interior con que ha de juzgar y la garantía que frente a la
arbitrariedad supone su sometimiento a la ley.
El Juez debe ejercer su función de forma libre, sometido únicamente al imperio de la ley, y no lo será cuando se vea afectado por influencias ajenas (políticas,
económicas, de opinión pública…), instigaciones, presiones, amenazas o interfe103
SSTC 38/2003, de 27 de febrero; 39/2004, de 22 de marzo; 156/2007, de 2 de julio, y
38/2008, de 25 de febrero.
104
The Bangalore Principles of Judicial Conduct, elaborados en el segundo encuentro de
«The Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity», celebrado en 2001 en Bangalore (India),
en anexo ECOSOC 2006/23. En su preámbulo destaca «la importancia que tiene para la protección
de los derechos humanos una judicatura competente independiente e imparcial», que «adquiere mayor
énfasis por el hecho de que la aplicación de todos los demás derechos depende en último término de
la correcta administración de la justicia». Considera «que una judicatura competente, independiente
e imparcial es igualmente esencial si los tribunales han de desempeñar su papel de defensores del
constitucionalismo y del principio de legalidad», y recuerda «que la confianza pública en el sistema
judicial y en la autoridad moral y la integridad del poder judicial es de extrema importancia en una
sociedad democrática moderna». Apela finalmente a la responsabilidad que la judicatura tiene en
cada país de promover y mantener altos los estándares de la conducta judicial.
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rencias (directas o indirectas)105. Lo que expresa con mayor detalle el Código Bangalore, «un juez deberá ejercer su función judicial de forma independiente, partiendo
de su valoración de los hechos y en virtud de una comprensión consciente de la ley,
libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón»
(1.1). Para ello se precisa del juez actuar con libertad interior, para no verse nunca
presionado o determinado por fuerzas ajenas (políticas, económicas…), ni tampoco
por los juicios paralelos que en ocasiones puedan darse en la opinión pública.
El sometimiento del juez al imperio de la ley opera como garantía frente a
la arbitrariedad y el uso alternativo del derecho106, sin perjuicio de que, como ya
vimos, esta vinculación no pueda ser entendida de forma literal a la Ley, sino al
Derecho. Por su parte, la imparcialidad impide que el juez pueda serlo en causa
propia, ni en aquella en que tenga un interés directo. Del mismo modo, se pierde la imparcialidad cuando en el juez concurre algún vínculo personal, familiar
o patrimonial en el caso que le corresponde conocer, o ha tenido previamente
contacto o vinculación con el objeto del proceso, que puede determinar, si no
condicionar, su juicio107. Estas situaciones de riesgo a la imparcialidad aparecen
ordinariamente tipificadas como causas de recusación, lo que facilita al juez inhibirse tan pronto como haya incurrido en una de ellas, y, si no lo hace, puede ser
exigida por cualquiera de las partes. En realidad, con el instituto de la abstención/recusación no sólo se pretende evitar la falta de parcialidad sino también su
apariencia, esto es: no sólo interesa que el juez se abstenga de conocer cuando advierta que concurre una causa que le impide realmente juzgar con imparcialidad,
sino también cuando, aun no sintiendo afectada su imparcialidad, un tercero,
«observador razonable», apreciaría que existen motivos para que el juez no actúe
imparcialmente108. Pero más difícil de apreciar e impedir son los prejuicios que

105
Se trata de satisfacer la expectativa de cualquier persona que acuda a la Justicia de que
su conflicto será resuelto por jueces independientes de acuerdo con las leyes que resulten aplicables,
ajenos a cualquier tipo de órdenes, instrucciones, sugerencias o directrices. En este sentido, el art.
2 del Código Modelo entiende que «el Juez independiente es aquel que determina desde el Derecho
vigente la decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al Derecho mismo».
106
La razón de ser de la independencia judicial es «garantizar a los ciudadanos el derecho a
ser juzgados con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores
constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales» (art. 1 Código Modelo). De igual modo,
el Código Bangalore la concibe como una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo.
107
Para el Tribunal Constitucional, «junto a la dimensión más evidente de la imparcialidad
judicial, que es la que se refiere a la ausencia de una relación del Juez con las partes que pueda
suscitar un interés previo en favorecerlas o perjudicarlas, convive su vertiente objetiva, (…) que
se dirige a garantizar que los Jueces y Magistrados que intervengan en la resolución de una causa
se acerquen a la misma sin prevenciones ni prejuicios en su ánimo derivados de una relación o
contacto previos con el objeto del proceso» (STC 38/2008, de 25 de febrero).
108
El art. 11 del Código Modelo lo formula de la siguiente manera: «el Juez está obligado a
abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las
que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así».
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en ocasiones pueden favorecer o discriminar a una de las partes, o las tesis e ideas
que postula. Estos prejuicios son en la mayor parte de los casos «subliminares»,
pues el juez no sabe que los tiene ni la influencia que pueden ejercer en su sentencia. Cada persona, también el juez, está marcada en su modo de entender las
cosas, sea por su origen, sea por su entorno vital, por la educación cultural recibida, por sus experiencias vitales y profesionales y por otros muchos factores más109.
Es inevitable que el juez tenga prejuicios, que provienen de su formación,
ideas, creencias y vivencias personales, de las que no es posible sustraerse totalmente, y que de alguna manera también nos ayudan a la hora de enjuiciar. Y así,
tanto la formación jurídica como la propia experiencia judicial guían al juez en
su labor de análisis y enjuiciamiento, contribuyen a pre-comprender. De hecho,
la comprensión del significado no es un proceso meramente receptivo, puesto
que es también y ante todo una autocomprensión del sujeto cognoscente. Al fin
y al cabo, como afirma KAUFFMANN, el sentimiento jurídico es el arte de tener
precomprensiones correctas. Sólo quien, intentando captar el sentido jurídico del
caso, se introduce —con toda la tradición que lleva consigo— en el horizonte de
la comprensión, podrá fundamentar argumentadamente lo que como resultado
provisional ya había anticipado110.
En la práctica resulta muy difícil deslindar los prejuicios «verdaderos» bajo
los cuales conocemos, de los prejuicios «falsos» que producen malentendidos y
condicionan o determinan indebidamente el sentido del juicio111. Cuando menos
podemos afirmar que el juez debe ser consciente de su existencia, para tratar de
sustraerse de aquellos falsos o negativos para con la persona o las ideas de alguna
de las partes, que le impiden juzgar con arreglo a derecho. Y, en general, lo que
debe evitar es que estos prejuicios determinen o condicionen decisivamente su
juicio, y le impidan atender a la correcta valoración de las pretensiones de las
partes y de las pruebas practicadas. Esto es, el juez no debe dejarse llevar por el
prejuicio negativo, que ordinariamente va ligado a la precipitación y la ligereza,
y, al mismo tiempo, ha de acostumbrarse a juzgar dejando al margen sus propias
ideas, para que no le condicionen más allá de lo inevitable112.
109
LARENZ, K., Derecho justo, p. 183, para quien la «independencia de pensamiento» no es
congénita para nadie y tampoco se adquiere con la instrucción, sino que exige el trabajo solitario
del hombre a lo largo de toda su vida.
110
KAUFFMANN, A., Filosofía del derecho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
1999, p. 101. Este autor llega a afirmar que «el juez que opina que él infiere la decisión “sólo de
la ley” y no también de su persona, en determinada forma caracterizada, sufre un extravío y en
verdad funesto, pues permanece, inconscientemente, dependiendo de sí mismo».
111
GADAMER, G., op. cit., p. 369, apela para lograrlo a una conciencia formada hermenéuticamente que será hasta cierto punto también conciencia histórica, y que hará conscientes los
propios prejuicios que le guían en la comprensión con el fin de que la tradición se destaque así a
su vez como opinión distinta.
112
Como afirma el art. 18 Código Modelo, «la imparcialidad de juicio obliga al juez a generar
hábitos rigurosos de honestidad intelectual y de autocrítica».
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VII.

CONTENIDO DE LA PRUDENTIA IURIS

19. El carácter valorativo que encierra la labor de enjuiciamiento pone en
evidencia que no es sólo cuestión de método, sino que supone un juicio de prudencia. La teoría del discurso no desplaza ni hace superflua la función del juicio
prudencial, en cuanto instrumento para discernir la verdad práctica que es la justicia del caso concreto. Es más bien una pieza o elemento de la prudentia iuris que
implica: un conocimiento técnico objetivo; una especial habilidad y sensibilidad
(arte), de naturaleza puramente subjetiva y personalísima, que, por ello, resulta
muy difícil de reducir a formas lógicas; y un saber ético, constitutivo de una virtud, que versa sobre los medios, procedimientos, lugar y tiempo adecuados para
alcanzar una solución justa113.
En primer lugar, para juzgar con prudencia, el juez ha de hacerlo con conocimiento de causa, esto es del Derecho y de la realidad de lo ocurrido. Ya nos
hemos referido al juicio sobre la verdad de los hechos objeto de enjuiciamiento, a cuya averiguación y acreditación se encamina el proceso civil. Sin ella,
veíamos, no cabe hablar de un juicio justo, y por ende de un juicio prudencial.
Ahora nos referiremos a la necesaria formación jurídica y humana del juez. Primeramente, debe exigírsele una buena preparación técnica. Como advierte el
Código Modelo, «el juez bien formado es el que conoce el Derecho vigente y ha
desarrollado las capacidades técnicas y actitudes éticas adecuadas para aplicarlo correctamente» (art. 30). Para ello no basta la formación inicial, sino que es preciso
una actualización constante, tratando de estar al día de las novedades legales y
jurisprudenciales, tanto del derecho nacional como internacional. De tal manera
que se cree en el juez una actitud y un hábito de formarse de forma continuada114.
La ignorancia impide valorar correctamente los hechos enjuiciados, y, al
contrario, el conocimiento del ordenamiento jurídico y de sus instituciones, conforman una mentalidad en el Juez —propia de un jurista— que aflora en la fina
intuición jurídica que permite abordar con acierto los casos.
Pero la formación del juez no puede ser exclusivamente técnica, jurídica,
sino que debe ser también humanística y cultural. Por la labor que desarrolla, el
juez ha de ser un humanista, capaz de comprender al hombre de hoy y los problemas sociales que subyacen a los casos que se le plantean, y, consiguientemente,
juzgar con más sensibilidad y acierto. Y es que, ya hemos visto que la racionalidad
judicial no implica únicamente el manejo del razonamiento abstracto sino tam113

MONTORIO BALLESTEROS, A., op. cit, p. 75.
Este deber de formarse, se contiene también en el Código Bangalore (6.3), al disponer
que «Un juez dará los pasos razonables para mantener y aumentar sus conocimientos, habilidades
y cualidades personales necesarias para el correcto desempeño de las obligaciones judiciales,
aprovechando para ese fin los cursos y facilidades que puedan estar a disposición de los jueces, bajo
control judicial».
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bién una capacidad para comprender la singularidad del caso concreto, lo cual
exige cierto tipo de experiencia del mundo, de empatía, etcétera, que la literatura
puede ayudar a poseer115.
20. En segundo lugar, como el enjuiciamiento no deja de ser un arte práctico, es preciso asimilar las habilidades necesarias para juzgar con prudencia. Estas
habilidades, junto al dominio del saber técnico que encierra la lógica de la argumentación, alcanzan a la esencia misma de la virtud. No es fácil especificarlas, y
cuando se hace existe cierto riesgo de caer en generalidades o particularidades,
pues no en vano el arte de actuar con prudencia constituye una realidad perceptible, pero difícil de explicar.
Así, ATIENZA pone de relieve la síntesis que supone entre el pensamiento
abstracto y la experiencia del mundo, en la que opera al mismo tiempo la intuición junto con la reflexión y la deliberación; y llama la atención del papel que
desempeña la imaginación: por una parte, como capacidad de invención, de ir
más allá de la realidad, de sugerir una pluralidad de alternativas para resolver un
problema; y, por otra, en su aspecto moral, como combinación de la simpatía o
compasión (que permite ponerse en el lugar de otro) con la capacidad de mantener cierta distancia en relación con los otros y con las cosas, para adoptar una
actitud de cautela y serenidad116.
RECASENS SICHES, al ilustrar cómo opera la lógica de lo razonable117, hace
también mención a la prudencia, cuyo contenido describe enunciando de forma
ilustrativa lo que denomina «valores» tradicionalmente asociados a esta virtud:
i) genuina adecuación a la naturaleza del problema planteado y de sus factores y condiciones que se dan en ese problema;
ii) congruencia histórica, esto es, apropiado acuerdo con la significación del
momento histórico, tanto por su realidad presente como también por sus
proyecciones de futuro;
iii) viabilidad o practicabilidad de las normas (generales e individuales) que
vayan a ser establecidas, esto es, máxima probabilidad de eficacia real;
115
NUSSBAUM, Justicia poética, Barcelona, 1997 (citado por ATIENZA, «Virtudes judiciales»,
en Claves de razón práctica n.º 86, pp. 86-87), en concreto, se refiere a la novela realista: «en la
propia estructura de ese tipo de novelas existiría algo así como un elemento igualitario, en cuanto
que podría decirse que los diversos personajes están a disposición de cualquier lector; habría
también una apelación a la imaginación, a la fantasía, a la capacidad de “vivir otras vidas”, y, en
definitiva, a la empatía, a ponerse en el lugar de otro, a ser capaz de entender otras circunstancias,
aunque resulten muy ajenas a nuestras experiencias reales».
116
Destacado por ATIENZA, «Virtudes judiciales…», p. 39, con cita de dos artículos de
KRONMAN («Practical Wisdom and Professional Carácter», en Social Philosophy and Policy, n.º 4,
pp. 203-234, 1986; y «Living in the Law», en The University of Chicago Law Review, n.º 54, 1987).
117
RECASENS SICHES la concibe como una razón impregnada de puntos de vista estimativos, de
criterios de valoración, de pautas axiológicas, que, además, lleva a sus espaldas como aleccionamiento
las enseñanzas recibidas de la experiencia propia y de la experiencia del prójimo a través de la historia.
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iv) ponderación y estimación de los efectos ulteriores que en el inmediato
porvenir pueden producir las reglas y decisiones que sean tomadas;
v) evitar que la resolución aparentemente satisfactoria de un problema, se
convierta en fuente de otros más graves;
vi) espíritu de armonía y transacción entre varios intereses en conflictos
mientras lo permita la justicia;
vii) legitimidad de los medios empleados para el fin objetivo;
viii) esforzarse por dar satisfacción a la mayor cantidad posible de intereses
legítimos con el mínimo de malgasto y de fricción;
ix) respeto en el grado admisible, sin daño de otros valores más altos, a las
expectativas concebidas por trabajos o esfuerzos hechos, o por virtud de
previsión de un alto grado de probabilidad118.
Pero tratándose de un arte, susceptible de ser aprendido, fundamentalmente a través de la experiencia vivida o simulada (método del caso), las anteriores
consideraciones, aunque se aproximan y adecuan a la prudencia jurídica, resultan
insuficientes para explicarla. Ha sido, sin duda, en el ámbito de la teoría de la
acción directiva, desarrollada en el marco de la transmisión de habilidades en
las escuelas de negocios, y en concreto para la toma de decisiones prudenciales,
donde más se ha analizado el contenido de este arte práctico119. Como quiera que
es la misma virtud, la prudencia, la que guía tanto estas decisiones como el juicio
jurídico, podemos trasladar esas reflexiones a la prudentia iuris.
En una decisión prudente, y la resolución judicial ha de serlo, deben combinarse distintos aspectos, en los que es posible advertir un haz de habilidades
prácticas. De una parte la sagacidad, que se ordena a una solución rápida y simple.
A ella se refiere CALAMANDREI, de forma intuitiva, al recoger entre otras máximas
de experiencia que «es juez óptimo aquel en quien prevalece sobre las dotes de
inteligencia, la rápida intuición humana». Liga esta facultad al «sentido de la justicia, mediante el cual se aprecian los hechos y se siente rápidamente de qué parte
está la razón, es una virtud innata que no tiene nada que ver con la técnica de
derecho; ocurre como en la música, respecto de la cual, la más alta inteligencia no
sirve para suplir la falta de oído»120.
Pero la sagacidad no supone precipitación121, sino que es compatible con la
circunscripción y la cautela. La circunscripción implica el exacto conocimiento y
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RECASENS SICHES, L., Introducción al estudio del derecho, Porrua, México, 1970, pp. 256Nota técnica Practical Wisdom in Decisión Making, TDN-87-E, IESE, 1992.
CALAMANDREI, P., Elogio de los jueces escrito por un abogado, Ed. Góngora, Madrid,

1936,
121
Se entiende muy bien esa otra afirmación de CALAMANDREI, P., op. cit, p. 38: «temo
al juez demasiado seguro de sí mismo, que llega en seguida a la conclusión y que comprende
inmediatamente sin perplejidad y sin arrepentirse».
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comprensión de todas las circunstancias del caso. Supone atender a todas ellas
y valorarlas en su justa medida, en atención a su relevancia práctica en el caso
enjuiciado. Y la cautela, al contemplar las consecuencias de la decisión, previene
los riesgos que conlleva, e impide así alcanzar conclusiones absurdas o manifiestamente injustas. Además, este juicio, para que sea fruto de la prudencia, debe
estar tamizado por la razonabilidad, esto es, por su concordancia con los cánones
de la lógica, y, al mismo tiempo, debe ser susceptible de ser explicado de forma
convincente. Mediante la motivación se explican los fundamentos de la decisión y
se corrobora su razonabilidad.
21. En tercer lugar, la prudencia no deja de ser un saber ético, pues va encaminada a conseguir un resultado bueno, siendo en este caso el bien la justicia,
entendida como lo justo del caso concreto (to dikaion). La prudencia asume como
momentos dialécticos suyos el conocimiento técnico y el arte, poniéndolos en
contacto y subordinándolos a la ética122. Como recuerda LARENZ, todo el orden
jurídico está bajo la exigencia ineludible de la justicia, sólo desde la cual es capaz
de justificar en última instancia su pretensión de validez. De tal forma que, para
este autor, en las últimas instancias dialécticas entre la ley y la justicia del caso,
debe acudirse a un «desarrollo», primero «inmanente a la ley», después, si fuere
preciso, «superador de la ley», partiendo de «principios ético-jurídicos». Aunque, el juez (el jurista), por regla general, no busca la justificación de su resolución
en la reducción inmediata a principios éticos últimos, sino por mediación del
orden jurídico que se le ofrece en las leyes y en la jurisprudencia. El hacer valer
inmediatamente tales principios sólo le está permitido cuando eso no sea posible
o cuando no sea evitable una injusticia manifiesta123.
Se trata de superar una concepción «estético-prudencial» o «prudencialismo intuicionista», que niega la existencia de normas objetivas de moralidad, pues,
como han explicado los grandes maestros de la tradición (TOMÁS DE AQUINO), la
verdadera virtud de la prudencia suplementa la deducción desde los principios
con un discernimiento sensible. Aunque antes de este perfeccionamiento de la
deliberación por el juicio prudencial, advierte FINNIS, la virtud de la prudencia ha
de haber jugado otro papel esencial: excluir de la deliberación todas las opciones
que suponen la violación de normas morales específicas y son por lo tanto injustas
o de otros modos no respetan los bienes humanos básicos inmediatamente en
juego en las posibles opciones124. Lo cual ha sido formulado de otro modo desde
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MONTORO BALLESTEROS, A., op. cit, pp. 75-76.
LARENZ, K., Metodología…, p. 496.
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FINNIS, J., Moral absolutes. Tradition, Revision and Truth, Washington, 1991, pp. 104105, apud MASSINI, C., «Ciencia práctica y prudencia en John Finnis. Aproximaciones preliminares
a la problemática», en Ambiente jurídico, n.º 9, noviembre 2007, pp. 31-32.
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perspectivas iusfilosóficas diferentes, al postularse el rechazo de aquellas soluciones que sean injustas125.
FINNIS pone de relieve el carácter constitutivo-perfectivo de la verdad práctico-moral que reviste la prudencia, que trasciende el de la deducción meramente
lógica de las normas éticas o principios prácticos, para constituirse en un elemento que enriquece, completa y determina el juicio ético de la conducta humana. La
prudentia agrega un plus, un adicional normativo a la dirección de la conducta
llevada a cabo por normas y principios; se trata no sólo de una mera conclusión,
sino también de una determinación, precisión o especificación de lo correcto, adecuado o debido en una situación concreta. Las circunstancias y modalidades de
esa situación hacen necesario un agregado de normatividad que no se encuentra
sino incoativamente en normas y principios y que no puede reducirse a su dimensión lógico-deductiva126. De ahí que para juzgar con prudencia, hay que ser
prudente, en el sentido originario de la palabra, «phrónimos» o mejor dicho «iuris
prudens», para ahondar en su relación al derecho (lo justo concreto). Hace unos
años el profesor MALEM planteó este problema en un artículo, con un título muy
sugerente: ¿pueden las malas personas ser buenos jueces?127 Dejando a un lado
que la legitimación del juez en la actualidad se halla en la Constitución y no en su
propia «auctoritas», y que el deber de motivar las sentencias contribuye a evitar
la arbitrariedad, no cabe negar que en la práctica el juez acaba de legitimarse
precisamente por esa «auctoritas» propia del iurisprudens. La cuestión ya no sería
tanto negar legitimación para juzgar a las «malas personas», pues exige precisar
qué se entiende por tales128 y nos aboca a la difícil cuestión de la vinculación entre
la moral pública y privada, como advertir que la prudencia del juez, entendida
como esta sabiduría práctica, contribuye a juzgar con mayor justicia, ayuda a decidir conforme a lo que es más justo. Pero, entiéndase bien, no basta con ser una
buena persona, ni siquiera con tener sentido común, sino que forma parte de esta
«auctoritas», además, una buena formación jurídica y humanista, y los buenos
hábitos propios del arte de juzgar con prudencia los hechos y las pretensiones.

125
126
127

ATIENZA, M., El sentido del Derecho, Ariel, 3.ª ed., Barcelona 2007, pp. 310-312.
MASSINI, C., op. cit., pp. 32-33.
MALEM SEÑA, J., «¿Pueden las malas personas ser buenos jueces?», Doxa 24 (2001), pp.

379 y ss.
128
MALEM SEÑA, J., op. cit., p. 403, define la mala persona en términos de rechazo al sistema
de valores constitucionales.
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Constitueix per a mi un honor el que l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació m’hagi designat per fer la contestació al discurs d’ingrés del Dr. Ignacio
Sancho Gargallo.
L’honor és gran i és triple: per raó de l’òptima qualitat del discurs, per la
personalitat de l’acadèmic que ingressa i perquè el tema escollit constitueix una
apologia de la funció judicial, apologies que malauradament abunden poc en el
nostre país.

I.

LAUDATIO. EL ALMA DE JUEZ

Advocati nascuntur, judices fiunt
1. Abans d’entrar a contestar el discurs, és consuetudinari fer una laudatio
de l’ingressant.
1.1. Sancho Gargallo ha tenido la fortuna de nacer en el seno de una familia
de juristas. Terminó la licenciatura de derecho en la Universidad de Zaragoza en
1986 con una inquietud intelectual fuerte por la filosofía del derecho, disciplina de
la que su abuelo (Miguel Sancho Izquierdo) había sido catedrático y su padre (Miguel Ángel Sancho Rebullida), profesor en esa misma Universidad. Esta inquietud
no fue tan fuerte como para dedicarse enteramente a ella y apartarse de una clara
vocación de juez que, desde que comenzó los estudios de derecho, percibió.
1.2. Aprobadas las oposiciones tanto de juez como de fiscal en 1989, optó
por la carrera judicial, siendo destinado al Juzgado de Alcañiz a principios de
1990. Dos años después, con ocasión de las Olimpiadas de Barcelona, ascendió
a magistrado y obtuvo destino en un Juzgado de 1.ª Instancia de nuestra ciudad.
Aquella corta estancia en un juzgado de pueblo contribuyó a arraigar en él el alma
de juez, sin perjuicio de que haya sido en Barcelona donde, por la complejidad y
saturación de asuntos, se haya formado profesionalmente.
Un paso breve de dos años por un juzgado especializado en incapacitaciones
y tutelas (el 40 de Barcelona) le aportó un conocimiento más profundo de la persona humana, que ha marcado después su trabajo como juez.
Al crearse la especialidad mercantil, con ocasión de la Ley Concursal, obtuvo el n.º 1 en la primera oposición restringida de acceso a la especialidad, lo
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que permitió, no sólo ser el primero en el escalafón de jueces mercantiles, sino
también acceder a la presidencia de la sección 15 (especializada en asuntos mercantiles) en 2005, que había quedado vacante por la marcha de su predecesor José
Ramón Ferrándiz a la Sala 1.ª del Tribunal Supremo.
Formar parte de un tribunal colegiado especializado en asuntos tan complejos e interesantes, como los que llegan a la sección 15 de la Audiencia Provincial,
no le impidió reconocer que lo esencial de la labor judicial se identifica mejor con
la del juez de primera instancia, que debe centrar el caso, dirigir el juicio y juzgar.
1.3. Por dos veces, ha compaginado las tareas jurisdiccionales con las gubernativas, como miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya: desde julio de 1999 a mayo de 2002 y desde septiembre de 2006
a octubre de 2009.
1.4. Coincidiendo con sus primeros años de juez, el Dr. Sancho Gargallo
se doctoró en la Universidad Pompeu Fabra en 1997. Bajo la dirección del catedrático José Massaguer, la tesis versó sobre la retroacción de la quiebra, que más
tarde publicó como monografía en la Editorial Aranzadi. Desde 1997 y hasta la
fecha, ha venido impartiendo docencia en la Facultad de Derecho de dicha Universidad, como profesor asociado. En 2003, fue profesor ordinario de la Escuela
Judicial de Barcelona. Desde 2005 codirige con el Dr. Fernando Cerdá un curso
de postgrado en el Idec sobre derecho de insolvencia.
1.5. Además de la monografía sobre la retroacción de la quiebra, el Dr.
Sancho Gargallo es autor de numerosos libros y artículos, que versan, no sólo
sobre derecho mercantil (concursal, sociedades, derecho de la competencia, patentes…), sino también sobre derecho civil (capacidad de la persona y derecho
sucesorio) y derecho procesal.
1.6. El Dr. Sancho Gargallo es miembro, desde su constitución en 1999,
de la Red Judicial Europea (REJUE) y, en calidad de tal, presta auxilio a otros
tribunales de Catalunya sobre cuestiones de cooperación judicial dentro de la
Unión Europea.
En diciembre de 2006, el Consejo General del Poder Judicial creó la Red de
Expertos de Derecho de la Unión Europea (REDUE) y fue nombrado miembro
en relación con cuestiones de derecho mercantil. Desde entonces presta auxilio a
otros tribunales de lo mercantil sobre la formulación de cuestiones prejudiciales
y, en general, facilita el conocimiento e interpretación del derecho comunitario.
1.7. Sancho Gargallo ha sido miembro de la sección especial de la Comisión General de Codificación para la reforma de la Ley Concursal, constituida en
julio de 2009 y que terminó sus trabajos en junio de 2010.
2. Aquesta vocació i, sobretot, aquesta formació intensa i constant com
a jutge des dels primers anys dels seus estudis corroboren el brocard advocati
nascuntur, judices fiunt.
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II.

EL SETIAL D’ANTONI DE CAPMANY I D’ANTONI SABATER

1. El nou acadèmic de número ocuparà el setial d’Antoni de Capmany i
d’Antoni Sabater.
2. La figura del jutge Antoni Sabater ha estat ja justament glossada en el
discurs. Jo només voldria afegir que Antoni Sabater era de Tarragona, a la que
molt apreciava i que era sovint motiu de conversa entre nosaltres dos.
3. Sobre Antoni de Capmany de Montpalau i Suris (1742-1813) diré que
va ser un eminent historiador, filòleg i polític, quin retrat inaugurà en 1871 la
Gal·leria de Catalans Il·lustres. Un personatge polifacètic i internacional. Secretari de l’Acadèmia de la Història, director de l’Arxiu del Reial Patrimoni de Catalunya i membre de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Com a diputat de
Catalunya, tingué una intervenció destacada a les Corts Generals de Cadis. Com
a catòlic il·lustrat, propugnà la supressió de la Inquisició. Com a jurista, publicà
diverses obres i, entre elles, el Código de las Costumbres Marítimas de Barcelona
(1791), que conté la traducció castellana del Llibre del Consolat de Mar.

III.

CONTESTACIÓ AL DISCURS

Fra tutte le professioni che i mortali possono esercitare,
nessun’altra possa meglio giovare a mantener la pace tra gli uomini
di quella dei giudice che sappia esser puro dispensatore di quel lenimento
d’ogni ferita che si chiama giustizia2
1. El sistema judicial
People want two inconsistent things: that the law shall be certain, and that it
shall be just and shall move with the times.
It is our business to keep both objectives in view.
Rigid adherence to precedent will not do. And paying lip service to precedent
while admitting fine distinctions gives us the worst of both worlds.
On the other hand too much flexibility leads to intolerable uncertainty3
En primer lloc, reitero la meva felicitació a l’ingressant pel fet d’haver triat
un tema transcendental com és la funció del jutge. En general i en particular en el
nostre país, hi ha una carència de coneixement i de reconeixement de la missió que
2

Piero CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, 1954, p. 388.
Lord REID, (1972), 12 Jnl Soc Public Teachers of Law, pp. 22-26, citat per Tom Binghan,
The business of judging, 2004, p. 32.
3
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els jutges desenvolupen en la societat. No és així en altres països on, per exemple,
a l’American Bar Association (Col·legi d’advocats nord-americà) una comissió4 té
per objectiu expandir la comprensió i confiança pública en el sistema de justícia.
Malgrat la seva rellevància a la societat, el poder judicial es troba avui poc
desenvolupat front als demés poders de l’Estat. Al nostre país, a més, la desafecció
per la justícia és evident, agreujada pel trist episodi d’un Tribunal Constitucional
resolvent el recurs sobre l’Estatut d’Autonomia, fent un pobre servei a la funció
integradora de la justícia5. A altres països s’ha produït també una menysvaloració
de la justícia a favor del legislatiu i l’executiu, exacerbada com a conseqüència de
la prevalença de la seguretat, desequilibrant el binomi llibertat-seguretat després
de l’atac de l’11-S. Aquesta inferioritat del poder judicial front als altres dos ha
sigut posada de manifest6:
Estem enfrontats a dos canvis paral·lels de grans dimensions, tots
dos reveladors de símptomes clars d’una crisi profunda… Per una banda, hi
ha el gegantisme del poder legislatiu cridat a interferir en esferes d’activitats
cada vegada més àmplies; per una altra banda, apareix el gegantisme de la
branca executiva penetrant i possiblement opressiva… Tenint en compte
que la «tercera branca» (la judicial) no pot ignorar la gran transformació del
món real, noves responsabilitats pesen sobre els tribunals.
Avui, la ciutadania està preocupada per la millora del servei de la salut,
doncs tots sabem que un dia o altre haurem de raure a l’hospital o a una
residència d’ancians. No existeix la mateixa preocupació per la justícia, que
sembla només interessar als qui tenen l’infortuni de veure’s involucrats en
un plet. Jo no diré que el nostre poble no ami la justícia, paro sí que la seva
administració no desperta interès. Les paraules de denúncia d’Angel Ossorio7
en 1922 encara ressonen: hay que decirlo claramente: que nuestro pueblo no
ama la justicia, y no esta justicia, sino ninguna; que no pugna por sustituirla, ni
por mejorarla, ni por adaptarla al ensueño o arquetipo de perfección que flote en
su mente, sino que se encuentra en estado de indiferencia perfecta, que se está
volviendo «ajurídico».
Per això, un estudi com el que comento que analitza la funció del jutge, amb
destresa afecte, és d’agrair i d’admirar.

4
5

American Bar Association, Judicial Outreach Network.
Piero CALAMANDREI, op. cit., p. 251: ogni popolo, potrebbo dire, ha la magistratura che si

merita.
6
Mauro CAPELLETTI, «The law-making power of the jutge and its limits: A comparative
analysis», Monas University Law Review, 1981, pp. 15-21, citat per Tom Bingham, «The art of
judging», Southern Cross University Law Review, vol. 12, 2008.
7
Angel OSSORIO, El alma de la toga, 1922, p. 259.
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Tot i contestant el discurs i al fil de la prudentia juris, se m’ha suggerit fer
algunes digressions a com aquesta prudència és tractada en el món anglosaxó i
com afecta també a la funció arbitral.
2.

Estructura del discurs

Divideix Sancho Gargallo el seu discurs en set capítols: (I) Aproximación
al significado de la jurisprudencia; (II) Significado etimológico y originario de
la juris prudentia; (III) Olvido de la prudentia juris; (IV) Dialéctica aristotélica y
pensamiento aporético; (V) Carácter eminentemente valorativo del enjuiciamiento; (VI) El juicio justo presupuesto del juicio prudencial; i (VII) Contenido de la
juris prudentia.
3. Primer capítol (Aproximación al significado de la jurisprudencia)
Chi a fede nella giustizia riesce in ogno caso,
anche a dispetto degli astrologi,
a fare cambiare el corso delle stelle8
3.1. El principal objectiu de Sancho Gargallo en el discurs és presentar la
seva tesi sobre la funció judicial que anomena l’«activitat prudencial (prudentia
juris) del jutge».
Les nocions de dret i justícia són properes i a la vegada llunyanes. El príncep
Salinas, en il Gattopardo, es deia: què propers es veuen els estels i emperò que
llunyans estan. Són com els homes, que es veuen propers, però estan distants9.
Dret i justícia, vinculats en una relació «medi-fi», sovint estan distanciats. La funció dels homes i dones del dret és cercar una probablement inassolible plena
convergència.
3.2. La preocupació pel mètode de la funció judicial —el que Benjamin
Cardozo10 denominava that strange compound which is brewed daily in the caldron
of the courts (l’estrany compost que es cou diàriament en la caldera dels tribunals)— ha sigut una constant en la història. La funció d’enjudiciar no és solsament preocupació dels juristes, sinó de tothom. En Measure for measure11, l’estudi
8

Piero CALAMANDREI, op. cit., p. 3.
Antoine de SAINT-EXUPÉRY, Le petit prince, 1943 : Où sont les hommes ? reprit enfin le petit
prince. On est un peu seul dans le désert… On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent.
10
Benjamin CARDOZO, The nature of the judicial process, 1949, The Storres lectures, Yale
University.
11
En absència del governador Vicenzo, el sub-governador Angelo intenta fer complir
severament una llei llargament latent que prohibeix les relacions sexuals abans del matrimoni.
D’aquesta manera, es sentencia a mort a un jove Romeo (després d’haver estat sorprès amb la seva
núvia), només per oferir commutar-li la sentència si la seva germana casta (Isabel) es compromet
9
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més directe de Shakespeare sobre dret i societat, en Bardo pregunta «quant suport i respecte públics precisa la llei?; s’han de fer complir les lleis en desús?;
s’han d’interpretar les lleis amb rigor o amb equitat?». Shakespeare indaga sobre
el procés de selecció judicial; les predisposicions polítiques o socials que afecten
la decisió del jutge; les conseqüències d’etiquetar un jutge de «conservador» o
«liberal»; i fins què pot fer el jutge quan creu que l’aplicació de la llei produirà
un resultat injust.
3.3. El discurs s’inscriu dins la més pura filosofia del dret en tant que analitza, no solsament el dret tal com és, sinó com hauria de ser. Del Vecchio explicava que la filosofia del dret busca allò que hauria de ser el dret, en contrast amb
el que el dret és, fent-se ressò de la distinció de Hans Kelsen entre el sollen (el
que hauria de ser) i el sein (el que és) i de la comparació entre «la veritat ideal i la
realitat empírica»12 13 14 15 16.
3.4. Comença el discurs fent referència a les tres nocions de juris prudentia:
a) la juris prudentia com a ciència del dret, poc utilitzada en el món del civil law i
molt utilitzada en el del common law com sinònim de filosofia del dret; b) com a
doctrina que emana del TS en la interpretació reiterada de les normes jurídiques
que privilegia l’art. 1.6 CCE; i c) el més ampli de juris prudentia, com a coneixement del dret, segons la fórmula d’Ulpià17 divinarum atque humanarum rerum
noticia, justi atque injusti scientia18.

a tenir sexe amb ell. El governador torna per a salvar la situació no sense abans que Isabel hagi de
prendre decisions difícils pel que fa a les demandes d’Angelo.
12
Giorgio DEL VECCHIO, Filosofia del dret, 1930, deia que la filosofia del dret és el curs
de l’estudi que defineix el dret en la seva lògica universalitat, busca els orígens i característiques
generals del seu desenvolupament històric i l’avalua d’acord amb l’ideal de justícia extret de la
raó pura.
13
Hans KELSEN, Teoría general del estado, p. 131, afirmava que la filosofía del derecho intenta
responder a la cuestión de saber qué reglas debe el derecho adoptar o establecer: en otros términos, su
objeto específico es el problema de la justicia. Por el contrario, la teoría general del derecho tiene como
objeto el derecho tal como de hecho es, es decir, el derecho positivo.
14
Gustav RADBRUCH, Grundzuge der Rechtsphilosophie, 1914, descriu la filosofia del dret
com la ciència dels valors, com la ciència del deure ser.
15
Rudolf STAMMLER, Lehrbuch der Rechtsphilosophie, 1922, l’entén com la teoria del dret just.
16
Norberto BOBBIO, «Filosofia del diritto e teoria generale del diritto», en Scritti in onore
di F. Carnelutti, 1950, I, pp. 43-69, que entén per filosofia del dret la teoría de la justicia, es decir,
la teoría de este especial valor que domina la experiencia jurídica y, sobre la base del cual, el derecho
empírico, histórico o positivo … viene valorado y, en su caso, posteriormente transformado.
17
ULPIÀ, Digest, 1.1.10.2
18
Alvaro D’ORS, Una introducción al estudio del derecho, 1979, p. 25 recorda que la justícia
és cega i així se la representa com una deesa amb els ulls tapats. Per això, diu, la justícia necessita
l’assistència de la jurisprudència.
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3.5. Dintre de les escoles de pensament de la filosofia del dret clàssiques
(iusnaturalista19 i positivista20 21 22) i les modernes (jurisprudència analítica, realisme jurídic23, jurisprudència sociològica, estudis jurídics crítics24, constructivisme i
interpretació econòmica del dret25), penso que el nostre ingressant es situa al bell
mig entre l’escola del neopositivisme i la del realisme jurídic, més nord-americà
que escandinau.
3.6. En efecte, en primer lloc, Sancho Gargallo descriu amb esperit crític
la postura legalista, sorgida després del Code Napoleon que desembocó —diu— en
19
El principal exponent del iusnaturalisme és St. Tomàs d’Aquino. La Summa Theologica conté
la manifestació més comprensiva de la doctrina catòlica i la seva definició del dret: participatio legis
aeternae in rationale creatura. Els defensors moderns del jusnaturalisme (Lon Fuller (The morality of
law) i John Finnis) busquen demostrar que el dret té una internal morality (moralitat interna) que
consisteix en les següents desiderata: generalitat, promulgació, no retoactivitat, claredat, no contradicció,
possibilitat de compliment, constància i congruència entre la regla declarada i l’acció oficial.
20
Els principals exponents del positivisme són Bentham, Austin —el pare de la filosofia
del dret anglesa que instaurà la doctrina de que el dret és el sovereign’s command (el manament
d’un sobirà)— Kelsen i més modernament H. L. A. Hart. Vid. Conrad Johnson, Philosophy of law,
1993. Hart, «Positivism and the separation of law and morals», 71 Harvard Law Review, 1953,
pp. 593601, n. 25 i The concept of law, p. 253, diu que les cinc característiques del positivisme
són: a) el dret és un manament dels humans (per oposició al dret natural); b) no existeix una
connexió necessària entre dret i moral; c) l’anàlisi dels conceptes jurídics és diferent (encara que
no contradictori) de la investigació històrica i dels estudis crítics; d) el sistema jurídic és «un
sistema lògic tancat» en el que es poden deduir decisions correctes a partir de normes jurídiques
predeterminades emprant solsament medis lògics; i e) els judicis morals no poden ser establerts, a
diferència de les manifestacions de fet, mitjançant arguments o proves racionals.
21
Hans KELSEN, en la Teoria Pura del Dret, pren com a noció de la norma bàsica
(Grundnorm) una norma hipotètica, que els juristes pressuposen, a partir de la qual deriven
l’autoritat o obligatorietat de tota la jerarquia de normes inferiors en tot sistema jurídic, començant
pel dret constitucional.
22
La relació entre moral, dret i ètica constitueix una de les grans pedres de toc de les
escoles de filosofia jurídica i sobretot dels partidaris del dret natural, basada en la moral, i els
positivistes que creuen que el dret és un fenomen purament social, que no hi ha connexió entre
dret i moral i que les lleis són fetes d’acord amb regles socialment acceptades, malgrat que els
positivistes moderns (Joseph Raz, John Gardner i Lelsie Green) accepten alguna relació entre la
moral i el dret. Així, Ronald Dworking atacava a Hart i demés positivistes pel seu refús a considerar
el dret com una matèria moral.
23
El legal realism (realisme jurídic), teoria desenvolupada als Estats Units en la primera
meitat del s. XX (realisme americà) i a Escandinàvia (realisme escandinau), parteix del principi
de que la llei està feta per éssers humans i per tant subjecte a debilitats, fragilitats i imperfeccions
humanes. Els seus principals exponents són: als EEUU, Oliver Wendell Holmes, Roscoe Pound,
Benjamin Cardozo, Louis Brandeis i Hohfeld Wesley, i també Jerome Frank, Karl Llevellyn, Wesley
Sturges i Morris i Felix Cohen. A Escandinàvia el pricipal és Axel Hägerström.
24
Els critical legal studies (estudis jurídics crítics), filosofia que nasqué a l’escola de Harvard
entre 1970-1980, nega al dret i a les decisions judicials qualsevol caràcter especial que les separi
de la política i de les decisions polítiques, doncs manté que el dret és política disfressada i que les
seves pretensions d’objectivitat i política transcendent no són certes. El seu principal defensor és
Roberto Unger, «Critical legal studies», Harvard Law Review, 1983, pp. 161, 561, 592, 607.
25
L’economic analysis of law (interpretació econòmica del dret) és una filosofia utilitarista
—continuadora de Bentham i Mill— que sosté the maximization of wealth as the best key to
successful lawmaking (la maximització de la riquesa com la millor clau per una legislació exitosa).
El seu principal cultivador és el professor, jutge i prolífic escriptor Richard A. Posner, Economic
analysis of law, 1973.
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una exaltación de la obra del legislador: recoger en códigos perfectos el contenido de
todo el derecho ideal y racional … En este contexto, el juez vendría a ser un mero
aplicador de la ley al caso concreto que se le presenta, a través de una subsunción
lógica, ajena a cualquier opción valorativa, de un supuesto fáctico concreto en una
premisa normativa, de la que se deduciría la solución al caso a modo de conclusión.
El juez se concebía, y en parte sigue siendo así —afegeix— como un funcionario más, encargado de aplicar la ley, aséptico y neutral, como quien manipula un
material ajeno, con un cariz eminentemente «técnico». A este juez ya no le correspondería la función de decir el derecho («juris-dictio»), … sino que sería un mero
altavoz que pronuncia las palabras de la ley. Aquest jutge és el que Montesquieu
denomina la bouche de la loi (les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force
ni la rigueur)26. El jutge es veu obligat a aplicar al cas concret una regla general definida íntegrament pel legislador, mitjançant un raonament sil·logístic i anul·lant
de facto el poder del jutge.
3.7. Sancho Gargallo analitza igualment les postures a l’altre extrem de
l’espectre, és a dir, el «judicialisme» que només considera dret el decidit pels jutges,
sigui quin sigui el seu contingut27. En aquest sentit, una de les premisses de què
parteix el realisme jurídic és la primacia de l’activitat judicial en la creació del dret.
En aquest extrem es situa l’«escola de jurisprudència sociològica» americana
amb els grans jutges Oliver W. Holmes28, Roscoe Pound i Benjamin Cardozo29,
seguits darrerament per William Brennan30. Tots ells influenciats per Rudolf von
Jhering, el fundador de l’escola utilitària social alemanya a finals del s. XIX. Jhering31 va refusar l’aleshores prevalent Begriffsjurisprudenz o «jurisprudència de
conceptes», en la que el jutge dedueix les seves decisions mitjançant un procés
purament lògic i mecànic, i la substitueix per una Wirklichkeitjurisprudentz o
«jurisprudència de resultats», on els preceptes legals són contrastats amb els resultats. És a dir, una aplicació pràctica, enlloc d’una deducció lògica.
En la línia de Jhering, Pound abogà pel «pragmatisme», refusant la «jurisprudència de conceptes» i la «jurisprudència mecànica» i, en un article sobre

26

MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, 1862, llibre 11, cap. 6.
El president del TS dels EEUU Hugues deia: the Constitution is whatever the jutges
say it is. Oliver W. Holmes, «The path of the law», 10 Harvard Law Review, 1897, p. 457: when
we study law, we are not studying a mistery … The object of our study, then, is prediction, the
prediction of the incidence of the public force through the instrumentality of the courts. Alvaro d’Ors,
Nueva institución, p. 62, defineix el dret com: aquello que aprueban los jueces respecto a los servicios
personales socialmente exigibles.
28
Richard POSNER, The essential Holmes, 1992.
29
Benjamin CARDOZO, «A fruitful parent of injustice is the tyranny of concepts».
30
Ruggero J. ALDISERT, «The Brennan legacy: the art of judging», Loyola of los Angeles Law
Review, abril 1997, p. 676.
31
Rudolf JHERING, El dret com a medi per a un fi, 1903, pp. 9-10 i 271-7.
27
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The causes of popular disatisfaction with the administration of justice32, sostenia
que «la causa més important i més constant d’insatisfacció en el dret de tots els
temps es troba en l’operació mecànica de les regles jurídiques». Per la seva part,
Cardozo33 34, adoptant també el mètode sociològic, diu que the final cause of law
is the welfare of society. The rule that misses this aim cannot permanently justify its
existence (la causa final del dret és el benestar de la societat. La norma que oblida
aquest objectiu no pot justificar permanentment la seva existència). Així, Holmes, Pound i Cardozo establiren les bases de la moderna jurisprudència nordamericana, que obliga als jutges a considerar l’efecte de les seves decisions sobre
la societat i el seu benestar, subscrivint l’utilitarisme de Bentham («l’objectiu del
dret és obtenir la màxima felicitat del més gran nombre de persones»)35enlloc de
sotmetre’s a la jurisprudència mecànica de conceptes legals36 37. Aquest mètode
sociològic que Holmes, Pound i Cardozo aplicaren a les noves qüestions que
sorgeixen del dret, Brennan les amplia a les normes anteriors que no s’adapten al
ritme dels estàndards morals d’una comunitat en desenvolupament.
El sistema realista nord-americà d’alguna forma s’aproxima al romà de la
juris prudentia. Oliver W. Holmes deia que the life of the law has not been logic;
it has been experience (la vida del dret no ha sigut la lògica; sinò l’experiència) i
que a page of history is worth a volume of logic (una pàgina d’història equival a un
volum de lògica)38 39.
32
Roscoe POUND, «The causes of popular disatisfaction with the administration of justice»,
American Law Review, 1906, pp. 729-31.
33
Benjamin CARDOZO, The nature …, p. 66.
34
Benjamin CARDOZO, The nature …, pp. 104-5, 112: Law is, indeed, an historical growth,
for it is an expression of customary morality, which develops silently and unconsciously from one age
to another. My analysis of the judicial process comes then to this, and little more: logic, and history,
and custom, and utility, and the accepted standards of right conduct, are the forces which singly or
in combination shape the progress of the law. Which of these forces shall dominate in any case, must
depend largely upon the comparative importance or value of the social interests that will be thereby
promoted or impaired.
35
Ruggero J. ALDISERT, op. cit., p. 677.
36
Benjamin CARDOZO, The nature …, p. 150: I am ready to concede that the rule of adherence
to precedence, though it not to be abandoned, ought to be to some degree relaxed. I think that when
a rule, after it has been duly tested by experience, has been found to be inconsistent with the sense of
justice or with the social welfare, there should be less hesitation in frank avowal and full abandonment.
37
El filòsof que probablement ha influït més la filosofia del dret en el s. XX és John Rawls
que sosté també postures utilitaristes, al mantenir que el dret ha de ser configurat de manera que
produeixi les millors conseqüències pel més gran nombre possible de persones. Segons el «principi
de diferència», Rawls diu que, si ens situéssim en una posició original en la que no ens influïssin
la nostra raça, sexe, riquesa, o altra circumstància, de manera que no estiguéssim subjectes a cap
prejudici, sens dubte tots escolliríem un sistema que atorgués les mateixes llibertats polítiques a
tothom (com la llibertat d’expressió, el dret de vot, etc.). Igualment recolzaríem un sistema on
l’única desigualtat acceptable fos la que permetés produir incentius suficients pel benestar de tota
la societat, especialment pels pobres.
38
Oliver W. HOLMES, New York Times Co v. Eisner, 286 US 345, 349 (1921).
39
Antoine DE SAINT-EXUPÉRY, Vol de nuit, 1931: c’est l’expérience qui dégagera les lois, la
connaissance des lois ne précède jamais l’expérience.
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3.8. Entre aquestes dues postures antipòdiques —legalisme positivista i
realisme—, Sancho Gargallo es situa —penso— en una postura intermèdia, que
ell denomina «activitat prudencial». En efecte, Sancho reitera, per una banda,
que la labor de enjuiciamiento es una actividad eminentemente valorativa y por ello
subjetiva. El juez no se limita a leer un texto legal y aplicarlo mecánicamente, sino
que se esfuerza en solucionar un problema… Esta labor es propia de la razón práctica, también llamada prudencial… I, per altra banda, afirma que, sin caer en un
judicialismo … la labor de enjuiciamiento exige del juez una actividad prudencial…
Ya no se trata de que se aplique realmente la ley, sino que la decisión del caso tiene
que aparecer fundamentada en ella. El derecho deja de ser «ratio» aplicada para convertirse en decisión prudencial racionalmente controlable, a través del cumplimiento de la exigencia constitucional de su motivación (art. 120 CE). Es precisamente a
esta actividad prudencial del juez… a la que se refiere el título de este discurso. La
«prudentia juris» constituye una tercera acepción del término jurisprudencia, más
cercano al significado etimológico del término: «iuris prudentia», la prudencia jurídica o, mejor dicho, prudencia de lo justo («ius-iuris»).
4.

Segon capítol (Significado etimológico y originario de la juris prudentia)
Ora chi ci salverà dal governo dei giudici? Stefano Jovenzetto40

4.1. En el Capítol II, Sancho Gargallo recorda que la prudència és una
virtut moral de la intel·ligència41 que en l’antiguitat clàssica s’identificava amb un
saber pràctic, saber obrar bé. Aquest saber prudencial posseïa una dimensió ètica
de la que mancaven altres sabers com la ciència o la tècnica.
Citant Aristòtil, compara la prudència (phronesis) (que pel filòsof peripatètic
és una disposició pràctica acompanyada a la regla vertadera que té per objecte el
que és just, honrós i bo per l’home) i el dret que, més que la justícia en general
(dikaiosuné), és el que és just concret (to dikaion). Aquesta concepció va passar
a Roma. La «juris prudentia», en la época clásica del derecho romano —sosté— no
será más que el arte de sugerir lo que hay que conseguir o evitar en el ámbito jurí-

40
Stefano JOVENZETTO, «Eluane, un caso di imperialismo giudiciario», Il Gironale IT, 15
febrero 2009.
41
Alvaro D’ORS, op. cit., p. 25: «la Prudencia es la virtud intelectiva que nos indica lo que
debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por lo que al derecho afecta, la Prudencia se presenta
en forma de eubulia, es decir, de Prudencia para dar respuestas acerca de los conflictos propios del
derecho, pero también como synesis, que es la Prudencia para enjuiciar bien quien tiene el encargo
de juzgar; del mismo modo que la gnome es la Prudencia de gobernar bien quien tiene el encargo
de mandar. Pero, en razón del objeto a que se refiere, la virtud de la Prudencia del juicio o del
asesoramiento del juicio se puede llamar Prudencia del Derecho en general, es decir, como decían
los romanos y seguimos diciendo hoy: Jurisprudencia, que definían aquellos como la ciencia de lo
justo y de lo injusto».

80

dico … La «juris prudentia» para los romanos no tiene un fin especulativo, no es
una ciencia en el sentido de búsqueda de una verdad objetiva, sino más bien una
actividad intelectual dirigida a conseguir lo que es justo y oportuno en la convivencia
social42. De este modo, el jurisprudente no pretende investigar una verdad objetiva
a través de la elaboración lógica, sino alcanzar un resultado práctico, como la actuación de la justicia en la convivencia social…
És a aquesta prudència que es refereix el Digest al dir qui et voluntate judicium magis quam legitima auctoritate litis dirimebantur (i, per aquesta raó, els
conflictes es resolien més per la bona disposició dels jutges que per l’auctoritas
del dret)43.
4.2. Sancho Gargallo fa notar també la distinció a Roma entre l’auctoritas,
de la que disposa el jutge (juris prudens) i la potestas que ostentava un funcionari
(el pretor). El magistrado (el Pretor de Roma) —diu— instruía la instancia, autorizaba el proceso, lo prejuzgaba en cierto modo («jus dicere»); y, una vez formalizado
el litigio en el contrato procesal («contestatio litis»), el asunto pasaba al juez privado, que las partes habían nombrado libremente. El juez tenía que recibir las pruebas
dispuestas por las partes, si bien conservaba libertad para valorarlas sin tasas ni
presunciones fijas, y, finalmente, declaraba su opinión, sin especiales formalidades.
Con su opinión («sententia»), la «res» quedaba «judicata»…
Avui en dia, el jutge actual reuneix ambdues facultats abans separades:
l’auctoritas i la potestas. Però la distinció resulta manifesta en l’arbitratge. En efecte, l’àrbitre (que és un jutge privat) frueix de l’auctoritas, que ostenta per virtut de
la voluntat de les parts, i per això pot dictar el laude en base a aquesta autoritat
amb efectes de res judicata. Però, si el laude no es compleix voluntàriament, les
parts han de recórrer a l’auxili judicial i a la potestas del jutge per a que l’executi.
4.3. Permetin-me aquí una digressió sobre el judicial activism (activisme judicial) tan debatut en el món anglosaxó. Front al seu antònim, la judicial restraint
(restricció judicial), l’activisme judicial, filosofia de la presa de decisions judicials
influïda per les conviccions personals, polítiques i religioses del jutge més que en
la legislació vigent, impacta en la interpretació constitucional, la construcció legal
i la separació de poders44.
Els detractors de l’activisme judicial el critiquen perquè sostenen usurpa el
poder dels poders electes del govern, perjudicant l’estat de dret i la democràcia.
En canvi, els seus defensors entenen que tots els jutges són d’una manera o altra
activistes45 i que la interpretació de la llei necessita evolucionar amb els temps
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44
45

CELSO, citat per Ulpià, Digest, 1,1,1: jus est ars boni et aequi.
JUSTINIÀ, De confirmatione digestorum, 533, 17.
Ramon MULLERAT, «El activismo judicial», La Vanguardia, 29 juny 2009.
Lord SCARMAN, Duport Steels Ltd. v. Sirs, 1980: Judges are in their different ways judicial

activists.
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canviants. Consideren que un poder judicial independent és un actiu per a la
societat civil; que proporciona checks and balances (controls i equilibris) i limita
el poder dels polítics elegits; que sovint els actes de l’òrgan legislatiu reflecteixen
l’opinió d’una majoria transitòria i no necessàriament la que el propi òrgan legislatiu té en el moment de promulgar-se la llei; i que les grans empreses es veuen
impedides d’imposar la seva interpretació constitucional amb l’amenaça de suspendre les donacions polítiques.
De les tres branques del poder de l’Estat, dues són democràticament elegides i la judicial no ho és, perquè, com creia el president Jefferson46, al poble li
és difícil jutjar sobre la ciència i les qualificacions dels jutges. L’activisme judicial
fa sorgir el temor del «govern dels jutges» que, mitjançant la interpretació de
les normes, realment legislen, la qual cosa té un conflicte amb els principis de la
democràcia representativa. El president Mitterrand47 aconsellava que, disposant
de grands pouvoirs, le conseil constitucionnel doit à tout prix éviter de s’ériger en
gouvernment des juges.
La distinció entre interpretació i creació del dret dins la funció judicial ha
sigut objecte també d’extensa atenció al Regne Unit. Tom Bingham, Senior Law
Lord d’Anglaterra48, distingeix quatre escoles de pensament: a) la primera sosté
que els jutges no tenen cap funció legislativa, ja que la seva missió és la d’aplicar
el dret i no la de decidir el que el dret ha de ser, que és funció exclusiva del Parlament, d’altra manera es cau en una «usurpació descarada de la funció legislativa
sota la fina disfressa de la interpretació»49; b) la segona reconeix que els jutges
sí que fan dret, però els commina a que aquesta funció es realitzi en el possible
de forma encoberta i imperceptible pel públic; i c) la tercera escola, a la que la
majoria dels jutges del common law pertanyen, reconeix que els jutges creen dret,
que considera una funció judicial apropiada, sempre que s’executi dintre de certs
límits.
La realitat és que molts dels assoliments socials recents dels països anglosaxons són deguts a l’activisme judicial. Així, els grans casos que han fet progressar el dret anglès —Ashby v. White 1703, Paisley v. Freeman 1789, Donahue
v. Stevenson 1932— han sigut obra de jutges amb visió progressista i el gran revolucionador de la jurisprudència anglesa, Lord Denning, fou paradigma de la
dinàmica creativa del dret. I pel que fa als EEUU, Brown v. Board of Education,

46
Thomas JEFFERSON, Carta a A. Coray, 1823. ME 15:482: with us, all the branches of
the government are elective by the people themselves, except the judiciary, of whose science and
qualifications they are not competent jutges. Yet, even in that department, we call in a jury of the
people to decide all controverted matters of fact, because to that investigation they are entirely
competent, leaving thus as little as possible, merely the law of the case, to the decision of the judges.
47
François MITTERRAND, Discours, entretiens et autres services.
48
Tom BINGHAM, op. cit., p. 25.
49
Magor and St. Mullows Rural District Council v. Newport Corp, 1952.
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1954 en el que el Tribunal Suprem va ordenar la desagregació de les escoles públiques; Roe v. Wade, 1973 discriminalitzant l’avortament; Citizens United v. Federal
Election Commission, 2010 anul·lant les limitacions imposades pel Congrés a les
donacions polítiques de les empreses, en són exponents.
5.

Capítol tercer (Olvido de la prudentia juris)
Litigation is the pursuit of practical ends, not a game of chess Felix Frankfurter50

5.1. El Capítol III lamenta l’abandó de la prudentia juris original i la seva
substitució per una tecnificació del dret, fenomen ja produït a Roma al s. III i accentuat a l’estat modern.
Sancho ens recorda que el cientifisme i el pragmatisme han fet oblidar el
saber prudencial en el dret tal com ha ocorregut en la moral i en la política. La
desnaturalització de la juris prudentia, reduïda a mera «tècnica jurídica», és conseqüència de la burocratització de l’ordre públic que va conduir a la monopolització de la jurisprudència per l’estat: els prudents desapareixeren per deixar pas
als funcionaris i la funció del magistrat i del jutge es van fondre en una única. Els
magistrats es van fer jutges.
Este abandono de la visión de la actividad jurídica concebida como búsqueda prudencial («juris-prudentia») de la solución de un problema social —diu— se
acentuó con el nacimiento y desarrollo del Estado moderno, que trajo consigo una
justicia y una administración racionalizadas y servidas por funcionarios, y con ellos
empieza a prodigarse un saber jurídico puramente empírico, rutinario, limitado a
manuales, a extractos legales, a formularios, a instrucciones, a aforismos… En este
proceso, los clásicos axiomas o principios jurídicos, formularios en forma de sentencias, aforismos o máximas («brocarda» o «generalia») se convirtieron en meras
expresiones técnicas o recursos pedagógicos, cuando no en cobertura de la pereza del
pensar jurídico y signo de la decadencia de la Ciencia del Derecho.
6. Quart capítol (Dialéctica aristotélica y pensamiento aporético)
La virtut de la justícia pertany al domini públic,
és la noció de «just» el que introdueix un ordre dins la comunitat política,
i el poder judicial marca la frontera entre el just i l’injust
Aristòtil 51

50
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Felix FRANKFURTER, News Summary, 9 agost 1964.
ARISTÒTIL, Política.

83

6.1. És evident que el dret forma part de les ciències morals. Aristòtil en
l’Ètica a Nicòmac52, que constitueix el seu principal tractat de dret, considera «el
just» com una virtut moral, un bell mig entre dos vicis oposats, com passa amb
les altres virtuts.
6.2. En el Capítol IV, Sancho Gargallo analitza la doctrina d’Aristòtil i recorda com en el seu tractat de lògica (Organum), distingia entre uns raonaments
analítics (que parteixen d’unes premisses necessàries i vertaderes i condueixen a
conclusions igualment necessàries i vertaderes) i els raonaments dialèctics (que no
s’erigeixen a establir demostracions científiques, sinó a guiar deliberacions i controvèrsies i tenen per objecte persuadir mitjançant la crítica de les tesis adverses i
la defensa de les pròpies)53.
El discurs presenta la dialèctica o art de la discussió com el millor mètode
per assolir la solució d’una controvèrsia jurídica equitativa, raonable i exemplar.
Les conclusions dialèctiques i retòriques poden il·luminar topoi (tòpics)54 o punts
de vista acceptables universalment segons Aristòtil, que s’empren en favor i en
contra de l’opinable i que condueixen a la veritat.
Avui ningú nega55 que el raonament jurídic i la producció de decisions judicials estan basats en un context de debat i de controvèrsia on un proponent i un
oponent discuteixen sobre la substanciació d’una reclamació. L’art de la dialèctica com a mètode de resolució de disputes s’evidencia ja a Roma per la noció que
els romans tenien de la funció de l’advocat absolutament vinculada a la dialèctica.
Així, Quintilià56 definia l’advocat com vir bonus disceptandi peritus, qui non solum
scientia et omnia facultate dicendi perfectus, sed moribus.
Sancho Gargallo senyala que … la posición del juez actual no es la misma que
el jurisprudente romano, … sin perjuicio del desarrollo de la prudencia, su legimi-

52
ARISTÒTIL, Ètica a Nicòmac, llibre II, cap. 6. Alessandro Giuliani, «The Aristotelian
theory of the dialectical definition», Philosophy and rhetoric, vol. 5, n.º 3, The Pennsylvania State
University Press.
53
La dialèctica és una de les ciències o «arts liberals» del trivium. En l’edat mitja, les 7
ciències o «arts liberals» es dividien en el trivium (Gramàtica, Retòrica, Dialèctica) i quadrivium
(Aritmètica, Geometria, Astronomia i Música).
54
Sobre els topoi, vid. Viehweg, Topik und Jurisprudenz, 1953. García de Enterría, op. cit.,
p. 55: el pensamiento tópico, cuya singularidad era perfectamente conocida por la filosofía antigua,
que lo incluía como una parte de la retórica, y alrededor del cual precisamente se construyó la técnica
jurídica de los romanos y que siguió presidiendo conscientemente la gran obra de los juristas del
Derecho común «more italicus». Esta técnica de pensamiento, alrededor de los «topoi», o «loci
communis» revelados por la experiencia («sedes a quibus argumenta promuntur») fue desvalorizada
por el cartesianismo.
55
Evelin FETERIS i Henry PRAKKEN, «Introduction: Dialectical legal argument: Formal and
informal models». Analytical intelligence and law, 2000, pp. 103-110. Eugene GARVER, «Comments
on rhetorical analysis within a pragma-dialectic framework» Argumentation, 2000, vol. 14, n.º 3,
pp. 307-14.
56
Quintilià, Institu Orat. David Pujante, El hijo de la persuasión. Quintiliano y el estatuto
retórico, 1996.
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tación es constitucional y está sometido al imperio de la ley (art. 117 CE); opera en
un ordenamiento jurídico muy normativizado, que arrastra un cúmulo considerable
de resoluciones judiciales y se encuentra envuelto, … por un estudio doctrinal de los
autores que contribuye, no sólo al conocimiento, sino también a la propia formación
de la ciencia del derecho … Su misión no es realizar «inmediatamente» la justicia,
sino que tiene que alcanzar una resolución que … esté de acuerdo con las reglas …;
en segundo lugar, para que así su fallo, además de «acertado», sea «justo», es decir
«recto»… el juez precisa de una ciencia del derecho, que no sólo le proporcione las
reglas y las normas de decisión particulares, así como también le esclarezca las valoraciones a ella subyacentes y las relaciones, grados, dependencias y limitaciones recíprocas y la armonía de los principios jurídicos, instituciones jurídicas y regulaciones.
6.3. El discurs fa un clarificador resum de les fases evolutivas de la ideologia judicial moderna: En la primera, antes de la Revolución Francesa, el razonamiento judicial pone el acento sobre el carácter justo de la solución y apenas concede
importancia a la motivación, aunque estaba ligado por la idea de justicia que exige
el trato igual de casos esencialmente similares57. Después de la Revolución Francesa
(la segunda) …, al colocarse en primer plano la legalidad y la seguridad jurídica, se
acentuó el aspecto sistemático del derecho y el aspecto deductivo del razonamiento.
Y, en la tercera, asistimos a una reacción que confía al juez la misión de buscar, para
cada litigio particular, una solución equitativa y razonable, aunque demandándole
que se mantenga, para llegar a ello, dentro de los límites que su sistema de derecho
le autoriza a hacer. Para realizar la síntesis entre la equidad y la ley, se le permite
flexibilizar esta última, merced a la intervención creciente de reglas de derecho no
escritas, representadas por los principios generales del derecho y por la toma en consideración de tópicos jurídicos58 59.
57
Eduardo García de Enterría, Reflexiones sobre la ley y los principios generales del derecho,
1984, p. 17: la instauración del Estado legislador, llevada a término por la Revolución francesa, trajo
la pretensión nueva de reducir el Derecho a un conjunto sistemático y cerrado de normas positivas y la
exclusión en él de toda referencia al valor material de la justicia, que únicamente al legislador, y no al
aplicador del Derecho, corresponde atender.
58
No obstant, la rigidesa de la llei és encara sostinguda. Així, per exemple, Dominique
Villepin, primer ministre francès (Le cri de la gargouille) : le droit devient moyen quand le juge se
de pouille de son rôle d’arbitre pour revetir la tunique de combat du justicier. Le plus souvent, il se
met au service d’une croisade menée au nom de la morale alors que sa legitimité ne repose que sur le
respect en la loi.
59
El sistema dialèctic, com a millor sistema per la resolució de disputes front al sistema
analític, no és solsament el preferit per les tradicions romana i anglosaxona, doncs altres tradicions
jurídiques semblen també prioritzar-lo. Així, en el món de la sharia islàmica s’ha discutit entre els
) és el procés de raonament analògic
comentaristes medievals i moderns si les qiyas (la qiyas (
en què les ensenyances dels hadices es comparen i contrasten amb les de l’Alcorà, és a dir, per tal de
fer una analogia amb una ordre judicial coneguda (nass) a una nova ordre judicial fan referència al
raonament analític, al raonament inductiu o sil·logisme categòric. Ibn Hazm opinava que les qiyas
no es refereixen al raonament inductiu sinó al sil·logisme categòric en un sentit real i al raonament
analògic en un metafòric. En canvi, Ghazali sostenia que les qyias fan referència al raonament
analògic en un sentit real i al sil·logisme categòric en un sentit metafòric i altres comentaristes
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6.4. Per la seva banda, l’actual filosofia del dret angloamericà refusa la
noció de que hi hagi una única resposta correcta a cada problema jurídic i a la
del jutge perfectament imparcial (i àdhuc agnòstic)60. Així, Chayes i Fiss61 han
propugnat un public law structural model («model estructural de dret públic»)
que considera que el jutge és també defensor de drets públics, de manera que
no deu només remeiar danys passats, sinó promoure un canvi social estructural,
i que l’actitud judicial políticament neutral constitueix una abdicació objectionable de la funció judicial. Judith Resnik62, per la seva part, identifica un altre
rol: el managerial jutge («jutge gestor») en el que el jutge encoratja a les parts a
dialogar i transigir i, en aquest rol, no actua mogut pels arguments o peticions
de les parts, sinó per la seva pròpia iniciativa. William Rubenstein63 parla del
transactional model («model transaccional»), sobre tot en les modernes class
actions, que tenen més en comú amb els acords comercials que amb el sistema
tradicional de litigis, perquè accentua el control del procediment per les parts
i limita la missió judicial a beneir els acords ratificant un resultat negociat. Finalment, a França, Jean Michel Darrois64, redactor de l’informe sobre la justícia
per encàrrec del govern, veu la possibilitat de que apareguin noves autoritats
reguladores com passa ja en matèria econòmica (IFA, AMF), més properes i
coneixedores de les persones i els mercats, on els jutges es limitarien a verificar
l’actuació d’aquestes autoritats. Tot això demostra que la funció del jutges no és
estàtica, sinó que evoluciona amb les tendències socials i polítiques i les adaptacions creatives i evolutives.
6.5. Parlant del futur de l’utilitat del dret, Jean Michel Darrois65 remarca
com els redactors del Code Civil explicaven —a través de Portalis— que la llei
devia regir les masses, mentre que la jurisprudència devia regular les situacions
individuals. Les lleis eren estables i clares. Avui les lleis no són estables perquè
el legislador reacciona a cada catàstrofe, a cada escàndol, a cada vegada que la
llei sembla inadaptada —diu— i es veu multiplicar-se lleis més i més llargues i
islàmics pensen que el terme de qiyas es refereix a la vegada al raonament analític i al sil·logisme
categòric en un sentit real.
60
Leufsdorf diu que la moderna psicologia ha provocat un canvi en la percepció de
la inclinació judicial (judicial bias) de l’«home econòmic» del s. XVIII, només susceptible als
atractius de l’interès econòmic, a la persona freudiana d’avui, immersa en un mar de motius
conscients i inconscients. Citat per Catherina Rogers, «Regulatory international arbitrations: A
functional approach to developing standards of conduct», 41 Stanford Journal of International
Law, 2005, p. 53.
61
Abram CHAYES, «The role of the judge in public law litigation», 89 Harvard Law Review,
1976, p. 1281.
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Judith RESNIK, «Managerial judges», 96 Harvard Law Review, 1982, pp. 374, 390, 425-7.
63
William RUBENSTEIN, «A transactional model of adjudication», 89 Georgia Law Journal,
2001, pp. 371-2.
64
Jean Michel DARROIS, «L’avenir du droit», a Jacques Attali, Le sens des choses, 2009, p.
305.
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Jean Michel DARROIS, op. cit., p. 296.
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il·legibles. El professor Soyer ha comparat la Declaració d’Independència americana, que compta poc més de 200 paraules amb una circular de 1980 regulant la
comercialització dels ous d’ànec que excedeix de 70.000 paraules. Això comporta
una jurisprudència cada vegada més incomprensible, aleatòria i imprevisible el
que fa pensar en la necessitat de tornar a regles simples.
7. Capítol cinquè (Carácter eminentemente valorativo del enjuiciamiento)
Judex ex conscientia judicare debet
Azón66
7.1. L’acadèmic ingressant analitza les tres fases del procés mental seguit
pel jutge: a) la constatació dels fets i la seva qualificació jurídica67 (ex facto, oritur
jus); b) la recerca de la regla jurídica aplicable; i c) la conclusió o «fallo», passos
indissolublement units. Juzgar es, pues, una labor eminentemente valorativa, diu
l’acadèmic.
7.2. La cerca de la norma jurídica aplicable —explica— encierra numerosos juicios de valor, que presumen el conocimiento de las leyes y demás normas
jurídicas que regulan la materia, y pueden referirse a la apreciación de la existencia
y alcance de un acuerdo de voluntades que constituya ley para las partes; el carácter
imperativo o potestativo de la norma legal; la discusión acerca de su interpretación
(gramatical, lógica, sistemática y finalista), sobre todo cuando se precise desentrañar
la «mens legis»; la resolución de las contradicciones entre leyes o de la ambigüedad
de la norma; y las formas de salvar las lagunas de la ley.
Cita al professor Taruffo, dient que no es posible, pues, deslindar la «questio
facti» de la «questio juris», porque, al interpretar la primera se lleva a cabo, ordinariamente una operación de valoración jurídica, de la misma manera que, al interpretar la norma, no pueden perderse de vista los hechos…
García de Enterría68 recorda que Geny a França, von Bulow, Reichel i Isay,
en el món germànic, i Pound i Cardozo, en l’anglosaxó, coincideixen en que, en
tota decisió judicial, es reprodueix, en major o menor mesura, el procés de creació
o producció del dret; que hi ha necessàriament una conformació valorativa de la
norma; i que entranya una decisió originària sobre l’ordre jurídic69.
66

AZÓN, Brocarda, rúbrica 20.
Tom BINGHAN, op. cit., p. 3, diu que pel jutge, la resolució de les qüestions de fet és
freqüentment més difícil i exigent que la decisió dels punts purs de dret, i cita a Cardozo (The
nature of the judicial process, 1921, pp. 128-129): «els plets són experiències rares i catastròfiques
per la immensa majoria dels homes i, quan s’esdevé la controvèrsia, el més sovint es centra no en
el dret, sino en els fets».
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Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, op. cit., p. 21.
69
LARENZ, Methodenlehre, p. 274: «la interpretació és una activitat creadora». Citat per
Catherina Rogers, «Regulatory international arbitrations …, p. 53.
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7.3. Poc pot aquest advocat contestant pontificar sobre el procés d’enjudiciament després de les eloqüents disquisicions d’un jutge tan vocacional i amb
tanta experiència. Però permetin-me una petita història personal. El meu pare,
Josep Mullerat Soldevila, exercí com advocat a Tarragona. No era jutge, però
era un bon advocat segons la definició de Quintilià i sovint era invitat a «formar
sala» com a magistrat suplent. Una vegada em va convidar a assistir a un judici
en el que ell intervenia. Es tractava d’un furt d’unes caixes de pots de llet per un
petit lladregot. La sentència fou d’alguns dies d’arrest. Jo li vaig preguntar, «papà,
com es fan les sentències? Apliqueu els dies de pena que el Codi Penal prescriu,
li sumeu els dies por raó dels agreujants i la reduïu per raó dels atenuants, i així,
la sentència surt fruit de sumes i restes?». «No és així», em va contestar. «Després
de conèixer els fets i la seva prova, generalment ens formem una idea del “fallo”
i aleshores procurem construir els “sumandos”». És possible que els jutges que
em sentin —experts en l’art de judicar— arrufin les celles. No sé si e ben trovato,
ma e vero70 71.
7.4. Com no podia ser menys, el discurs fa referència a la labor interpretativa del dret pel jutge (judex est interpres justitiae72). Sempre m’ha fet gràcia el
brocard in claris not fit interpretatio (art. 1281 CC), perquè, per decidir si alguna
cosa és clara o no es precisa la interpretació. Calamandrei —en el seu deliciós
Elogio dei giudici scritto da un avvocatto73— recorda la màxima napolitana segons
la qual le legge si aplicano; per gli amici si interpretano. La realitat és que els jutges
han d’interpretar sempre la norma.
La interpretació del dret, ha fet córrer tones de tinta (avui de bytes). Davant
d’un text jurídic, el jutge es troba en una situació comparable, segons la clàssica
metàfora, a la d’un músic front a la partitura, l’execució de la qual pot prestar-se a
tot tipus de variants. Al posar el text jurídic en solfa, per la vibració de les cordes
de la seva jurisprudència, el jutge l’enriqueix i li dóna vida. Lògicament, a força d’innovacions jurisprudencials, el text de la norma pot acabar desapareixent
sota les interpretacions que ha rebut, com un palimsest, que ha sigut raspat per

70
Això em recorda el que diu la Reina de Cors en el procés contra la Sota de Cors (Lewis
Carroll, Alice in wonderland, 1943, cap. 12): sentence first, verdict afterwards («primer que s’executi
la sentència, després que vingui el veredicte sobre culpabilitat). La Sota de Cors estava acusada
de robar uns pastissos de la Reina de Cors, quan de fet havia sigut Alícia la que els havia prés. La
Reina ja s’havia fet el propòsit i volia que la Sota fos decapitada. Quan el Rei demana que el jurat
consideri el seu veredicte, la Reina s’hi oposa i ordena que primer s’executi la sentència i que el
veredicte ja vindrà després.
71
Penso que aquest sistema és un sistema propi de l’escola realista. Donald Dworkin,
Taking rights seriously, 1977, p. 47, diu que, en realitat, els jutges decideixen els casos d’acord amb
els seus propis gustos polítics o morals i després, com a racionalització, escullen una regla jurídica
apropiada.
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Sant Tomàs d’AQUINO, Summa Theologica, 2-2, q. 67, a 3 c.
73
Piero CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocatto.

88

escriure-hi un text nou74. L’escriptor francès J. Giradoux75 fa dir a Hèctor, l’heroi
de la Ilíada, que le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination … jamais
personne pourra interpreter la nature aussi librement qu’un juriste la réalité. I, podria afeigir-se, que un jutge la llei76.
7.5. En el món anglosaxó hi ha una extensa literatura sobre the art of judging (l’art de jutjar)77. En la segona conferència sobre The nature of the the judicial
process78 titulada The methods of history, tradition and sociology, Cardozo ressalta
el sistema evolutiu de les normes quin significat avui no sempre és el mateix que
el de l’endemà, fent referència a la doctrina francesa del sens evolutif i diu que els
nous temps i noves costums requereixen noves regles i noves interpretacions. Per
això, els tribunals són lliures d’establir els límits de les immunitats individuals per
formar els seus judicis d’acord amb la raó i la justícia. Això no vol dir que, al jutjar
sobre la validesa de les lleis, els jutges siguin lliures de substituir les idees de raó i
de justícia dels homes i dones als que serveixen per les seves pròpies idees. El seu
stàndard ha de ser un stàndard objectiu. El que compta no és el que jo crec ser
just, sinó el que jo puc creure que una persona d’intel·lecte i consciència normals
puguin considerar que és correcte.
7.6. Sens dubte el tema més debatut en el dret constitucional americà és la
funció que desenvolupa el Tribunal Suprem (TS) en la interpretació de la Constitució des que el seu president John Marshall va proclamar en 1803 que el TS pot
declarar inconstitucionals les lleis del Congrés. La principal qüestió és si la Constitució s’ha d’interpretar estrictament en termes de l’original intent («intenció original») dels seus redactors (framers) o no. Aquest debat enfronta dues visions antagòniques. La dels judicial craftsmen (artífex judicials) que busca la guia mirant
enrere: el text de la Constitució i la interpretació original del text i l’experiència
històrica i la dels judicial statesmen (estadistes judicials), d’altra banda, que miren
endavant: la moral, ideals polítics i nocions de bé públic.
Molts opinen que només el primer enfocament pot preservar a l’ansem
l’estat de dret i el constitucionalisme, que el sistema del statemenship limita el
poder de la majoria per fer el dret i que, en canvi, la craftsmanship respecta la
voluntat del poble a la vegada que reforça les limitacions constitucionals a aquesta autoritat79. Els qui s’oposen a la jurisprudència de l’original intent (intenció
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original) sostenen que discernir la intenció dels redactors de la Constitució és
impossible i que, encara que la intenció original es pogués conèixer, aquesta
intenció no ha de regir la interpretació contemporània sobre qüestions constitucionals. La Constitució, sostenen, és un document viu que s’ha d’interpretar
d’acord amb els temps. Aquesta postura permet als jutges llegir la Constitució
com un document dinàmic, amb una recerca del seu significat assistida pels
valors contemporanis.
7.7. L’autor del discurs ressalta que el principi de contradicció (audiatur et
altera pars) exigeix que no es dicti una resolució judicial que pugui afectar una
persona sense que aquesta hagi tingut l’oportunitat d’influir-ne el contingut,
formulant al·legacions i utilitzant els medis de prova que li convinguin. Para
que haya sentencia y esta pueda llegar a ser la consecuencia de un juicio prudencial
—diu—, es preciso que exista un proceso contradictorio, que asegure la audiencia
en derecho a cada parte, pues sin él no puede haber juicio justo y, por ende, la decisión no será prudencial. Així, nota que el procés es desenvolupa com un diàleg
entre parts dirigit a crear una determinada convicció psicològica en el jutge a
favor d’una o altra tesi. Aquesta contradiccio és emperò encara més clara en el
procés del common law que és per naturalesa adversarial i no inquisitorial com
el del civil law80.
Sancho Gargallo diu que, dins del procés contradictori, la fase de cognició
ha d’anar encaminada a la determinació i acreditació dels fets en una labor que aspira a conèixer la veritat de l’ocorregut. No obstant, Tom Bingham81 remarca que,
si bé és cert que en el sistema del civil law l’objectiu del jutge és establir la veritat,
en el del common law l’actitud del jutge és primordialment buscar sobre quina de
les parts recau l’onus probandi i seguidament veure si aquesta part ha provat els
fets beyond reasonable doubt (més enllà del dubte raonable) en el procés penal, o
quina és the preponderance of evidence (la preponderància de la prova) en el civil.

80
El sistema adversarial es basa en la confrontació entre els dos defensors que representen
les posicions de les parts front a un jurat o un jutge, tractant de determinar la veritat del cas. A
diferència d’aquest, en el sistema inquisitorial (inquisitiu o inquisitorial) el jutge és el qui té la tasca
principal de dirigir o investigar el cas. El sistema adversarial és generalment emprat en els països
de common law. A Europa entre els sistemes del civil law el sistema inquisitiu és el més emprat.
En el sistema adversarial, la justícia s’administra quan l’adversari més eficaç és capaç de convèncer
el jutge o al jurat que la seva perspectiva sobre el cas és la correcta. En el sistema inquisitorial, el
jutge no és un receptor passiu d’informació sinó el principal responsable de supervisar les proves
necessàries per resoldre el cas. Ell dirigeix activament la recerca de proves i l’interrogatori dels
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després ve l’interrogatori del jutge. L’objectiu d’ambdós sistemes —adversarial i inquisitiu— és
trobar la veritat. Però el sistema adversarial cerca la veritat a l’enfrontar a les parts una contra l’altra
amb l’esperança que la competència la revelarà, mentre que el sistema inquisitiu cerca la veritat
qüestionant els més familiaritzats amb els fets en disputa. P. J. Schwikkard, «Does the merging of
inquisitorial and adversarial procedures impact on fair trial rights?», 2002.
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8. Capítol sisè (El juicio justo presupuesto del juicio prudencial)
Lawsuits are rare and catastrophic experiences for the vast majority of men
Benjamin Cardozo82
Jutges don’t age. Time decorates them Eric Bagnold
8.1. En aquest capítol, el discurs analitza el principi de la independència i
la imparcialitat.
Un dia de setembre de 1616, el rei Jaume d’Anglaterra, molt enfadat, va
acusar de traïció als jutges del seu Tribunal Suprem per haver dictat una sentència
que els havia prohibit que dictessin. Els jutges van implorar de genolls la misericòrdia del rei. Aleshores, el rei va preguntar als jutges, un darrera l’altre, què
farien una altra vegada si ell els demanés que suspenguessin una sentència, i tots
van contestar que farien el que el rei els manés. Finalment, el rei va fixar els seus
ulls freds sobre el president del tribunal Lord Cook i li preguntà què és el que
ell faria. El president, tremolós, li va contestar «faria el que correspongués a un
bon jutge». El coratge de Cook li va costar la presidència, la seva ambigüitat li va
salvar el coll. El temps va vindicar el seu coratge.
La independència judicial és sens dubte el fonament d’una democràcia robusta. Malheur a la generation dont les juges meritent d’être jugés (desgraciada la
generació quins jutges mereixen ser jutjats) diu el Talmud83. I don Quixot a Sancho84: si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de las dádivas, sino
con el de la misericordia. La independència judicial, ha recordat el jutge australià
Michael Kirby85, equival a «la protecció institucional del poble». La independència i la imparcialitat de l’enjudiciador constitueix el principi axiomàtic per tots els
textos que parlen de la justícia i són, sens dubte, la principal exigència del procés
judicial o arbitral.
D’acord amb el Tribunal Europeu de Justícia86, «a fi d’establir si un tribunal
pot ser considerat “independent”, s’ha de tenir en compte, inter alia, el sistema
de nomenament dels seus membres i el període del seu mandat, l’existència de
garanties front a pressions exteriors i la qüestió de si el tribunal presenta una
apariència d’independència … En relació a la “imparcialitat”, hi ha dos aspectes
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pel que fa a aquesta exigència. Primer, el tribunal ha de ser lliure subjectivament
de prejudicis o predileccions. Segon, ha de ser també imparcial des d’un punt
de vista objectiu, és a dir ha d’oferir suficients garanties per excloure qualsevol
dubte legítim en aquest respecte». Els Principis Bàsics sobre Independència dels
Jutges87, per la seva part, prescriuen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho,
sin restricción alguna, influencias, presiones, amenazas o intromisiones indebidas,
directas o indirectas, en cualesquiera sectores o por cualquier motivo.
8.2. Independència i imparcialitat no són sinònims. La independència és
una qüestió de fet, la imparcialitat, una condició mental. Un jutge o un àrbitre
poden ser independents però no ser imparcials. Poden ser imparcials sense ser
independents. La independència ha de ser front al legislatiu i l’executiu88 i també
front a les parts.
La independència ha de ser total89. El jutge o l’àrbitre que depèn d’algú no
és independent. També té risc de no ser independent el jutge mal pagat o mal
considerat.
8.3. El discurs recorda que el jutge ha de tratar a todos con el mismo rasero.
Aquest principi planteja, emperò el problema de decidir quina és la postura del
jutge o de l’àrbitre que es percaten que una de les parts no està ben defensada o
que el seu lletrat no al·lega o no prova els fets adequadament90. També quan una
de les parts és una gran empresa que disposa de la millor defensa i l’altra un desvalgut amb un modest advocat d’ofici. Recordo un acudit sarcàstic de la revista
Forbes en què l’advocat li pregunta al client prospectiu how much justice can you
afford? (quanta justícia pot vostè pagar91?). El jutge o l’àrbitre, han de tractar a
les dues parts igualment? fins a quin punt poden intentar ajudar a l’exposició dels
fets quan una part fluixeja?
8.4. S’ha discutit si el nivell d’independència que s’exigeix als jutges és
el mateix que s’exigeix als àrbitres o viceversa92. En principi, segons la Court
of Appeal d’Anglaterra «no hi ha cap principi en virtut del qual sigui correcte
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un privilegio dei richi.
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Ramon MULLERAT, «Arbitrators and jutges’ independence compared».
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distingir en general entre els arbitratges i els casos judicials». No obstant, una de
les diferències entre els jutges i els àrbitres és que els primers es dediquen exclusivament a la funció d’administrar justícia i per tant se’ls demana que respectin
normes estrictes en matèria d’incompatibilitat. Els àrbitres, en canvi, s’ocupen
d’activitats diverses i només de tant en tant a fer justícia. Fins i tot, els advocats
—que és probablement la professió més dedicada a la funció d’arbitratge— no es
solen dedicar exclusivament a la funció arbitral i fan compatible aquesta funció
amb altres activitats professionals o no93.
La peculiaritat dels àrbitres de fer compatible la funció arbitral amb la seva
professió o altres activitats té un impacte sobre la independència i imparcialitat dels
àrbitres. Ja al 1977, el Preàmbul del Codi d’Ètica de l’American Bar AssociationAmerican Arbitration Association per a Àrbitres en les Disputes Comercials (Codi
ABA-AAA)94 reconeixia que «els àrbitres, igual que els jutges, tenen el poder de
decidir casos. No obstant, a diferència dels jutges a temps complert, els àrbitres
solen dedicar-se a altres ocupacions, abans, durant i després del temps d’actuar com
a àrbitres. Sovint l’àrbitre és elegit dintre de la mateixa professió o indústria que les
parts per tal d’aportar el coneixement especial a la tasca de decidir». Aquest Codi
(nota introductòria al Cànon II) afirma que «es pretén que les disposicions del Codi
siguin aplicades amb realisme perquè la càrrega de la revelació detallada (de circumstàncies) no sigui tan gran que no sigui possible per a les persones del món dels
negocis ser àrbitres, privant així a les parts dels serveis de les persones que poden
estar més ben informades i qualificades per decidir determinats tipus de casos»95.
Una de les sentències més importants que compara els jutges i els àrbitres és
l’americana Coating Corp. v. Continental Cas. Co., 1968. En aquest cas, el tribunal
va anul·lar un laude basat en que l’àrbitre no havia revelat l’existència d’una relació comercial amb una de les parts, consistent en que l’empresa del primer feia
quatre anys havia prestat serveis de consultoria sobre el projecte de construcció
objecte de disputa.
93
A la majoria de jurisdiccions s’apliquen les mateixes normes d’independència i imparcialitat de jutges i àrbitres. Això inclou a Austràlia, Canadà, Anglaterra, Espanya, França,
Mèxic, Països Baixos, Nova Zelanda, Singapur, Suïssa i els Estats Units. No obstant això, hi ha
diferents enfocaments a aquesta qüestió. Per exemple, a Suècia, s’aplica un nivell d’independència
i imparcialitat lleugerament més estrictes als àrbitres que als jutges, perquè, entre altres coses,
el procés d’arbitratge no permet una apel·lació sobre el fons. D’altra banda, a Alemanya, els
estàndards de la independència i la imparcialitat són més estrictes pels jutges que pels àrbitres,
tenint en compte que es pot elegir als àrbitres, però no als jutges.
94
El Codi ABA-AAA de 1977 establia que, en els tribunals arbitrals trinitaris, els partyappointed arbitrators (àrbitres nomenats per les parts) podien tenir un nivell d’independència
inferior a l’àrbitre tercer i que podien estar predisposed (predisposats) en favor de la part que els
havia nomenat (p.e. podien tenir contactes separats amb la part). En la revisió aprovada per la
Cambra de Delegats de l’ABA i pel Comitè Executiu del Consell d’Administració de l’AAA el
2004, es va invertir la presunció de manera que es presumeix que tots els àrbitres han de tenir el
mateix nivell d’independència excepte si les parts ho han acordat altrament.
95
El paràgraf en el Preàmbul, va ser reproduït en la revisió operada en 2004.
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Una curiositat del cas és que dels quatre jutges que integraven el tribunal
que va conèixer del recurs de nul·litat, un era el jutge White i l’altre el jutge Black.
En la sentència, el jutge White sostenia que l’àrbitre «no es troba automàticament
desqualificat per raó d’una relació comercial amb les parts» perquè, tenint en
compte que molt sovint es busca un àrbitre per la seva especialització, això vol dir
que està en contacte amb el sector industrial i que per tant té referències i contactes amb ell96. El jutge Black va entendre, en canvi, que: «és cert que els àrbitres
no poden trencar els lligams amb el món empresarial, ja que no s’espera que obtinguin tots els seus ingressos de la seva activitat decidint casos, però hem de ser,
en tot cas, encara més escrupolosos per salvaguardar la imparcialitat dels àrbitres
que en el cas dels jutges, ja que els primers tenen plena llibertat per decidir el dret
així com els fets, i la seva decisió no està subjecte a apel·lació».
8.5. Finalment, el discurs fa referència als prejudicis del jutge degut a la
seva formació, idees, creences i vivències personals. Piero Calamandrei97 afirma
que, en un sistema basat en la divisió de poders, la justícia ha de separar-se de
la política. La política precedeix al dret —diu— donat que de l’activitat de la
primera neix la llei. Però una vegada la llei ha nascut, el jutge solsament ha de
considerar el dret, encara que interpretar el dret significa tornar a la «ratio» de la
qual neix, és a dir, hi ha una inspiració política que circula dintre del dret i que el
fa socialment actual.
És un axioma que els sers humans, i per consegüent els jutges, són producte
dels seus orígens, formació i experiència i estan sotmesos a prejudicis. Ortega deia
que yo soy yo y mi circunstancia. I, per això, no li resulta fàcil al jutge, quan interpreta el dret, separar-se de si mateix i mantenir totalment incòlume la sentència
de les seves opinions polítiques, fe religiosa, estatus social, tradicions familiars i
els seus propis prejudicis98 99.
8.6. Una altra qüestió important perquè el jutge pugui desenvolupar adequadament la seva missió, és que pugui comptar amb una advocacia competent
i independent. Per fer bé el seu treball, els jutges necessiten que les postures
adverses de les dues parts siguin exposades tècnicament i contradictòria pels advocats. Els advocats han de ser, com els jutges, independents, però no imparcials,
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En aquesta sentència, el raonament pel qual el jutge White sostení que els àrbitres
s’han de medir per criteris diferents als jutges, és que els àrbitres són «homes de negoci (men of
affaires) no separats sinó dintre del mercat». Una altra sentència (AT&Tv. Saudi Cable Co., 2000) va
qualificar als àrbitres com a «homes de món» (men of the world) quina experiència contrasta amb
la «calma claustral de la vida judicial».
97
Piero CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocatto, 1954, XXVIII.
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Ramon MULLERAT, «El activismo judicial», La Vanguardia, 29 juny 2009.
99
CERVANTES, Don Quijote, II, De los consejos que dio don Quijote a Sancho Panza antes
que fuese a gobernar la ínsula: si alguna mujer hermosa viniere a pedirte justicia, quita los ojos de sus
lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que
se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros.
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perquè són advocats de part (ex parte)100. L’advocat que fos imparcial seria un
mal advocat. Piero Calamandrei101 proclamà que solo la dove gli avocati sonno
independenti, i guidici possono essere imparziali.
9.

Capítol setè (Contenido de la juris prudentia)
Que triste es cuando el juez justo se equivoca Sófocles102

9.1. En el capítol VII, l’acadèmic ingressant insisteix en el leit motif del seu
discurs: la labor d’enjudiciament suposa un judici de prudència.
La «prudentia juris» —afirma— implica: un conocimiento técnico objetivo;
una especial habilidad y sensibilidad (arte103), de naturaleza puramente subjectiva
y personalísima, que, por ello, resulta muy difícil de reducir a formas lógicas; y un
saber ético, constitutivo de una virtud, que versa sobre los medios, procedimientos,
lugar y tiempo adecuados para alcanzar una solución justa104.
9.2. Al parlar de la formació del jutge, diu que la juris prudentia no pot ser
exclusivament tècnica-jurídica, sinó que deu també ser humanística i cultural. Per
la labor que desenvolupa, el jutge ha de ser un humanista, capaç de comprendre a
l’home d’avui i els problemes socials subjacents als casos que es plantegen i, conseqüentment, jutjar amb més sensibilitat i encert. Fa també referència a que una
decisió judicial prudent ha de combinar diversos aspectes, en els que és possible
advertir un feix d’habilitats pràctiques: la sagacitat que s’ordena a una solució
ràpida i simple105; la circumscripció que implica l’abast coneixement i comprensió
de totes les circumstàncies del cas; la cautela que preveu els riscos que comporta
i impedeix assolir conclusions absurdes o manifestament injustes; la revocabilitat
o concordança amb els canons de la lògica.
9.3. El discurs fa especial esment al saber ètic, encaminat a aconseguir un
resultat bo, en aquest cas la justícia, entesa com el just del cas concret (to dikaion).

100
Piero CALAMANDREI, op. cit., p. 47, il passar de gli anni matura quella qualità de
ponderatezza e de saggezza, che constituiscono le miglori doti del giudice.
101
Piero CALAMANDREI, op. cit.
102
SÓFOCLES, Antígona.
103
Moltes obres porten com títol «l’art de jutjar».
104
En aquest sentit, Cardozo parla de «la ment i consciència constantment vacil·lant del
jutge»: I was much troubled in spirit, in my first years upon the bench, to find how trackless was
the ocean on which I had embarked. I sought for certainty. I was oppressed and disheartened when
I found that the quest for it was futile. I was trying to reach land, the solid land of fixed and settled
rules, the paradise of a justice that would declare itself by tokens plainer and more commanding than
its plain and glimmering reflections in my own vacilating mind and conscience. I found with the
voyagers in Browinings «Paracelsus» that the real heaven was always beyond.
105
Piero CALAMANDREI, op. cit., Introducció: la parzialità degli avvocati rientre ovviamente
nelle characteristiche delle loro professione …Dalla loro parzialià —cioé del contraddittorio che ne
nasce— deriva l’imparzialità del guidice.
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Ja el doctor angèlic St. Tomàs d’Aquino reconexia que «el primer precepte de la
llei és que el bé sigui fet i promogut i que el mal sigui evitat; tots els demés preceptes de dret natural estan basats en això»106. Lex iniusta non est lex.
9.4. Finalment, respecte a la formació i elecció dels jutges, que l’autor del
discurs tracta en passant, és sabut que hi han dos grans sistemes: l’anglosaxó que
selecciona als seus jutges extraient-los dels advocats experimentats que porten
anys en l’exercici de l’advocacia i el sistema europeu on el llicenciat en dret, després de passar un examen ha de seguir uns cursos a una escola judicial107. No
obstant aquests sistemes s’aproximen. També en el món anglosaxó, avui en dia es
reconeix la necessitat d’una formació específica. L’art de jutjar no es pot ensenyar;
s’adquireix a la feina, gairebé per osmosi. Aquesta era l’opinió predominant entre
la majoria dels jutges anglesos fa un parell de dècades. La capacitació judicial
estava en la seva infància i per molts jutges era gairebé anatema. Recentment, al
celebrar el seu 30 aniversari, la Junta d’Estudis Judicials ha vist com la cultura
ha canviat radicalment. La capacitació és acceptada i més que això, és vista com
una eina crucial perquè els jutges puguin dur a terme la seva feina. La formació
dels jutges ha fet un salt endavant amb el llançament d’una estratègia per als
jutges prop de 2.000 a temps complet a Anglaterra i Gal·les. La Junta d’Estudis
Judicials, l’òrgan encarregat de la formació judicial, s’està convertint en una
escola de la magistratura, en la que els propis jutges trien els seus cursos de
capacitació108.
IV.

BREU CONCLUSIÓ

El discurs que comento és una oda i un elogi eloqüents a la ciència del dret
i a la judicatura. No solsament això, sinó a la virtut moral i ética de la judicatura que l’ha d’acompanyar sempre. Piero Calamandrei109 deia que i giudici sono
comgli appartenenti ad un ordine religioso: bisogna que ognuno di essi sia un esemplare di virtu, si non si vuole que il credenti perdano la fede i que il giudice che si
abitua a render giustizia e come il sacerdote che si abitua a dir messa.
106

St. Tomàs d’AQUINO, Summa Theologica, pp. 94 a2.
Ruggero J. ALDISERT, op. cit., p. 677, diu que, en el mètode sociològic i de resultats, propis
de la filosofia actual nordamericana, és necessari seleccionar l’elecció dels jutges amb una cura
particular. No convé buscar, diu, com desitgen alguns advocats, jutges que siguin tasteless, odorless
and colorless (sense gust, olor i color), sino que tinguin «temperament jurisprudencial». Existeix
una enorme diferència entre un «temperament judicial»; i un «temperament jurisprudencial»,
nota. Alguns jutges tenen un umbral més baix que altres i es troben més inclinats a trobar consol
en umbracles i marges que en la lletra de la llei, però, quan jutgen d’aquesta manera, significa que
han exhaurit les possibilitats que els brinden els precedents i han de buscar altres recursos que
troben en els estàndards morals amplis que forma la base de la filosofia jurídica.
108
Frances GIBB, «Jutges go back to school to learn the art of judging», The Times September 2009.
109
Piero CALAMANDREI, op. cit.
107
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Per acabar, voldria fer una crida als homes i dones de dret per redoblar els
esforços, cada u a la seva esfera, per la millora de la justícia i de la judicatura en el
nostre país. Si els homes i dones del dret no ho fem, qui ho farà?
Som uns sis milions de juristes en el món110. Un bon equip. Tots ells, en
distints llocs, temps i llengües, vàrem jurar defensar el dret i la justícia. Si aquest
equip es confabulés, sens dubte aconseguiria fer honor al nostre jurament i fer
d’aquest un món millor.
I acabo.
Al principi d’aquesta contestació he al·ludit a l’«ànima del jutge». Al llarg
del discurs destil·len i resulten evidents l’extraordinària personalitat i vocació de
jutge del seu autor. El seu amor pel dret i la justícia que inunda el seu cor queden
patents. No oblidem que, com el renard li diu al petit príncep quan es despedeix
d’ell, voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel
est invisible pour les yeux (heus ací el meu secret. És molt simple: no es veu bé,
sinó és amb el cor. L’essencial és invisible pels ulls).

110
Només els advocats, són uns 1.100.000 als EEUU, 700.000 a l’UE, 600.000 a l’India,
500.000 al Brasil, etc.
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DISCURS D’INAUGURACIÓ DEL CURS 2010-2011
DE L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA
I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
President

Excel·lentíssim senyor Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona,
Excel·lentíssima senyora Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Excelentíssims senyors Vocals del Consejo General del Poder Judicial,
Excel·lentíssim senyor President de la Comissió Jurídica Assessora,
Excel·lentíssima senyora Presidenta del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats
de Catalunya,
Excel·lentíssim senyor President de la Reial Acadèmia de Bones Lletres,
Altres digníssimes autoritats,
Il·lustríssims senyors ex Presidents de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya,
Il·lustríssims senyors membres de la Junta de Govern de l’Acadèmia,
Il·lustríssims companys acadèmics,
Companys i amics,
Familiares y amigos del Académico recipiendario, senyores i senyors que ens acompanyen en aquest acte
Novament la sessió inaugural del Curs 2010-2011 a l’Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya té com a protagonista el discurs d’ingrés de l’Acadèmic Il·lm.
Sr. Ignacio Sancho Gargallo. Nogensmenys, com a President de la Corporació vull intervenir d’una manera que sense constituir un discurs formal, glossi breument el contingut
d’aquest acte.
* * *
En primer terme, per tal d’agrair la presència de totes aquelles persones
que hi assisteixen i ens acompanyen en una sessió tan important per a aquesta
Corporació: les autoritats i el públic assistent. Entre les primeres voldria destacar
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la presència del Degà que ens acull com d’habitud en aquesta casa; de la
Presidenta del TSJC a qui vull manifestar expressament el suport de l’Acadèmia
en aquest moments en què la renovació del seu mandat passa per uns dubtes i
una demora inexplicables; dels Vocals del Consejo General del Poder Judicial;
de les altres autoritats públiques oficials; del President de la Reial Acadèmia de
Bones Lletres que enguany presideix el Consell Interacadèmic de Catalunya i per
tant representa totes les Acadèmies de Catalunya; de la Presidenta del Consell
d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya que agrupen els professionals de
l’advocacia amb les quals l’Acadèmia es troba estretament vinculada; i de la Junta
de Govern, ex Presidents i membres de número i electes de la nostra Corporació.
L’agraïment de l’Acadèmia s’adreça també a tots els assistents a aquest acte amb
un especial esment als Jutges i Magistrats que avui ens acompanyen en gran
nombre i... a los familiares, compañeros y amigos del Acadèmico recipiendario,
que se han desplazado a nuestra Ciudad desde las vecinas y estimadas tierras
aragonesas y desde el resto de España.
Heu escoltat la Memòria del Secretari. Constitueix una exposició clara, tot i
que succinta, de les activitats dutes a terme per l’Acadèmia durant el Curs passat.
És, com no podria ser d’altra manera atesa la seva naturalesa, una exposició amb
vocació d’objectivitat i exclusió de valoració.
Diferent és el cas de les paraules del President a les quals, com a expressió
d’un pensament propi i personal, només se les hi pot exigir uns altres valors
diferents dins el marc del respecte a la veritat i la defensa de la justícia.
Entre els fets que, a parer meu, han caracteritzat el Curs passat, voldria
destacar-ne dos de personals i dos d’obra feta. Els personals presenten la doble
faç que és pròpia de la condició humana: l’alegria amb la qual hem commemorat
els cinquanta anys, de sostinguda i fecunda activitat com acadèmic del Dr. Font
i Rius; i la tristor per la defunció, el cap de setmana passat, del Dr. Pérez-Vitoria
Moreno, el membre més antic de la nostra Corporació, amb més de 56 anys de
vida acadèmica, des de la seva reconstitució l’any 1954. Els fets objectius són: la
commemoració del Cinquantenari de la Compilació del Dret Civil de Catalunya
i la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. També en aquests dos casos, els sentiments són oposats.
El primer ens ha deixat a tots curulls de joia. Hem pogut commemorar
aquest aniversari i ho hem fet amb dos finalitat ben diàfanes: retre un homenatge
als homes que feren possible la Compilació i reconèixer a la Compilació el seu
valor històric i de projecció del dret català cap a un futur que avui ja és present.
El segon fet ens ha omplert de tristor. I efectuant una relació d’antisimetria
respecte del element anterior hem d’afirmar que el Tribunal Constitucional ens ha
defraudat com a juristes i que la seva Sentència ha truncat de soca-rel els legítims
desitjos d’una autonomia més segura i eficaç i, des d’un present que ens estimulava
cap a un futur millor, ens ha fet recular a temps que creiem definitivament
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superats. No em referiré a d’altres qüestions de naturalesa més política i, per tant,
més tributària de les concepcions personals de cadascú. Em refereixo als eixos
que sempre han preocupar a l’Acadèmia, la llengua, el dret civil, el poder judicial
i els drets històrics de Catalunya.
L’Acadèmia en sessió extraordinària de 13 de juliol aprovà una declaració
a la qual posteriorment s’adherí la Conferència de Presidents de les Acadèmies
Catalanes. I avui m’ha semblat d’estricta justícia proclamar-ho davant aquesta
distingida audiència.
* * *
Tornem, però als autèntics protagonistes de l’acte d’avui.
En primer terme em correspon felicitar a Ignacio Sancho Gargallo per la
seva recepció com Acadèmic de número. Adquireix la plenitud de drets a la
Corporació. Ja havíem experimentat la seva decidida disposició a complir els
seus deures acadèmics i coneixíem la seva condició de bona persona dotada
de molt sentit comú que és com ell defineix al bon jutge. Ho ha fet amb un
magnífic discurs. Òbviament d’un alt nivell intel·lectual, però també d’una gran
transcendència social i jurídica
Voldria aprofitar aquest acte per a exposar una anècdota i a partir d’aquesta
efectuar alguna consideració. Com ja s’ha dit, Ignacio Sancho Gargallo és net de
Miguel Sancho Izquierdo, nebot de Francisco de Asís Sancho Rebullida i fill de
Miguel Sancho Rebullida, tots ells malauradament traspassats. No tinc consciència
d’haver conegut al seu pare però sí al seu oncle i al seu avi.. D’aquest darrer
tenia una visió entranyable que m’havia tramés un familiar molt proper que havia
estat alumne seu a la Universitat de Saragossa a l’inici dels anys trenta. Coneixia
també el seu treball «Algunas analogías y diferencias entre el derecho catalán y el
aragonés, principalmente en sus comarcas pirenaicas»; del segon la lectura i l’estudi
del «Derecho de familia» y del «Derecho de Sucesiones» que va escriure juntament
amb José-Luis Lacruz Berdejo i que han constituït autèntiques referències per
als juristes de la meva generació. La coneixença personal va ser en ocasió d’unes
Jornades de dret foral (el professor Lacruz va escriure que no li agradava el nom)
celebrades a Jaca l’agost de 1972 (és a dir han passat ja 38 anys). Don Miguel (com
així el coneixíem tots) presidia el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés que
havia organitzat les Jornades, que tenien, com a motor i inspirador al Pfr. Lacruz.
Amb ell (i amb Jesús Delgado al qual havia conegut en un ambient molt allunyat
del món jurídic) havíem contactat i havíem aconseguit d’estrènyer lligams amb
ocasió del II Congrés Jurídic Català, en el qual havien presentat sengles valuoses
comunicacions sobre fonts del dret civil català i la seva interpretació. Anàrem a
Jaca, entre d’altres juristes dels territoris anomenats forals, un grup notable de
juristes catalans entre els quals, per esmentar només els acadèmics, Puig Salellas,
Puig Ferriol, Roca Trias i jo mateix. Tots guardem un record esplèndid d’aquelles
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Jornades. Don Miguel Sancho Izquierdo presidí les sessions de treball i la de
clausura. Enamorat com era de les contrades pirenaiques, ens acompanyà a unes
magnífiques excursions al Monestir de Santa Cruz de la Serós, al municipi de
Hecho, al museu de Siresa i a la Selva de Oza, on ponderà la qualitat del «caldero
de cordero» amb què ens obsequiaren.
Tota la família Sancho forma part del grup de juristes aragonesos que, en
diferents moments històrics, defensaren el seu dret propi i, per aquesta raó,
sintonitzaren amb els juristes catalans coetanis que mantenien les mateixes idees
respecte del dret català. Més endavant desenvoluparé aquesta idea.
Ara vull significar l’encert del nou Acadèmic en l’elecció del tema del seu
discurs. Com ja ell ha dit, la nostra Acadèmia, que és de jurisprudència, se sent
especialment satisfeta de que el discurs del recipiendari versi sobre la «iuris
prudentia» del jutge civil i que en el seu contingut efectuï un esplèndid recorregut
en la història i l’actualitat de la matèria, fent així honor a la forma intel·lectual de
procedir de l’Acadèmia, d’un tema tan relacionat amb la interpretació del dret,
matèria aquesta que constitueix un repte i un desafiament permanents per a tots
els juristes.
Agraïment també a Ramon Mullerat Balmaña. Ha desenvolupat amb l’extensió, la profunditat i el rigor jurídic que el caracteritzen, la tasca de contestació del
discurs. Ha fet una justa laudatio del nou Acadèmic i ha tractat de la matèria objecte
del discurs de manera completa i excel·lent, que no exclou que en alguns casos la
perspectiva sigui diferent, com succeeix en tot treball intel·lectual independent.
Els seus extensos i profunds coneixements del dret anglosaxó, de la seva cultura
jurídica i de la realitat social sobre la qual s’aplica, enriqueixen fins l’excel·lència
el seu discurs de contestació. Contestar és una funció que l’acadèmic designat
du a terme en nom i com representant a la Corporació. I és just que aquesta li
reconegui i agraeixi com així ho faig jo de tot cor.
He dit que l’Acadèmia troba les seves rels en el passat. Sancho Gargallo
ocupa el setial d’Antoni Sabater Tomàs. Fou un gran jurista i un gran acadèmic,
precisament perquè va ser un gran Jutge. Desenvolupà la seva excelsa missió per
tot el territori català (Valls, La Bisbal, Reus, Girona i Barcelona) amb una extensió
a Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife i... al Principat d’Andorra on fou
Jutge d’Apel·lacions (conjuntament amb una altre magistrat excepcional, Josep
Ma Saura Bastida) i Fiscal General. Es dedicà a la matèria civil, a la penal i a la
contencioso-administrativa. I als darrers anys de la seva vida actuà en algunes
ocasions com àrbitre perquè la funció de jutjar li era innata i estava incorporada
a la seva personalitat. Va ser un gran jutge i un magnífic jurista amb una formació
i una pràctica molt ampla.
En darrer terme pel que fa als aspectes històrics voldria referir-me breument
al personatge que dona nom a la medalla i el diploma que fa poc he lliurat al
nou acadèmic; Antoni de Capmany de Montpalau i de Surís. Fou més que un
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jurista. Brocà el qualifica de d’eminent filòleg, historiador i crític i diu d’ell que
inaugurà les investigacions i els estudis històric-jurídics de Catalunya. La seva
obra gegantina és «Memorias históricas sobre la Marina, Comercio y artes de
la antigua ciudad de Barcelona» i en el primer volum sota el títol «De las leyes
marítimas de los antiguos barceloneses» reivindica per a Catalunya la glòria de la
formació del Llibre del Consolat de Mar. A un dels apèndixs s’ocupà del «Origen
y antigüedad de los Usajes de Barcelona». Fou doncs un gran erudit, un historiador
de l’economia i el dret, un gran acadèmic. De la Real Academia de la Historia i
de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. I, en definitiva, un gran jurista en la més
ampla accepció del mot.
Antoni Sabater, indiscutiblement jutge i Antoni de Capmany que no defugiria —crec— el nom de mercantilista, emparen a Ignacio Sancho Gargallo,
prestigiós jutge mercantil. Una afortunada casualitat amb el desig i la meva
seguretat personal que seguirà els exemples del seu antecessor i del personatge
que dona nom a la medalla.
* * *
He insinuat abans que el dia d’avui invita a comentar ni que sigui breument
l’estreta relació entre els juristes aragonesos i els catalans. Al llarg d’aquest any
he tingut l’oportunitat de recordar la participació dels membres de la nostra
Acadèmia en el procés compilador i més amplament en el procés codificador del
nostre dret. Així a l’acte de Commemoració del 50 Aniversari de la Compilació
celebrat en aquesta mateixa Sala el 15 de juny passat. I també vaig destacar la
participació dels juristes de les terres de Lleida en el mateix procés, en un acte
celebrat a iniciativa de la Fundació Rosa Sastre, el passat 20 de setembre a Cervera.
Avui em sembla d’interès subratllar els lligams existents entre el juristes
aragonesos i el dret i els juristes catalans al llarg de la respectiva i, durant molt
temps, comuna història d’ambdós territoris.
En primer terme, al segle XIII la figura senyera de Vidal de Canyelles,
probablement nascut a aquesta vila del Penedès, criat i educat a Barcelona de quina
Catedral fou canonge. Posteriorment bisbe d’Osca, conseller del Rei en Jaume i
amic de Ramon de Penyafort. A més de compilador dels Furs Aragonesos —el
Vidal Maior—, fou un important comentarista dels Usatges. Al segle XVI, Antonio
Agustín Albanell nat a Saragossa però que fou bisbe de Lleida i Arquebisbe de
Tarragona, on va morir. A Catalunya es publicà alguna de les seves obres més
importants. El destaca com a canonista eximi i historiador conscienciós, el nostre
Finestres. I d’aquesta mateixa època hem de recordar la figura estel·lar de Jaume
Càncer, nascut a Barbastro i que estudià a Osca tot i que va exercir l’advocacia
fonamentalment a Barcelona.
Tot donant un salt en el temps fins el segle XIX voldria recordar la relació de
Joaquín Costa amb Manuel Duran i Bas i amb altres juristes catalans. Així ens ho
ha recordat Vallet de Goytisolo, en el seu treball «En el Centenario del Congreso
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Jurídico de Barcelona. Correspondencia de Costa con Manuel Duran y Bas y Juan
Homs y Homs». I és ben segur que hi hagueren contactes entre els participants
en els diversos grans Congressos jurídics de finals del segle XIX i concretament el
Congrés català de jurisconsults de 1881 i el Congreso de Jurisconsultos aragoneses
celebrat a Saragossa, durant els anys 1880 i 1881. Cal remarcar que Joan Homs
i Homs va ser un dels membres que va intervenir, formant part de la Academia
de Derecho i junt amb el seu President, el Notari Carles Ma. Soldevila Boixader
i altres membres, en la redacció d’un projecte d’Apèndix per a Catalunya que va
ser molt criticat i afortunadament no va passar a estadis posteriors.
Noms com els de Joaquín Gil y Berges, que fou el President del Congreso
de Jurisconsultos aragoneses ja esmentat i que va donar nom al projecte d’apèndix aragonès millor valorat, el seu nebot Gil Gil y Gil, Juan Moneva y Puyol,
i molts d’altres també formen part del grup de juristes aragonesos que, en
diferents moments històrics, defensaren el seu dret propi i que per aquesta raó
sintonitzaren amb els juristes catalans ocupats en la mateixa missió. Especial
referència cal fer al Congreso Nacional de Derecho Civil de 1946 en el que els
juristes aragonesos tingueren un protagonisme que coadjuvà decisivament al
manteniments dels respectius drets civils propis. De la delegació aragonesa cal
destacar el ja esmentat Juan Moneva Puyol, Francisco Palá Mediano, José de
Calasanz Lorente Sanz, Miguel Sancho Izquierdo, Luis Martín Ballestero, Luis
Sancho Seral y Miguel Montserrat Gámiz. Posteriorment s’hi afegiren, José-Luis
Lacruz Berdejo, Francisco de Asís Sancho Rebullida, Mariano Alonso Lambán,
Jesús Delgado Echevarría, José-Luis Merino Hernández, Eduardo Montull
Lavilla, Pablo Casado, Fernando García Vicente, Francisco Mata i Angel Bonet
Navaro per esmentar només aquells respecte dels quals tinc un record personal.
La relació no resultaria completa si no incloguéssim en ella també els juristes
aragonesos que exerciren la seva activitat a Catalunya; el Notari Luis Riera Aisa
que fou professor de dret civil a la Càtedra del meu mestre Dr. Fernández de
Villavicencio i els nostres actuals companys acadèmics, Elias Campo i Agustín
Luna. I... a partir d’avui, Ignacio Sancho Gargallo.
A tots ells, el nostre record i el nostre agraïment pel seu treball i per l’estímul
que va suposar per als juristes catalans, la seva gran tasca.
* * *
Acabo. Avui hem rebut un nou Acadèmic. La nostra Corporació disposa
d’una nova branca que estem segurs donarà fruits abundosos. Inaugurem també
un nou Curs acadèmic que s’afegeix als moltíssims que l’Acadèmia ha viscut al
llarg de la seva història. Com sempre desitgem i esperem que es compti entre els
més positius. No hi faltarà l’esforç de tots nosaltres...
Declaro solemnement inaugurat el Curs 2010-2011 a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.
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Sessió de recepció
16 de novembre de 2010

LA RESCISSIÓ PER LESIÓ ULTRA DIMIDIUM EN LA
JURISPRUDÈNCIA DEL TRIBUNAL DE CASSACIÓ I EN LA
DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DISCURS D’INGRÉS
de l’acadèmica de número
Excma. Sra. Ma. EUGÈNIA ALEGRET BURGUÉS

Excel·lentíssim Senyor President de l’Acadèmia,
Honorable Consellera de Justícia,
Membres de l’Acadèmia,
Il·lustres degans,
Senyores i senyors,

I.

PARAULES PRÈVIES

Les meves primeres paraules són per agrair a l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació l’honor que m’ha dispensat no només per acceptar la meva candidatura, que avui faig plenament efectiva amb cert retard motivat per les meves ocupacions presidencials, sinó per l’atribució de la butaca del senyor Pere d’Amigant,
anteriorment ocupat pel recordat senyor Guillem Vidal Andreu.
Especialment vull expressar el meu més sincer reconeixement als tres membres
de l’Acadèmia que van confiar en les meves aptituds i van avalar la meva campanya
d’incorporació a l’Acadèmia, que finalment va veure la llum el dia 9 d’octubre de 2007.
Em refereixo al seu actual president, el Sr. Guardia Canela, advocat i il·lustre
jurista; al Sr. Elias Campo Villegas, notari, jutge en excedència, i al Sr. Puig Ferriol, professor i magistrat emèrit, però també als altres membres de l’Acadèmia,
que van considerar adequada la meva candidatura sense cap vot en contra.
I com és costum vull recordar el jurista que dóna nom al setial de l’Acadèmia
que em correspondrà a partir d’avui, Pere Amigant, i a l’acadèmic que el va ocupar.
Pere Amigant va néixer a Manresa el segle XVII. Fill i nét de juristes, es va
doctorar en dret civil i canònic i en filosofia a la Universitat de Barcelona; les seves obres jurídiques, que va anar publicant al llarg de la vida, són fruit d’aquesta
formació acadèmica.
Va ser assessor de la Capitania General, de la Batllia General, fiscal i president de la Sala de l’Audiència de Catalunya.
Durant la guerra de Successió, juntament amb set magistrats més, es va pronunciar a favor de mantenir les lleis i privilegis catalans i va defensar els privilegis
del dret al secret del Consell de Cent barceloní en un plet amb el virrei.
Les seves idees polítiques el van portar a ser capturat i empressonat, per
ordre de Felip V, i condemnat a cadena perpètua a la presó de Pamplona, on va
morir el 1707.
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Ara he de fer referència a l’Excm. Sr. Guillem Vidal Andreu, a qui vaig
substituir en la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, posteriorment, pel seu prematur òbit, en aquesta Acadèmia.
El senyor Guillem Vidal Andreu va aprovar les oposicions a la carrera judicial, amb el número 1 de la promoció, l’any 1967 i va ser jutge de Maó i de
Sabadell, magistrat jutge de Palma de Mallorca, president de l’Audiència Provincial d’aquesta ciutat, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i,
posteriorment, magistrat de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior.
Va desenvolupar, a més, una dilatada funció docent en les facultats de dret.
Va ser professor de dret penal a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de les Illes Balears, a l’Escola Universitària Abat Oliba i a la Universitat
Politècnica de Catalunya.
A més, té nombroses publicacions, ponències, conferències, comunicacions
i intervencions en col·loquis. La seva incessant activitat es va centrar sobretot en
el dret penal, material i processal, i en el dret orgànic judicial.
De tarannà progressista i conciliador, la seva trajectòria va deixar una profunda empremta en moltes generacions de jutges. Els qui vam tenir la sort de
conèixer-lo, treballar amb ell i admirar-lo, el recordarem sempre.
Com a membre de ple dret, a partir d’avui, de l’Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya, intentaré estar a l’altura de les personalitats esmentades.

II.

INTRODUCCIÓ

L’objecte d’aquest discurs és l’anàlisi de la figura de la rescissió per lesió
en la jurisprudència tant del Tribunal de Cassació com del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Excloc la doctrina del Tribunal Suprem, no per qüestionar el seu indubtable
valor i el seu constant respecte a les fonts del dret civil de Catalunya, sinó perquè
ja hi ha suficient doctrina pròpia respecte d’aquesta figura, part de la qual s’ha
inspirat també en la doctrina del Tribunal Suprem.
El Tribunal de Cassació de Catalunya va ser creat, com saben, pel Parlament
de Catalunya en virtut del que disposa l’Estatut d’autonomia de l’any 1932 i va
ser publicat en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya de 13 de març de
1934. La seva principal competència va ser el coneixement dels recursos de cassació en matèria civil respecte de la legislació que tenia atribuïda la Generalitat de
Catalunya, en exclusiva, conforme a l’article 21.
Des del seu inici fins que el mateix Tribunal i la seva doctrina van ser declarats
sense efecte el setembre de 1939, va complementar el dret civil de Catalunya, aleshores compendiat en les Constitucions i altres drets de Catalunya en diferents matèries.
La seva doctrina pot resultar novament aplicable atès que l’article 111.2 de
la primera llei del Codi civil català determina que a l’hora d’interpretar i aplicar el
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dret civil de Catalunya s’ha de tenir en compte la jurisprudència civil del Tribunal
de Cassació de Catalunya i la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no
modificades per aquest Codi o altres lleis. Una i altra poden ser invocades com a
doctrina jurisprudencial a l’efecte del recurs de cassació.
Va tractar també —és cert que escassament— la figura coneguda, ja des dels
temps dels romans, com a rescissió per lesió ultra dimidium.
Al Tribunal de Cassació va seguir, després del parèntesi de la dictadura, el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual és fruit del pacte constitucional de l’any 1978.
Conforme al text constitucional, el Tribunal Superior de Justícia és l’òrgan
judicial que culmina l’organització judicial a Catalunya.
Ja en l’Estatut de 1979 es va atribuir al Tribunal Superior el coneixement del
recurs de cassació en matèria de dret civil de Catalunya —articles 19 i 20—, encara que no va ser fins a l’any 1989 quan el Tribunal Superior va substituir l’antiga
Audiència Territorial i es va constituir la seva Sala Civil i Penal, que va iniciar el
camí per aprofundir en el dret civil de Catalunya i interpretar-lo.
El dret civil de Catalunya es desenvolupa a partir de la Constitució de 1978
com un sistema de dret complet i autòcton, que havia quedat congelat per les
circumstàncies històriques que tots coneixem.
El primer intent d’actualització comença, no obstant això, amb la Compilació de 21 juliol de 1960, de la promulgació de la qual aquest any commemorem
el 50è aniversari. Es consolida i desenvolupa definitivament després de l’adveniment de la democràcia amb el reconeixement d’aquests drets en la Constitució i
en la doctrina del Tribunal Constucional, que n’admet el desenvolupament i el de
les institucions connexes amb aquelles que ja estan regulades.
Tal com diu l’exposició de motius del llibre primer del Codi civil de Catalunya, «En una primera fase, culminada amb la Llei 13/1984, del 20 de març, sobre
la Compilació del dret civil de Catalunya, l’objectiu fou adaptar la Compilació de
1960, integrar-la en l’ordenament jurídic català i adaptar-la als principis constitucionals, per a superar els condicionaments polítics del moment històric en què fou
dictada. En una segona fase, iniciada paral·lelament i continuada amb més o menys
intensitat fins a l’actualitat, el Parlament de Catalunya va fer servir l’instrument
tècnic de les lleis especials per anar donant cos a poc a poc a un ordenament jurídic
encarcarat i amagrit per la prolongada absència d’institucions legislatives pròpies.
A partir del 1991, amb la promulgació de la Llei 40/1991, del 30 de desembre, del
Codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya, el dret català va
entrar en una tercera fase, la de les codificacions parcials, continuada amb la Llei
9/1998, del 15 de juliol, del Codi de família, amb la voluntat de recollir, ordenar i
sistematitzar la regulació sobre les diverses matèries continguda en les lleis especials
que s’han anat promulgant i de completar-la fins a assolir la plenitud de l’exercici de
les competències legislatives establertes per la Constitució i l’Estatut.
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A la fi del 1998 el Departament de Justícia va organitzar les Jornades cap a
un Codi Civil de Catalunya amb l’objectiu de fer partícip el món jurídic català de
la voluntat del Govern d’avançar en la codificació del dret civil i d’analitzar, amb
representants del món acadèmic, polític i professional, les possibilitats d’aprovar a
curt termini un codi civil de Catalunya.»
Aquest Codi és avui gairebé una realitat fruit del consens que existeix en
aquesta matèria entre totes les forces polítiques de Catalunya, i ja han estat publicats, a més del llibre primer esmentat, el llibre tercer, de la persona jurídica, el
llibre quart, de successions, i el llibre cinquè, de drets reals. I aviat es publicarà
el llibre segon, de la persona i de la família, que el Parlament ja ha aprovat.
Al Tribunal Superior correspon, a partir de l’Estatut actual de l’any 2006, ara
ja amb caràcter d’exclusiva, la formació de la jurisprudència en matèria de dret
civil propi de Catalunya, atès que el seu article 95.3 diu que «correspon en exclusiva al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la unificació de la interpretació del
dret de Catalunya».
El dret civil català no és només un conjunt de normes de dret positiu, sinó
que són pautes de conducta, repetides al llarg de molts segles, que identifiquen
una determinada comunitat, la vincula amb les seves institucions i principis ancestrals, però sense renunciar a la seva adaptació als temps moderns o actuals.
Una de les figures més antigues i més genuïnes del dret civil de Catalunya és
precisament la de la rescissió per lesió.
Aquesta figura segueix regulada en la Compilació de 21 juliol de 1960 —
text refós de 1984—, la qual, en l’article 321, estableix que «els contractes de compravenda, permuta i altres de caràcter onerós, relatius a béns immobles, en què l’alienant
hagi sofert lesió en més de la meitat del preu just, seran rescindibles a instància seva,
baldament en el contracte concorrin tots els requisits necessaris per a la seva validesa.»
La figura esmentada és la que será analitzada en aquesta exposició, tot i que
limitada al tractament que en fa la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia i del Tribunal de Cassació.

III.

ORIGEN HISTÒRIC DE LA FIGURA DE LA RESCISSIÓ PER LESIÓ

La institució té el seu origen en dues lleis del Codi de Justinià que procedeixen
de dos rescriptes atribuïts als emperadors Dioclecià i Maximià dels anys 285 i 293 dC.
Segons aquestes normes, la rescissió podia ser aplicada exclusivament en el
contracte de compravenda i s’exercitava en benefici exclusiu del venedor. El seu
objecte únicament eren els béns immobles i concretament les finques rústiques.
No obstant això, promptament es produeix una extensió de l’àmbit objectiu
de la rescissió, tant als béns mobles com als immobles, per protegir dels abusos
en el preu dels béns.
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L’institut de la rescissió per lesió també era aplicat pels tribunals eclesiàstics.
En les Decretals de Gregori IX es recullen dues comunicacions d’Alexandre III a
Innocenci III que també preveuen aquesta figura, en què l’acció és atribuïda al venedor i només respecte de béns immobles. El desenvolupament de les Decretals
pels canonistes revela que la doctrina del preu just es fonamenta en la doctrina
cristiana, en relació amb el principi de la justícia commutativa. I s’introdueix la
idea que el preu just és aquell que correspon als béns de manera objectiva, prescindint del valor d’afecció.
La institució cau en desús en els segles posteriors a causa de les renúncies
que sobretot els comerciants incloïen en les transaccions, la qual cosa venia imposada per la rapidesa, l’agilitat i la seguretat que calia en les operacions mercantils.
A diferència del dret castellà codificat, en el qual es van imposar raons pràctiques i els postulats liberals de l’època, sota l’axioma res tantum valet quantum
vendi potest, a Catalunya, fins a la promulgació de la Compilació del dret civil de
Catalunya de 21 juliol 1960, la institució va ser aplicada en la mesura en què ho
van ser el dret canònic i el dret romà, així com la doctrina dels doctors, les constitucions, els capítols de corts i altres drets.
Han estat moltes les ocasions en què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’ha pronunciat en relació amb aquesta figura. Fins i tot a nivell històric.
Així, en la STSJC de 20 de desembre de 1990 llegim: «... Por las razones que
se verán, conviene examinar primeramente el motivo de casación que aparece articulado en segundo lugar, no sin antes hacer unes breves consideraciones históricas
para clarificar el debate. La acción rescisoria por lesión enorme tiene su precedente
en el Rescripto de Diocleiano del año 285 de donde pasó a ser la famosa lex secunda
del Código justinianeo y alcanza pleno desarrollo gracias a la doctrina de Tomás de
Aquino sobre el precio justo, traducción cristiana de la noción de justicia conmutativa tal como aparece en la Etica nicomaquea de Aristóteles. En los siglos medios y
hasta la edad contemporánea fue una institución presente en la práctica totalidad de
Europa, del Mediterráneo al Báltico. Los azares de la codificación y el predominio
en cada momento de los que podemos llamar, simplificando, “liberales” o “tradicionalistas” determinaron en cada caso la recepción o el rechazo de la acción rescisoria
por lesión. Así, la Convención Nacional francesa la suprimió por Decreto de 14 de
Fructidor del año III y, sin embargo, los redactores del Code civil la restablecieron
en 1804 con el voto favorable de todos los Tribunales consultados salvo el de Rouen.
Los redactores de nuestros Códigos civiles, olvidando la presencia de esta institución
en el Fuero Real, en la Partida Quinta, en el Ordenamiento de Alcalá e incluso en la
Novísima Recopilación, prescindieron de ella, no por copiar el Código francés, como
dice erróneamente algún autor, sino convencidos por las razones de Florencio García
Goyena para quien “el autor del Fuero Real y de las Partidas se propuso desnaturalizar y romanizar la legislación española” y que considera la acción rescisoria “un
manantial perenne de pleitos difíciles de resolver”; y por los argumentos de Felipe
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Sánchez Román: “el recurso de la lesión es una herejía, porque trata de sustraer el
precio de las cosas al natural influjo de las leyes de la oferta y de la demanda”. (...)
La Compilación de 1960 la mantuvo con las modificaciones que expresa y justifica el
discurso de presentación parlamentaria.
El Decret Legislatiu 1/1984, de 19 de juliol se limita a repartir en cinco artículos y dos capítulos lo que estaba en un capítulo de tres artículos. Con todo ello
queremos significar que el escepticismo respecto a la acción rescisoria, apenas velado
en la Sentencia recurrida, tiene ilustres precedentes en Cataluña y fuera de ella, y es
tan defendible como la posición contraria.»
No cal dir que el Tribunal sempre ha defugit aquestes polèmiques i s’ha cenyit a delimitar l’abast de la rescissió per lesió en el dret compilat.
IV. ANÀLISI DE LA JURISPRUDÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
TRIBUNAL DE CASSACIÓ SOBRE LA RESCISSIÓ PER LESIÓ ULTRA DIMIDIUM

I DEL

Examinem la doctrina que emana del Tribunal de Cassació i del Tribunal
Superior de Justícia sobre aquesta figura, pel que fa als aspectes següents:
A) Àmbit territorial d’aplicació
B) Fonament de la rescissió per lesió
C) Àmbit de la rescissió per lesió: objectiu, subjectiu i tipologia dels contractes que afecta
D) Valoració dels immobles a l’efecte de la rescissió per lesió
E) Alguns aspectes processals de l’acció de rescissió per lesió
F) Efectes de la rescissió per lesió
A.

Àmbit territorial d’aplicació: qüestions de dret interregional

Tracten aquesta qüestió, sobre la base del que disposen l’article 3.1 de la Compilació del dret civil especial de Catalunya i el 16.1, en relació amb el 10.5, del Codi
civil de 1889, aplicable a les obligacions contractuals, les sentències de 7 d’octubre
de 1991, d’1 de juny de 1993 i de 24 de juliol de 1995, les quals van disposar que
per aplicar la normativa catalana sobre rescissió per lesió en més de la meitat del
preu just n’hi ha prou que la finca objecte del contracte lesiu es trobi a Catalunya.
En la STSJC de 7 d’octubre 1991, en un plet seguit entre un comprador
menorquí i un venedor català, en què el bé estava situat a Catalunya, el Tribunal
va dir que: «... la vecindad civil del Sr. F. C. (comprador, demandado en la acción
rescisoria, y aquí recurrente) al tiempo de celebrarse el contrato resulta intrascendente, como irrelevante también resulta la del Sr. C. B. (vendedor y aquí recurrido),
por más que la vecindad civil catalana de éste no plantee el mínimo atisbo de duda,
y ello es así porque versando el tema litigioso sobre la rescisión de un contrato de
compraventa por lesión «ultradimidium» rige como punto de conexión el de la si-
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tuación de la cosa, es decir, será aplicable la normativa correspondiente (arts. 321 y
siguientes) de la Compilación de Cataluña cuando, como ocurre en el caso, el inmueble objeto de la enajenación onerosa se halla situado en territorio de Cataluña, con
total independencia de la vecindad civil del comprador, lo cual se deduce de los arts.
del Código civil 16, apartado uno, párrafo primero, con arreglo al que los conflictos
de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones en el territorio español se resolverán según las normas contenidas en el Capítulo IV (Normas
de Derecho Internacional privado), y 10, apartado cinco, que establece que a falta de
sometimiento expreso, se aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley
del lugar donde estén sitos.»
En el mateix sentit es va pronunciar la STSJC d’1 de juny de 1993 en un
supòsit de compravenda de bé immoble situat a l’Aragó, encara que s’hagués dut
a terme entre catalans i el contracte s’hagués signat a Badalona.
Finalment, en la STSJC de 24 de juliol de 1995 s’afirma que: «Per consegüent,
el caràcter personal de l’acció rescissòria, segons l’article 322 de la Compilació, no
prejutja de cap manera l’àmbit d’aplicació personal o territorial de la normativa catalana sobre rescissió per lesió en més de la meitat del preu just, perquè es tracta de
dues qüestions molt diferents.»
En l’actualitat, l’article 111.3 de la primera llei del Codi civil de Catalunya
indica, en la mateixa línia, que «el dret civil de Catalunya té eficàcia territorial, sens
perjudici de les excepcions que es puguin establir en cada matèria i de les situacions
que s’hagin de regir per l’estatut personal o altres normes d’extraterritorialitat».
B. Fonament de la rescissió per lesió
Enfront de la concepció que havia imperat en l’època medieval que la figura
tenia fonament en el dol o engany motivat per la pròpia cosa —dolus in re ipsa—
compendiat en l’expressió engany a mitges amb què era coneguda, l’article 321 de
la Compilació, seguint la tesi objectivista que va imposar la doctrina del Tribunal
Suprem en les sentències, entre d’altres, de 25 de novembre de 1935 o de 22 de
maig de 1956, configura la rescissió per lesió partint d’una visió objectiva, ja que,
segons el precepte, són rescindibles els contractes en els quals l’alienant hagi patit
lesió en més de la meitat del preu just, «encara que en el contracte concorrin tots
els requisits necessaris per a la seva validesa».
El contracte será, doncs, rescindible si existeix lesió en més de la meitat del
preu just, amb independència de la situació subjectiva en què es trobi el venedor,
això vol dir, de la seva eventual situació de necessitat i amb independència, també, que en la formació de la voluntat contractual de l’alienant hi hagin intervingut, o no, vicis del consentiment.
La Sentència del Tribunal de Cassació de 25 de novembre de 1935, abans del
text compilat, ja considera que ni de la lletra ni de l’esperit de les lleis del Codi
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Justinià es pot deduir que la lesió ultra dimidium requereixi, com a causa de rescissió de la compravenda, el complement de cap altra circumstància o d’elements
subjectius per existir i ser eficaç.
La jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha seguit
aquesta tesi de manera reiterada, tal com es dedueix de les sentències de 4 de
juliol de 1990 i de 25 de maig de 2000 entre d’altres.
La STSJC de 4 de juliol 1990 explica que la institució de la rescissió va ser
probablement una mesura conjuntural per protegir petits propietaris rurals descapitalitzats enfront de les pressions dels grans terratinents, que després va tenir
una amplitud desmesurada, i paral·lelament van augmentar els expedients per
eludir-la, tot jutjant-la incompatible amb els pressupostos del liberalisme econòmic.
Així, la Sentència diu: «No puede sorprender que en su larga evolución histórica los fundamentos atribuidos a la rescisión por lesión hayan sido cambiantes. La escueta razón dada por la Compilación justinianea —humanum est— fue interpretada
en el sentido de que la institución venía a remediar supuestos de error —espontáneo
o inducido mediante engaño— en la apreciación del valor de la cosa enajenada;
o aquellos otros en que el consentimiento aparece viciado por la inexperiencia o
la necesidad. En la Compilación vigente, el abandono de la tradicional expresión
catalana «engany de mitges» coincide según la doctrina más cualificada, con la atribución de un fundamento puramente objetivo a la rescisión por lesión. Los contratos
onerosos relativos a bienes inmuebles serán rescindibles «aunque concurran todos
los requisitos necesarios para su validez» cuando el enajenante haya sufrido lesión
en más de la mitad del justo precio (art. nº 321.1). No se requiere la concurrencia de
error, engaño o necesidad que, según su trascendencia, podrían determinar la ineficacia del contrato con sujeción a las normas comunes del derecho de obligaciones.»
Alhora, la STSJC de 20 de desembre de 1990 no admet la doctrina de la
presumpció iuris tantum de vici de la voluntat quan diu: «... La sentencia recurrida
sienta la afirmación de que “si la desproporción en el precio es tan enorme que excede de la mitad, resultando precio vil o rayano en irrisorio el estipulado, la venta se
torna rescindible por el solo hecho de la lesión, salvo que el comprador desvirtúe por
prueba en contrario la presunción iuris tantum de que en tal supuesto el vendedor
no contrató libremente, sino con voluntad captada por error o engaño, o acuciado
por necesidad agobiante de vender ...” En opinión de la Sala de instancia, la venta
en menos de la mitad del justo precio presume —salvo prueba en contra a cargo del
comprador— que el vendedor contrató con la voluntad viciada por error, engaño
o acuciante necesidad, parecer subjetivista que considera la lesión como vicio del
consentimiento con regulación análoga a la prevista por los arts. 1265 y siguientes
del Código civil. Tesis que choca frontalmente con el art. 321.1 de la Compilación
cuando prevé que la resolución se producirá “aunque en el contrato concurran todos
los requisitos necesarios para su validez”. La doctrina de la presunción iuris tantum
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de vicio de la voluntad, si bien ha sido sostenida por algún ilustre hipotecarista y
recogida en aisladas sentencias, verbigracia la de 23 de noviembre de 1955, es rechazada por la doctrina catalana ampliamente mayoritaria. Así, Borrell i Soler nos
dice que aunque se hable de dolo o engaño, estos vicios de consentimiepto no son
necesarios ni suficientes para obtener la rescisión, sino que precisa y basta probar
el verdadero valor de la cosa y que, comparado el precio, guarda la desproporción
expresada. Se aplica pues —concluye Borrell— un criterio meramente objetivo». La
jurisprudencia —anterior y posterior a la Compilación— concede el mismo fundamento objetivo a la rescisión por lesión. Considerando que ni de la letra ni del espíritu de las leyes citadas del Código de Justiniano, ya aisladamente examinados, ya en
relación con otros afines del mismo cuerpo legal, puede deducirse que la lesión ultra
dimidium requiera, como causa de rescisión de la compra-venta, el complemento de
otra o elementos subjetivos para su existencia... » (Sentencia del Tribunal Supremo
de 25 de noviembre de 1935). «La figura del Derecho foral catalán de la rescisión
por lesión ultra dimidium o engany de mitges... no requiere le complemento de otras
circunstancias o elementos subjetivos para su existencia o eficacia (a diferencia de
lo que para el Derecho foral navarro impone la Ley 499 del Fuero nuevo), pues se
entendía que el engaño iba embebido en la lesión misma (Sentencia del T.S. de 3 de
diciembre de 1981 y, en idéntico sentido la de 18 de marzo de 1982). Este Tribunal
Superior ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el tema en la Sentencia de 4 de
julio del presente año: «En la Compilación vigente, el abandono de la tradicional
expresión catalana de engany a mitges coincide, según la doctrina más autorizada,
con la atribución de un fundamento puramente objetivo a la rescisión por lesión. Los
contratos onerosos relativos a bienes inmuebles serán rescindibles, aunque concurran todos los requisitos necesarios para su validez, cuando el enajenante haya sufrido
lesión en más de la mitad del justo precio (art. 321.1). No se requiere la concurrencia
de error, engaño o necesidad que, según su trascendencia, podría determinar la ineficacia del contrato con sujeción a las normas comunes del derecho de obligaciones”».
En la STSJC de 25 de maig de 2000 es recorda que: «En sede del vigente
derecho civil catalán esta institución tiene hoy una naturaleza jurídica objetiva
—como ya puso de manifiesto la sentencia de esta sala de 20 de diciembre de 1990 y
repitieron las de 22 de diciembre de 1993 y 20 de octubre de 1995—, independiente,
pues, de los vicios de consentimiento que hayan determinado la manifestación de
voluntad...»
La STSJ de 8 de juny de 1992 ja havia indicat que el venedor no ha de provar
el vici del consentiment, ja que és suficient que provi la lesió en més de la meitat
del preu just, i en la STSJC de 20 de novembre de 1995 llegim que «el concepte
de rescissió de l’article 323 de la Compilació del dret civil de Catalunya es refereix
a contractes que s’han celebrat de manera eficaç, vàlida i efectiva, però com que han
produït perjudici a una de les parts i se’n deriven resultats injustos, la llei permet, a
petició del perjudicat, obtenir la seva declaració d’ineficàcia».
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En la mateixa línia es pronuncien les sentències de 30 de desembre de 1995
i de 18 de setembre de 2006.
Finalment, de la STSJC de 9 d’octubre de 2008 es dedueix que: «La rescisión
de los contratos de compraventa por laesio enormis o en más de la mitad de su
justo precio (ultra dimidium) vino a contradecir la inexigibilidad del precio justo
en las ventas y la posibilidad de engaño entre los contratantes, según el principio liberal “tanto pagan, tanto vales”. Sin embargo, en el vigente Derecho civil
catalán y pese a su denominación tradicional (engany a mitges) la institución ha
adquirido una naturaleza jurídica objetiva... independiente, pues, de los vicios de
consentimiento que hayan determinado la manifestación de voluntad (art. 321.1
CDCC), a diferencia de lo que ocurre en el Derecho Navarro (Ley 499). De ahí
se deduce la absoluta necesidad de que el precio sea una compensación estricta
del valor de la cosa recibida, causalizándose, en consecuencia, la equivalencia de
las prestaciones, lo que excluye de aquel cualquier elemento ajeno a dicha consideración.»
C.

Àmbit de la rescissió per lesió

C.1. Àmbit objectiu
En relació amb la primera qüestió, l’àmbit de la rescissió per lesió queda
reduïda als contractes que es refereixen a béns immobles.
La doctrina del TSJC ha mantingut en tot moment que la figura només és
aplicable als contractes (després veurem quins) que es refereixen a béns immobles, tal com diu clarament l’article 321 de la Compilació del dret civil de Catalunya de 1960.
No hi ha hagut cap cas en què s’hagi aplicat aquesta figura a la rescissió de
béns mobles per més alt que fos el seu valor, tot i els antecedents històrics en
legistes i canonistes, en els projectes d’apèndixs de 1903, de 1930 o fins i tot l’article 389 de l’Avantprojecte de Compilació de 1952, en què no es feia cap tipus
de distinció.
Una altra cosa han estat les constants declaracions de la Sala respecte al fet
que les compravendes de béns immobles realitzades a través de la venda d’accions
o participacions socials de societats patrimonials són rescindibles.
Podem comprovar-ho en la STSJC de 7 de juny de 1990 o en la de 10 d’octubre de 2005.
C.2. Àmbit subjectiu
També a diferència del que succeïa en una època del dret històric i fins i
tot en algun antecedent legislatiu, com els projectes d’apèndixs de Duran i Bas
de 1930 o l’Avantprojecte de Compilació de 1952, en què l’acció s’atribueix als
dos contractants, per tant, també al comprador, el text compilat de 1960 només
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atribueix una acció al venedor, per la qual cosa no s’ha plantejat l’acció per part
del comprador en cap procediment judicial.
C.3. Contractes als quals pot afectar la institució
Conforme a l’article 321.I de la Compilació del dret civil especial de Catalunya, són rescindibles per lesió en més de la meitat del preu just els contractes
de compravenda, permuta i altres de caràcter onerós relatius a béns immobles;
i l’apartat segon del precepte afegeix que l’acció rescissòria no és procedent en
les compravendes o alienacions fetes mitjançant subhasta pública, ni en aquells
contractes en què el preu o la contraprestació hagi estat decisivament determinat
pel caràcter aleatori o litigiós del que s’ha adquirit o pel desig de liberalitat de
l’alienant.
D’acord amb aquestes previsions legislatives, aquí hem de fer una breu referència a l’abast de la rescissió per lesió en la contractació immobiliària subjecta a
les prescripcions del dret civil de Catalunya.
C.3.1. Contractes de compravenda i permuta
Tal com hem dit, l’article 321.I de la Compilació declara rescindibles per
lesió els contractes de compravenda i permuta de béns immobles.
A aquest efecte cal tenir en compte que en la nostra legislació el contracte
de compravenda és un contracte consensual, que es perfecciona amb el mer consentiment encara que no s’hagin lliurat ni el preu ni la cosa (articles 1445 i 1450
del Codi civil). Una qüestió diferent és que per transmetre el domini no n’hi hagi
prou amb el títol, sinó que calgui la tradició (article 609 del CC).
Per tant, conforme a la doctrina del TSJC, no cal el lliurament de la possessió;
no cal que s’hagi produït l’efecte transmissor de la propietat per a l’exercici de l’acció.
Així ho proclama la Sentència de 7 d’octubre de 1991 quan diu: «En el motivo tercero se denuncian, al amparo del ordinal quinto del art. 1.692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, infracción del art. 321, párrafo segundo, de la Compilación de
Derecho civil catalán, y no aplicación del art. 1.095 en relación con los arts. 1.462,
1.464 y 1.469, todos ellos del Código Civil. El argumento sustancial del motivo es
que no procede la rescisión porque no se hizo entrega de la posesión del inmueble.
La desestimación es evidente, porque la compraventa es en nuestro Derecho un contrato que se perfecciona —nace a la vida—, por el mero consentimiento, de conformidad con los artículos 1.445 y 1.450 del Código civil, sin que para tal existencia,
y por ende para su rescisión, sea necesario que se haya producido la consumación
(entrega de la cosa y pago del precio), bastando el sinalagma genético. Es cierto que
en nuestro sistema jurídico la traslación del dominio por vía contractual exige además (del título) la tradición (modo de adquirir) en cualquiera de sus modalidades
legales (arts. 1.462 a 1.464 del Código y 277 de la Compilación), pero no es dable
confundir contrato traslativo de dominio con transmisión del mismo. Aquello es una
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idoneidad, una vocación, disposición o querencia, y lo segundo es un efecto. Para la
rescisión por lesión basta lo primero.»
Aquesta doctrina es reprodueix en la STSJC de 22 de març 1993 i en la de 9
de novembre de 1993, en seu de contractes d’opció.
C.3.2. Altres contractes rescindibles
C.3.2.1. Dació en pagament
Les sentències de 7 de juny de 1990 i de 4 de juliol de 1990 declaren rescindible per lesió la datio in solutum d’una finca, ateses les semblances que presenta
amb la compravenda, encara que la demanda a la qual es refereix aquesta última
Sentència fos desestimada per altres motius.
La STSJC de 4 juliol de 1990 diu que: «El negocio jurídico básico del pleito
constituye una dación o adjudicación en pago —datio in solutum—, figura jurídica con una variada problemática y naturaleza jurídica polémica, barajándose en la
doctrina científica diversas posturas entre las que cabe citar las de la identidad y
la semejanza con la compraventa, novación, contrato oneroso de enajenación; acto
complejo; modalidad o subrogado del pago; y contrato extintivo de obligaciones que
se asemeja a los contratos reales, de algunos de los cuales se ha hecho eco la jurisprudencia del Tribunal Supremo (S.S. 13 de marzo de 1953, 14 de diciembre de 1965,
9 de diciembre de 1943, 9 de noviembre de 1966, 20 de febrero de 1967, 26 de octubre de 1970), siquiera en la más modernas resoluciones (S.S. 13 de mayo de 1983
y 5 de octubre de 1987) parece prevalecer el criterio que le atribuye, sin desconocer
las analogías con la compraventa y la novación, una configuración propia, singularmente por el aspecto teleológico de “extinción” de las obligaciones. La alegación del
recurso relativa a que la sentencia recurrida rechaza la equiparación de la dación
a la compraventa, en la perspectiva de la rescisión, carece de consistencia, pues el
órgano jurisdiccional “a quo” se limita a poner de relieve las dificultades técnicas, de
dicha equiparación, pero sin excluir por ello entrar en el fondo de la cuestión, como
se pone de relieve no solo en el fundamento de derecho cuarto en el que se dice “en
este concreto supuesto... las dificultades de equiparación... quedan en buena medida
reducidas al ser objeto de la deuda una suma determinable y el aliud una cosa inmueble”, sino también por el hecho concluyente de que en el fundamento jurídico
quinto se razona sobre la posibilidad de calificar como mercantil una compraventa
de inmueble, la cual se rechaza a diferencia del juzgador de primera instancia que
la había admitido. Y no podía ser menos, —siempre claro está en la perspectiva de
la rescisión por lesión ultradimidium—, porque al hallarnos ante una dación de res
per pecunia, resulta incuestionable la simpatía o semejanza con la compraventa,...»
C.3.2.2. Contractes mercantils
L’aplicació de la rescissió per lesió en els contractes mercantils, pel fet de
tenir per objecte únic, com hem vist abans, els béns immobles, ha suscitat no
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només una certa controvèrsia doctrinal, sinó també diversos pronunciaments del
Tribunal Superior, en la mesura que els contractes de compravenda mercantil de
béns immobles no es consideren com a tals en el nostre Codi de comerç de 1885.
Han estat 8 les sentències que han tractat directament o obiter dicta aquesta
qüestió: sentències de 7 de juny de 1990, 4 de juliol de 1990, 20 de novembre de
1995, 22 de novembre de 2004, 10 d’octubre de 2005, 10 de setembre de 2007,
30 de desembre de 2008 i 22 de juliol de 2010.
La Sentència de 10 de setembre de 2007 va establir per primera vegada el
criteri que en el cas de les compravendes mercantils no és aplicable aquesta figura, en virtut del que disposa l’article 344 del Codi de comerç, el qual estableix
que no es rescindiran les vendes mercantils per causa de lesió, tant si es considera
d’aplicació directa o analògica.
Naturalment la dificultat consisteix a determinar quan pot ser qualificat com
a mercantil el contracte dut a terme, a l’efecte de l’acció de rescissió per lesió.
No es pot oblidar que el concepte de compravenda mercantil del Codi de
comerç, pel que fa a les coses mobles, sembla fixar-se sobretot en la intenció especulativa del comprador, quan la rescissió per lesió, en el nostre dret, només la
pot demanar el venedor.
A aquest efecte, l’article 325 del Codi de comerç diu que «és mercantil la
compravenda de coses mobles per revendre-les, o bé en la mateixa manera que es
van comprar o bé d’una altra de diferent, amb l’ànim de lucrar-se amb la revenda».
La simple aplicació literal o de convalidació de la definició de compravenda
mercantil de l’article 325 del Codi de comerç a les compres realitzades per les
societats promotores en funció dels seus interessos, moltes vegades especulatius,
comportaria la summa injustícia d’impossibilitar l’acció a un venedor no comerciant que aliena una finca a una societat immobiliària, i per contra la concediria a
un comerciant que ha venut a un particular o a una altra societat com a destinatari
final, assumint el risc econòmic inherent a tota operació mercantil.
En les sentències esmentades, així com en la STSJC de 30 de desembre de
2008, la qüestió es resol qualificant la compravenda objecte del litigi de civil en
funció de la intencionalitat del comprador. Només es qualifica l’operació de mercantil en la de l’any 2007.
En aquesta Sentència, després d’analitzar l’estat de la qüestió en l’actualitat,
es qualifica el contracte dut a terme entre aquells litigants de mercantil, en funció
del fet que les dues parts eren comerciants, dedicades al negoci immobiliari, i
l’operació, part inqüestionable de l’objecte de tràfic de les dues societats.
Com arguments a favor de la mercantilitat d’algunes compravendes de béns
immobles, s’ha apuntat el contingut obert de l’article 2 del Codi de comerç de
1885, que estableix que es poden considerar igualment mercantils actes de naturalesa anàloga als que preveu («Es considera que són actes de comerç els que
comprèn aquest Codi i qualssevol altre de naturalesa anàloga»); l’absència de pro-
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hibició del Codi de comerç vigent, al contrari del que passava en el Codi de Sainz
de Andino de 1829; l’exposició de motius del Codi actual, en què expressament
es diu que «no es pot admetre com a principi absolut el que conté el Codi vigent
(de 1829), que nega a tota venda de béns arrels el caràcter de mercantil».
En contra s’addueix l’absència de reconeixement de la figura en l’articulat
del Codi de comerç, que només preveu la compravenda de béns mobles, i sobretot la pràctica impossibilitat d’aplicar la major part de les normes que disciplinen
la compravenda mercantil a la compravenda de béns immobles. En definitiva
—es diu—, el reconeixement jurídic de la compravenda de béns immobles no
condueix a cap resultat pràctic quan la seva regulació hauria de realitzar-se per
les normes del dret civil (dret comú segons els articles 2 i 50 del Codi de comerç).
No obstant això, cal recordar que són múltiples, i cada vegada més freqüents,
sobre la base de la interpretació de les normes d’acord amb la realitat social (article 3 del Codi civil), les resolucions que admeten aquesta possibilitat, sobretot
des del punt de vista conceptual. Tindríem més dificultats per determinar totes les
conseqüències jurídiques que podrien derivar-se de la declaració de mercantilitat
de la venda de béns immobles.
La Direcció General dels Registres i del Notariat va ser flexible en la qualificació de certes activitats com a mercantils quan en les resolucions d’1 i de 30
d’abril 1997 va concloure que: «La actividad así definida presenta las características
que determinan su calificación como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista
económico (interposición en el tráfico, habitualidad, ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la realización de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo lucrativo, de genuinos actos de comercio. La compraventa de bienes inmuebles
ha dejado de ser en el Código de Comercio vigente un acto específicamente excluido
de la esfera mercantil, (a diferencia de lo que ocurría en el Código de Comercio de
1829), y la consideración de que puede ser, en hipótesis determinadas, acto de comercio resulta de que no se exija para la calificación de un acto como de comercio que
exactamente responda a un tipo de acto especificado en la Ley como mercantil (vid
artículo 2, párrafo 1º del Código de Comercio), del explícito papel reconocido a la
analogía en la apreciación de tal calificación (art. 2 párrafo 2º del Código de Comercio) y, en fin, de la necesaria interpretación de las normas en relación con la realidad
social del tiempo de aplicación (cfr. artículo 3 del Código Civil). Otra cosa es que la
naturaleza especial de las transmisiones inmobiliarias pueda impedir que a ellas se
extienda la aplicación de normas que el Código de Comercio tiene establecidas para
la compraventa mercantil más característica, la de cosas muebles (cfr. Resoluciones
de 13 de diciembre de 1985 y 20 de marzo de 1986).»
Sobre això, encara que no ens consta que existeixi doctrina legal, el Tribunal
Suprem també ha considerat, en la Sentència de 29 d’abril de 1988, que era lògica
la qualificació de mercantil d’una venda que comprèn la transmissió d’accions
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d’una societat anònima i finca en la qual s’explota un negoci, i en la de 12 de
juliol de 2002, que entenia que era mercantil la compra d’una finca rústica en una
subhasta per una societat amb finalitats especulatives.
Pel que fa a les sentències del Tribunal Superior, cal començar esmentant la
Sentència de 7 de juny de 1990, la qual reconeixia, a aquest efecte, que la possibilitat pràctica de la figura era molt problemàtica i que, de qualsevol manera, encara
que en la doctrina sembla predominar la tesi favorable a admetre les compravendes de béns immobles, en cap cas s’admetria amb l’amplitud de la compravenda
de mobles, ja que encara és molt dominant el criteri que la compravenda immobiliària d’inversió pura té caràcter civil.
De la mateixa manera, en la STSJ de 20 de novembre de 1995 podem llegir:
«I amb un caràcter més general dins l’ordenament mercantil, podem dir que sempre
que un acte sigui part de la sèrie orgànica dels actes propis del tràfic d’una empresa,
s’ha ser qualificar com a mercantil, essent els tribunals els que han de discernir-ho tal
com també ho expressa la ja invocada exposició de motius del vigent Codi de comerç,
quan en suprimir l’anterior prohibició de considerar mercantil la compravenda de
béns immobles diu:... “para que no sea obstáculo a la decisión judicial, la qual calificará o no de mercantiles estos actos, aplicando los principios generales sobre la
naturaleza de los actos de comercio”.
Arribem així a la conclusió de l’indubtable caràcter mercantil de la compravenda d’immobles quan es donen les condicions de l’article 325 del vigent Codi de
comerç de 1885 en contemplar la seva exposició de motius i el seu mateix text. Però
es que si, a més, tenim en compte la realitat actual de les empreses urbanitzadores
que compren finques rústegues, urbanitzables o urbanes per a revendre-les dividides
en parcel·les amb el natural afany de lucrar-se; o si considerem les persones físiques
o les societats mercantils immobiliàries l’objectiu de les quals, professional o social,
sovint exclusiu, és el de comprar per a revendre les finques amb afany de guany; i
neguéssim després caràcter mercantil a aquestes compravendes, negaríem l’evidència
del nostre temps i ens col·locaríem fora de la realitat contra el que disposa l’article
3.1 del Codi civil, i incorreríem, encara més, en un palès desconeixement d’una
part essencial de la moderna normativa urbanística que contempla i disciplina els
processos de transformació, urbanització, divisió i venda de terrenys per particulars
i empreses urbanitzadores.»
En la mateixa línia la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de novembre de 2004 i també la de 10 d’octubre de 2005 pressuposen
la possibilitat jurídica de la compravenda mercantil, encara que no es va arribar a
qualificar d’aquesta forma en cap de les operacions enjudiciades.
Concretament, en la Sentència de 10 d’octubre de 2005, llegim que: «no
configura aquesta compravenda d’accions representativa de la propietat de la meitat
de la finca 4261, com a una compravenda mercantil, perquè no consta demostrada
la intenció que tenia el verdader comprador, Sr. P., a través de la seva societat fa-
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miliar interposada, sobre allò que comprava, ni demostra el destí que se li pretenia
donar. No consta si la seva intenció era especulativa o simplement la de fer per guardar
patrimoni, i, en aquestes condicions, la compravenda no pot qualificar-se de mercantil; a
banda que tampoc pot proclamar-se sense més ni més que la compravenda immobiliària
mercantil tingui vetada l’acció rescissòria dels articles 321 i següents de la Compilació del
dret civil de Catalunya per mor d’allò que disposa l’article 344 del Codi de comerç referit
únicament als béns mobles (articles 325 i els següents de la mateixa secció i del mateix
títol) tots els quals preceptes es refereixen sempre a béns mobles i en cap moment inclouen els immobles; cosa per la qual bé podria aplicar-se als immobles la màxima “inclusio
unius exclusio alterius” adduïda des d’antic per la jurisprudència (sentències del Tribunal
Suprem de 21 de desembre de 1946, 27 de febrer de 1956, etc.)...»
En el cas de la Sentència de 10 de setembre de 2007 es tractava d’una compravenda en la qual la societat actora, dedicada a la promoció urbanística de
terrenys, juntament amb altres persones físiques, venia en contracte privat a una
altra societat (l’objecte social de la qual era la compra, promoció, construcció i
rehabilitació de tota mena de solars i immobles per a la posterior venda o lloguer)
diverses finques incloses en un pla d’actuació urbanística per un preu global. Van
formalitzar l’operació mitjançant la venda en escriptura pública d’una finca a una
societat designada per la compradora mentre els altres venedors aportaven les
seves finques a aquesta mateixa societat (constituïda després del contracte privat)
a canvi de participacions socials que finalment també van vendre a persones relacionades amb la compradora, la qual, constituïda la Junta de Compensació, ven al
cap de poc temps les finques a una tercera per un preu molt superior.
La Sentència considera que: «Tal operació, en la mesura en què forma part
de la sèrie orgànica d’actes propis del tràfic de les empreses immobiliàries litigants
(compravenda de béns immobles per revendre’ls en la mateixa forma o degudament
urbanitzats i parcel·lats) ha de reputar-se com de contracte mercantil.»
És important ressaltar que, pel que fa a la qualificació del contracte, la Sentència indica que l’afany especulatiu del comprador és un element que cal tenir
en compte, però no l’únic, ja que, com també havia dit la Sentència del TSJC
de 22 de novembre de 2004, «per determinar la naturalesa civil o mercantil d’un
contracte de compravenda i, per tant, per fer-ne la seva qualificació, cal atenir-se
fonamentalment al contingut dels seus pactes o estipulacions, i si d’ells en resulten
elements qualificables, uns de caràcter civil i altres d’índole mercantil, caldrà veure
quins són els que prevalen per tal de qualificar la compravenda global com a civil o
com a mercantil...»
La Sentència analitzada qualifica el contracte, doncs, com de compravenda
mercantil, no només en funció de l’interès o ànim de revenda del comprador, sinó
també en consideració a altres dos factors, que són:
a) El caràcter de comerciant dedicat habitualment als negocis especulatius
del venedor.
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b) El fet que l’operació s’inscrivia en la sèrie orgànica d’actes propis del
tràfic de les empreses immobiliàries litigants.
En segon lloc, la Sentència estudia si l’article 344 del Codi de comerç, que
impedeix la rescissió de les vendes mercantils de béns mobles, era aplicable a
les compravendes mercantils de béns immobles i afirma el següent: «Doncs bé,
compartim el criteri de la Sentència objecte de recurs en el sentit d’excloure la
rescissió per lesió als contractes onerosos de naturalesa essencialment mercantil
com és el que ens ocupa tal com va reconèixer la Sentència del Tribunal Suprem
de 3-12-1981, ja sigui per aplicació directa de l’art. 344 C de C que no distingeix
entre compravenda de béns mobles o d’immobles, sigui per aplicació analògica
de l’art. 344 (art. 2 C de C i 4, 1 del Codi civil).»
Fins i tot en el cas que l’art. 344 del Codi de comerç es referís únicament a
les compravendes de béns mobles regulades en el títol VI C de C, cal recordar
que conforme a l’art. 4.1 del C. Civil, «procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante
entre los que se aprecie identidad de razón». La jurisprudència ha interpretat aquesta
norma exigint que existeixi semblança entre el supòsit de fet no regulat i el regulat,
i s’entén que es produeix aquesta semblança quan en el primer estan els elements
sobre els quals descansa la regulació del segon; i s’han de donar les següents circumstàncies: a) que la norma no prevegi un supòsit específic, però sí un altre semblant;
b) que entre tots dos s’apreciï la identitat de raó; i c) que no es tracti de lleis penals
o de lleis d’àmbit excepcional (STS de 10-5-1996 o 21-11-2000).
I és que, en efecte, en la raó de no poder rescindir les compravendes mercantils de béns mobles subjau la idea de la seguretat del tràfic mercantil que requereix que les transaccions comercials es realitzin amb certa rapidesa i agilitat i en
condicions de fermesa i en les que el risc de guany o pèrdua forma part d’aquestes
operacions.
La mateixa identitat de raó s’aprecia en les compravendes especulatives entre societats que es dediquen al tràfic immobiliari com són les que ara litiguen.
Per a aquestes les transaccions es produeixen també en forma ràpida i la resolució
eventual del contracte amb la lògica conseqüència de devolució de la cosa i del
preu comportaria similars problemes per a la seguretat del tràfic mercantil en els
temps actuals als que comportaria que es pugui rescindir la compra de béns mobles, de capital o d’equip. Concedir la rescissió per lesió en més de la meitat del
preu just als comerciants que actuessin com a venedors —sigui de béns mobles o
immobles— podria eliminar el risc inherent a les operacions especulatives quan
el perjudici econòmic sofert superés la meitat del preu considerat just, amb greu
dany de la seguretat del tràfic sense cap causa que ho justifiqui...
Com indica la Sentència del Tribunal Suprem de 12-7-2002: «la finalidad
especulativa inherente a las operaciones de esta naturaleza determina que los precios
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que suelen ofrecerse se determinen en atención a variadas circunstancias y expectativas que de antemano son ponderadas por los que en aquellas intervienen. Por
ello, la posible frustración de dichas expectativas —siempre basadas en apreciaciones subjetivas— no puede determinar la invalidación de los negocios celebrados en
consideración a las mismas, pues ello pondría en gravísimo riesgo la seguridad del
tráfico jurídico.»
Precisament per entendre aplicable l’article 344 del Codi de comerç la Sala
no arriba a examinar si el dret supletori que s’hauria d’aplicar en el cas de les
compravendes d’immobles de caràcter mercantil seria el dret del Codi civil de
1889, en què no es preveu la rescissió per lesió, o el dret civil de Catalunya, ja que
els articles 2 i 50 del Codi de comerç determinen que en allò que no reguli el Codi
s’han d’aplicar les normes del dret comú (no podia parlar del Codi civil, atès que
en aquella època no havia estat publicat).
A aquest efecte, hi ha dues postures: la que acull la Sentència del TS de 28
de juny de 1968, en què, supletòriament, s’aplicava el dret civil de Catalunya a
l’aval prestat per la dona catalana al seu marit, i la que sosté després de la Constitució espanyola de 1978, en què es disposa que el dret mercantil és competència
exclusiva de l’Estat i, per tant, aplicable a tot Espanya, que el dret supletori també
hauria de ser únic en tot el territori, sent en aquest cas el del Codi civil de 1889.
La STSJC de 30 de desembre de 2008 tracta novament aquesta qüestió i resol el següent: «En el present cas no és pot obviar, ni desconèixer, que la part actora
i al seu moment venedora es tracta d’una persona física no comerciant —que es trobava en una situació econòmica de manca de liquidesa— i la demandada, tot i que
es tracta d’una entitat mercantil, que té per objecte social, entre d’altres, “la intermediación inmobiliaria y cualquier otra operación de tráfico inmobiliario”, no ha quedat en absolut acreditat que aquesta comprés la finca de referència amb la intenció
precisament de revendre-la a un tercer i d’enriquir-se en la revenda, ja que a més que
a efectes de qualificació com a civil o mercantil s’ha de valorar primordialment en
aquests casos la condició personal del venedor —que és qui té reconeguda l’acció—
més que la del comprador, la compravenda aquí analitzada es va instrumentalitzar
com a una operació pròpiament de refinanciació, atesa la precària situació econòmica
de la demandant, mitjançant dos contractes independents, ambdós d’idèntica data,
un de compravenda de l’hagitatge i un altre d’arrendament d’aquest amb opció de
compra a favor de la pròpia venedora.»
Finalment en la Sentència del STSJ de 22 de juliol de 2010 s’estableix que
l’operació no es pot rescindir si forma part d’una activitat de caràcter empresarial,
professional, d’explotació mercantil des de la vessant del venedor o de les dues
parts, i constitueix el modus vivendi dels contractants.
En conclusió, el TSJC ha determinat que la compravenda de béns immobles,
pel que fa a la rescissió per lesió, només es pot qualificar de mercantil en el cas
que el venedor tingui per objecte del seu tràfic la promoció de béns d’aquesta
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classe i l’operació s’inscrigui en la sèrie orgànica d’actes propis de l’empresa, i el
comprador tingui, al seu torn, el mateix ànim especulatiu —cosa que exclouria
d’aquest àmbit les compres d’immobles per a un ús o consum empresarial—,
tenint en compte, també, que són els tribunals els que, en cada cas, en funció de
les circumstàncies, han de qualificar el contracte de mercantil o de civil. Als de
naturalesa mixta (mercantils per una part, però civils per una altra) els és aplicable la normativa d’aquests últims, ja que amb caràcter general s’ha d’afirmar que
aquestes compravendes no es poden qualificar de mercantils si el venedor no és
comerciant i no es troba dins del seu gir o tràfic la venda o promoció de béns
immobles.
A més a més, la compravenda mercantil és definida en el Codi de comerç en
funció del destí dels béns per part del comprador, en la mesura que pressuposa
que el venedor ja és comerciant, atès que la venda de béns mobles, únicament
regulada expressament pel Codi, suposa que aquests béns són fruit o producte
d’un procés productiu o de fabricació o tinença en sèrie.
Per això, l’article 326 del mateix Codi considera com una excepció en la
qualificació de vendes mercantils aquelles vendes que, tot i estar destinades a la
revenda per part del comprador, i tot i que el venedor sigui comerciant, ja que es
tracta de ramaders, pagesos o artesans que produeixen per destinar els seus producte al comerç, tenen característiques especials que les feia especialment protegibles en la societat de finals del segle XIX.
Això es dedueix de la pròpia exposició de motius del Codi, quan indica que
el diferent tracte donat als ramaders, pagesos i artesans respecte de l’industrial és
perquè aquests últims, a diferència dels primers, «... no trabajan por sí mismos,
sino por medio de obreros, a quienes retribuye con el fin de tener gran número de
objetos a disposición del público, presentándolos en almacenes o tiendas para que
éste pueda adquirirlos».
C.3.2.3. Opció de compra
L’opció de compra no es considera rescindible mentre l’optant no exterioritzi la seva voluntat d’exercitar el dret d’opció concedit pel preu establert i aquesta
sol·licitud no arribi al coneixement del venedor.
Així es pronuncien les sentències de 7 d’octubre de 1991, de 22 de març de
1993 i de 9 de novembre de 1993.
En aquesta s’indica que és possible discutir en el mateix litigi, d’una banda,
l’exercici del dret d’opció per part del comprador i, de l’altra, la possible rescissió
de la compravenda si concorren els requisits que estableix la llei.
La Sentència de 5 de novembre de 2001 fa unes precisions sobre la determinació del preu lesiu. Té com antecedents més significatius l’existència d’un
contracte d’arrendament d’una finca, un contracte posterior d’opció de compra
de la mateixa finca a favor de l’arrendatària. La Sentència declara que: «...no és
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cert que el preu d’un immoble arrendat s’ha de considerar lliure d’arrendament si
el compra un arrendatari amb dret de pròrroga forçosa (com era aquest cas com diu
l’Audiència), ja que l’arrendatari pot fer valer la seva condició de tal per aconseguir
un millor preu de compra».
Tot i que amb algunes vacil·lacions, les sentències de 24 de febrer de 1994 i
de 19 de maig de 2003 han establert, amb un criteri aparentment contrari a les de
22 de març i 9 de novembre de 1993, que per determinar el preu just cal atenir-se
al que ho sigui en el moment en què es perfecciona el contracte d’opció i no en
el del seu exercici, ja que el criteri d’atenir-se al valor de la finca en el moment
de l’exercici de l’opció de compra o de perfecció de la compravenda projectada,
suposaria introduir un element pertorbador i aliè a la naturalesa del contracte i a
la voluntat de les parts.
C.3.2.4. Venda a carta de gràcia
D’acord amb el que disposa l’article 321 in fine de la Compilació, en les
vendes a carta de gràcia o amb pacte de retrovenda no es podrà exercitar l’acció
rescissòria fins que s’hagi extingit o hagi caducat el dret de redimir, lluir, quitar
o recuperar.
La Sentència del Tribunal de Cassació de 10 de desembre de 1937, anterior
al text compilat, amb l’argument obiter dicta, i després de considerar que el en el
cas no hi havia lesió, va establir, encara que n’hi hagués hagut, el següent: «Atès
que fins i tot en el supòsit que hagués existit la lesió ultra dimidium en el preu de
la venda, en no estimar la demanda, la sentència recorreguda tampoc no podria
considerar-se que hagués infringit les lleis catalanes i la doctrina dels autors catalans
referents a la carta de gràcia o empenyament, ja que en tal cas aquella, en la seva
exposició i en el seu suplico, especialment, havia de formular-se de forma alternativa, és a dir demanant la restitució de la cosa prèvia la devolució del preu rebut o
l’abonament de la diferència entre aquest i el seu just preu degudament comprobat,
i no solament això darrer, com el fa a la demanda hi ha vingut sostenint l’actor en
tot el judici; no existint, per tant, la pretesa infracció del dret Canònic contingut en
els Decretals de Gregori IX, ni de la doctrina dels doctors en Dret Català sobre les
vendes a Carta de gràcia, primer motiu del recurs. Efectivament, el cap. V, D’emp.
et vend., III, 15 de les Decretals, després d’explicar l’índole especial del contracte de
venda amb pacte de retro, el concepte de modicitat en el preu i la forma de veure si
la quantitat deixada de percebre excedeix del doble del preu rebut, i d’admetre que
en aquests contractes s’acostuma a pactar que el venedor dintre d’un determinat termini podrà recobrar la cosa venuda, mitjançant la devolució del preu rebut, mòdic o
baix, considerant-los com a contractes de prèstec, diu que el venedor perjudicat amb
més de la meitat del just preu, podrà demanar la restitució de la cosa retornant el
preu, o bé el suplement del just preu, i que l’elecció entre l’una i l’altre correspon al
comprador».
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C.4. Contractes no rescindibles
L’article 321 de la Compilació del dret civil especial de Catalunya declara també rescindibles, a part de la compravenda i la permuta, altres contractes de caràcter
onerós, i exclou de l’àmbit de la rescissió per lesió els contractes en els quals hi ha un
element decisiu d’aleatorietat o litigiositat en la determinació del preu o la contraprestació, o quan s’hagin determinat basant-se en el desig de liberalitat de l’alienant.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tingut oportunitat d’analitzar algunes qüestions sobre això.
La Sentència de 30 de desembre de 1995 rebutja que pugui prosperar l’acció rescissòria per lesió en més de la meitat del preu just en un cas de resolució
d’un contracte de compravenda que no va arribar a consumar-se per desistiment
mutu, i que la part inicialment compradora pretenia exercitar argumentant que la
restitució de les prestacions que s’havien fet en el moment de resoldre el primer
contracte era una nova compravenda.
La Sentència diu que «Habida cuenta del carácter dependiente del negocio revocatorio de 1988 respecto de la compraventa inmobiliaria anterior, no cabe estimar
los conceptos liquidatorios contenidos en aquél como integrantes de una compraventa autónoma».
La Sentència de 25 de maig de 2000 estima que el conveni transaccional
subscrit entre el matrimoni litigant que estava incurs en el procediment de separació matrimonial exclou l’aplicació de la rescissió per lesió.
C.4.1. Adquisicions en subhasta pública o de caràcter litigiós
La Sentència de 17 de juny de 2002 fa referència a la rescissió per lesió en
més de la meitat del preu just.
Contra els consorts actors l’Administració tributària va iniciar procediments
de recaptació. D’acord amb el que s’ha dit, a la senyora F. D. se li va embargar la
meitat indivisa d’una finca de Santa Coloma de Farners, i al senyor C. V., l’altra
meitat indivisa de la finca esmentada. El 10 d’abril de 1996 es va anunciar la
subhasta de les dues meitats i el 25 d’abril de 1996 es va dur a terme. Les vendes
van quedar desertes en la primera i en la segona subhasta. Consegüentment, en
virtut de la facultat que preveu el Reglament general de recaptació, es va anunciar
el tràmit de l’anomenada adjudicació directa, i van resultar adjudicataris de les
meitats indivises de la finca els consorts demandats.
Després de l’adjudicació efectuada i en virtut de la negativa dels executats
d’atorgar escriptura pública a favor dels adjudicataris, el 4 de juny de 1997 es van
atorgar, davant de notari, escriptures públiques de venda de les dues meitats indivises pel cap del Servei de la Recaptació de la Delegació de Girona, en substitució
de la part venedora i a favor de la part compradora.
La Sala, en aquest cas, va entendre que: «L’adjudicació directa dels béns
embargats ex. art. 150.1 del Reglament General de Recaptació que pot realitzar
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l’Administració recaptadora un cop fallida l´adjudicació en subhasta pública per la
manca de licitadors, és certament un mecanisme d’execució forçosa del patrimoni del
deutor el qual opera de manera subsidiària respecte de la subhasta; però el fet que
la subhasta i l’adjudicació directa facin part d’un mateix procediment administratiu
d´execució forçosa i ésser subsidària la darrera de la primera i perseguir ambdues el
mateix fi (cobrar el deute tributari), no autoritza a deduir que l’adjudicació directe
“es sustancialmente idéntica a la subasta” ni que “la adjudicación directa es consubstancial a la subasta”, perquè l’examen del Reglament General de Recaptació (a
l’ampara del qual ha esta feta en aquest cas l’adjudicació directa de la finca del litigi
a favor dels demandats), no permet, a criteri d´aquest Tribunal, arribar a aquelles
conclusions d’identitat i d’equiparació a la subhasta de l’adjudicació directa.
... L’anterior demostra que l’adjudicació directa no és igual, ni idèntica ni equiparable i ni tan sols semblant a la subhasta pública, ja que no compte amb cap de les garanties
inherents i consubstancials a aquesta darrera. Per tant, la Sentència de l’Audiència que
ha estimat el contrari s’haurà d’invalidar (com també la de la instància) per donar viabilitat a l’aplicació del ja indicat paràgraf 1 de l’art. 321 de la Compilació del dret civil de
Catalunya i a l’acció de rescissió de l’adjudicació directa esmentada en la qual el preu va
ser determinat lliurament i no en funció d’una taxació prèvia ni d’una licitació pública;
raó per la qual no pot beneficiar-se de l’exclusió de l’acció de rescissió.»
Com que la tesi de la Sentència era, com a mínim, discutible, un dels magistrats que integrava la Sala va formular un vot particular, en el sentit que, com que
l’adjudicació directa era un acte administratiu i no un contracte, no era aplicable
l’institut de la rescissió per lesió, que no es podia interpretar de manera extensiva.
C.4.2. Factor d’aleatorietat
L’article 321.II de la Compilació del dret civil especial de Catalunya estableix que no és procedent l’exercici de l’acció rescissòria en els contractes en què
el preu o la contraprestació ha estat decisivament determinat pel seu caràcter
aleatori, exclusió que requereix que el factor sort o atzar —aleas— actuï sinalagmàticament, de manera que el perjudici que se’n deriva per a un dels contractants
ha de significar un benefici correlatiu per a l’altre, tal com va dir la STSJC de 7 de
juny de 1990; a més, l’aleatorietat s’ha de referir a l’operació en el seu conjunt i no
només a un aspecte d’escassa incidència respecte del total.
En la Sentència de 4 de desembre de 2003 s’especifica que la Compilació no
exclou de la rescissió per lesió els contractes aleatoris, sinó els contractes —aleatoris o commutatius— en què el preu s’ha fixat en relació amb el caràcter aleatori
del bé que ha estat objecte de la transmissió, com ja havia dit la Sala en la Sentència de 17 de desembre de 1998.
També és particularment interessant la Sentència de 18 de setembre de 2006,
en què s’analitza la possibilitat d’aplicar la rescissió per lesió als contractes de
renda vitalícia.
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La Sentència, després de definir el contracte de renda vitalícia o violari com
aquell per mitjà del qual una persona s’obliga a transmetre a una altra uns determinats drets a canvi que l’altra li pagui una quantitat periòdica en diners o altres
béns, i de qualificar-lo de contracte bilateral, onerós (encara que també pot ser
gratuït), aleatori i de tracte successiu, determina que: «Es esencial en este contrato,
como en los restantes de esa misma naturaleza, el elemento de la aleatoriedad en el
que debe darse lo que se denomina equivalencia del riesgo es decir que ambas partes
deben tener igual posibilidad de pérdida o ganancia a la conclusión del negocio.
La aleatoriedad del contrato de renta vitalicia consiste en que es incierto lo
que durará la obligación de pagar la renta en cuanto que depende de un elemento
objetivamente incierto: el tiempo exacto que durara la vida de la persona que se
toma como referencia para medir la duración de la obligación (certus an et incertus
quando). Por el contrario el valor del inmueble es cierto y determinado.
En las rentas vitalicias constituidas a título oneroso para que se dé la equivalencia del riesgo entre las partes en el momento de la estipulación del negocio ambas
deben tener una igual posibilidad de pérdida o de ganancia.
En el derecho civil catalán pueden darse las siguientes circunstancias: Como
indica la sentencia del Tribunal Supremo de 11-7-2003, citada por la sentencia recurrida si en virtud de la desproporción existente entre las prestaciones de las partes,
desaparece para una de ellas ese requisito de la aleatoriedad podrá llegarse a la declaración de nulidad del contrato por la inexistencia de causa; si aún no existiendo
vicios de consentimiento se reduce la reciprocidad del alea de manera que una de las
partes tenga más ventajas económicas que la otra, cualquiera que sea la duración de
la vida de referencia ha de averiguarse si hubo voluntad de donar o lo que es igual si
el precio fue fijado en atención a una causa de liberalidad. Pero si no hay voluntad de
donar y se ha producido una lesión objetiva en la fijación de la cuantía de la pensión
en función de los elementos a tener en consideración como son la probable duración
de la vida de la persona a la que debe satisfacerse la pensión y el valor económico del
inmueble transmitido, cabrá la acción de rescisión por lesión.
La sentencia de STJC de 7-6-1990 ya insinuaba que la excepción no tiene la
extensión que se pretende según ha declarado la doctrina jurisprudencia (sentencias
de 14-11-1908 y 19-10-1959) favorables a la admisión de la rescisión en algunos
negocios con componentes aleatorios.
En la propia sentencia del año 1990 ya se afirmaba la necesidad “cuando habla
del carácter aleatorio de lo adquirido... (de) que el factor suerte o zar, aleas, actúe
sinalgmaticamente de modo que el perjuicio derivado del mismo para uno de los
contratantes ha de significar un beneficio correlativo para el otro,...”.
En la sentencia del TSJC de 2-6-1997, lo que pesó fundamentalmente fue el
ánimo de liberalidad apreciado.
La equivalencia de las prestaciones es propia de los contratos onerosos y recíprocos por lo que si lo que trata de proteger la acción ultradimidium es que exista
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objetivamente esta equivalencia, habrá que examinar si en el momento de concluir
el negocio este equilibrio entre las posibilidades de ganancias o pérdidas para cada
una de las partes, propia de los contratos aleatorios, existió o bien resultó muy desproporcionado el riesgo que ambos corrían, en cuyo caso podría rescindirse. Lógicamente, si es después de celebrado el contrato cuando se produce el desequilibrio por
la llegada del término —muerte de la persona contemplada que es lo que constituye
el verdadero aleas— el negocio no podría ser rescindido por esta causa.
De este modo se asegura un mínimo de equidad contractual en los contratos
aleatorios, de tal modo que pueda impedirse que contratantes poco escrupulosos
puedan realizar impunemente adquisiciones de bienes inmuebles a bajo coste.»
El problema (no se’ns oculta) sorgeix a l’hora de fixar el preu just o la valoració comuna del dubius eventus. D’acord amb la Sentència analitzada, actualment
tenim els càlculs actuarials i estadístics que ens permeten arribar a una aproximació precisa del factor risc en els contractes de renda vitalícia.
Per fixar el valor de la renda la Sentència va aplicar el criteri que va acollir el
Tribunal Suprem en les sentències de 10 d’abril de 1956 i de 7 d’abril de 1961, en
les quals configura, com a característica del contracte de renda vitalícia, el fet que
la quantitat que els deutors han de pagar com a renda o pensió es calculi mitjançant la divisió del valor de la finca en quotes anuals, en funció de la vida probable
del propietari del predi cedit.
En la STSJC 4/2008, de 14 de febrer, es torna a tractar aquesta qüestió, en el
sentit que: Es cierto que la aleatoriedad de los contratos que se caracterizan por tal
nota no puede entenderse en términos absolutos, de forma que pueda ampararse todo
tipo de riesgo, con exclusión de cualquier parámetro de previsibilidad de contraprestación equivalente, de forma que una parte pueda situarse en posición de perdedora total
y la otra de ganadora sin arriesgar nada o muy poco en relación con la contraria. Al fin
y al cabo se trata de contratos onerosos y para ellos el art. 1274 C.Civil determina que
la causa, requisito inexcusable de todo tipo de contratos, es para cada contratante la
prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte. Por ello, en casos de ruptura de la equivalencia del riesgo, producido en el momento del otorgamiento del contrato, es perfectamente lógico y adecuado que operen remedios legales para reconducir
la situación a unos parámetros de justicia y reciprocidad, en la medida necesaria para
preservar o compatibilizar el carácter aleatorio y el de reciprocidad de las prestaciones,
que consistirán en la anulación del contrato cuando la desproporción sea fundamental
—la STS de 11 de junio de 2003 declara que si en virtud de la desproporción existente
entre las prestaciones de las partes desaparece para una de ellas el requisito de la aleatoriedad, podrá llegarse a la declaración de nulidad del contrato por la inexistencia de
causa— o, como sucede en el marco jurídico catalán, en la aplicación de la figura de la
rescisión por lesión, cuando ésta, sin tener que llegar al extremo de la inexistencia del
elemento causal, suponga una desproporción cuantitativa determinante de la producción de los efectos señalados por la ley a tal figura jurídica.»
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Actualment, el factor aleatorietat té una rellevància especial en relació amb
la situació o les expectatives urbanístiques de les finques objecte del contracte, segons resulta de les sentències de 7 de novembre de 1995, 7 de desembre de 1998,
de 4 de novembre de 1999, de 31 de gener de 2005 o de 22 de novembre 2007.
La STSJC 3/2005, de 31 de gener, consolida la tesi que les meres expectatives urbanístiques no patrimonialitzades no es poden considerar com a únic criteri
valoratiu per incrementar el preu de venda, quan diu: «I és que, en efecte, el dictamen pericial judicial, que es va fer seguint els criteris i pautes que la part agent ara
recurrent va indicar al perit, no va utilitzar el mètode comparatiu sinó el criteri de
valoració urbanística dels terrenys urbanitzables no programats que preveia el Decret legislatiu 1/1990 (norma administrativa de discutible aplicació en aquest punt
segons es desprèn de les sentències del TC de 20-3-1997 i de la Sala Contenciosa
Administrativa de 6-4-2000). El perit va partir de les previsions d’un PAU que en
el moment de la venda encara no havia estat aprovat definitivament per l’organisme
de l’administració competent i d’una densitat d’edificació encara no concretada per
cap pla parcial, el qual podia reduir les previsions del PAU. A més, es van considerar unes possibilitats d’urbanització de la finca d’un any i d’un procés de venda del
producte de 6 anys, paràmetres temporals del tot irrealitzables quan els terrenys
venuts pertanyien al segon sector del PAU iniciat i, per poder edificar-hi sobre, era
necessari, a més de l’aprovació definitiva del PAU (que no va tenir lloc fins al mes de
maig de 1998, publicat en el DOGC de 19-9-2000, com declara provat la sentència
objecte d’apel·lació) l’íntegre desenvolupament del pla parcial del primer sector i el
disseny i aprovació del pla parcial del segon sector on era la finca alienada.
No es tracta tant que la mera expectativa no es pugui valorar en cap cas, ni
tampoc que el mètode confrontatiu sigui l’únic atendible (STSJ de 19-6-1997 o 217-1997) sinó que no es pot fonamentar la lesió en una valoració que atén únicament
una expectativa com si en el moment de la venda s’hagués consolidat o convertit en
un dret eventual de major o menor valor segons el grau de compliment per part del
propietari dels deures imposats per les normes urbanístiques.»
En la STSJC 34/2007, de 22 de novembre, es recull la doctrina de la Sala en
relació amb la incidència de les expectatives urbanístiques en la valoració del preu
just a l’efecte de la rescissió per lesió ultra dimidium. Així, en situacions en què, en
el moment de celebrar-se el contracte de compravenda, hi havia dos planejaments
urbanístics superposats (comarcal i municipal) i contradictoris, un d’ells pendent
d’aprovació definitiva, que si es produís causaria una pèrdua de l’edificabilitat
fins aleshores existent i generaria, per tant, una situació d’inseguretat, pel que
fa a aquest aspecte, en el moment de l’atorgament de l’escriptura, encara que
no s’haguessin arribat a suspendre les llicències de construcció, es va considerar
improcedent la rescissió i es va considerar que «las partes contratantes eran conscientes de la existencia de una situación bastante insegura acerca de las verdaderas
posibilidades de edificabilidad, tanto de presente, como en expectativa de futuro, y
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de ahí sus previsiones contractuales (condiciones, en el sentido de estipulaciones), y
que se contemple un aumento de precio en relación con la eventual consecución de
un determinado aprovechamiento urbanístico» (STSJC 6/1994, de 7 març).
En unes altres dues ocasions, arribem a dir que no eren avaluables, a l’efecte
de fixar el preu just, aquelles expectatives derivades de modificacions de plans
urbanístics la concreció de les quals es fes dependre del compliment de determinades condicions i obligacions que ni tan sols estiguessin perfilades en el moment
de la venda (STSJC 33/1998, de 7 de desembre, i 33/1999, de 4 de novembre).
En el supòsit de fet que tracta la STSJC de 22 de novembre de 2007 no hi havia res que impedís valorar les expectatives urbanístiques de l’immoble litigiós a
l’efecte d’establir el preu just —encara que seria més convenient parlar aquí, com
defensa un sector autoritzat de la doctrina, de dret eventual—, tenint en compte
que, de la prova practicada en primera instància, concretament de la pericial, no
es desprenia que arribés a qüestionar-se en cap moment, de la tramitació del Pla
general d’ordenació urbana del municipi del Vendrell, l’edificabilitat que ja tenia
reconeguda amb anterioritat la zona en què el Pla anterior, sotmès a modificació,
ubicava l’immoble.
C.4.3. Ànim de liberalitat
Tampoc és procedent l’exercici de l’acció rescissòria en els contractes en què
el preu o la contraprestació s’ha determinat pel desig de liberalitat de l’alienant
(article 321.II de la Compilació del dret civil especial de Catalunya). La Sentència
de 2 d’octubre de 1998 considera que existeix un component de liberalitat en el
cas que una part de la contraprestació es fixi com una obligació de fer que consisteix a cuidar una persona de vuitanta-vuit anys d’edat; i la Sentència de 8 de juny
de 1992 també aprecia l’existència d’un ànim de liberalitat en la compravenda
atorgada per una persona de vuitanta-dos anys d’edat a favor del seu germà, que
era el seu únic parent, liberalitat que es pot acreditar per mitjà de la prova de
presumpcions. Segons la Sentència de 6 de març de 1997, l’existència d’un ànim
de liberalitat és una qüestió de fet, que no pot ser objecte de recurs en cassació.
L’ànim de liberalitat es projecta en ocasions sobre l’anomenat negotium
mixtum cum donatione, que, segons la Sentència de 12 de novembre de 1991,
es fonamenta en una causa resultat de la combinació de dues altres causes: una
causa onerosa, per la qual es compensen i es paguen els serveis i les prestacions
econòmiques atorgades pels demandats a l’actor, i que és la que serveix a la figura
contractual utilitzada, i una altra causa encoberta de caràcter liberal, que resulta
de l’animus donandi, per la qual el venedor expressa la seva gratitud als compradors, i els fa donataris de la diferència del valor transmès.
En el mateix sentit, la Sentència de 4 de juliol de 1990 precisa que la rescissió
per lesió només pot operar sobre contractes de caràcter onerós i no és procedent
quan la contraprestació ha estat determinada per l’ànim de liberalitat de l’alienant,
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situació que aboca a un contracte estructuralment onerós, però que afegeix a la
causa típica un component de liberalitat de l’alienant, que explica i justifica el desequilibri entre el valor de venda de la finca i la contraprestació convinguda. Aquesta
tesi la resumeix la Sentència de 6 de març de 1997, quan diu que no es pot parlar
de lesió si la diferència entre el preu pagat i el valor de venda de la finca no és injustificada, sinó que és coneguda i estimada per l’alienant i, per tant, té una causa, ja
sigui una causa mixta o una dualitat de causes, una de gratuïta i una altra d’onerosa.
La Sentència de 2 de juliol de 2001, en relació amb la qüestió que fa referència al presumpte animus donandi al·legat per la part demandada, deia: «Se argumenta que queda probado a lo largo de las actuaciones la difícil situación personal
y económica por la que atravesaban los vendedores, sin incluso poder hacer pago de
los impuestos y arbitrios municipales, de modo que, según el recurrente, “los vendedores ofrecieron los inmuebles con una parte del precio aparejada de liberalidad, en
un claro animus donandi, de una manera consciente, voluntaria, querida y dotada
de causa, cual es el conseguir de esta forma la rápida venta del inmueble, como así
efectivamente ha ocurrido”.
El motivo no requiere de mayores argumentaciones que las ofrecidas en la instancia.
El recurrente más que un ánimo de donar por parte de los enajenantes, dibuja
un casi aprovechamiento de las penosas circunstancias que estos afrontaban, confundiendo la liberalidad con el estado de necesidad. En este estado, como decimos dibujado
por el recurrente, difícil es imaginar un deseo de liberalidad. Liberalidad es virtud
moral que consiste en distribuir uno generosamente sus bienes sin esperar recompensa, y donar, siempre según la acepción académica, es traspasar uno graciosamente a
otro alguna cosa o derecho. Ni se atisba —y menos prueba— ánimo de generosidad
o gracia por parte de los vendedores, ni se imaginan —ni menos resultan de lo actuado— relaciones personales con el adquirente que movieran los anteriores ánimos.»
La STSJC 44/2005, de 19 de desembre, exclou de la rescissió un supòsit en
què en la fixació del preu d’un contracte de compravenda han intervingut: els dos
primers milions de pessetes que es declaren lliurats en l’acte de transmissió, els
pagaments efectuats per l’adquirent respecte a subministraments diversos de les
cases que ocupava la seva mare a Vilafranca i Altafulla i la pensió alimentària que
mensualment li va prestar fins a l’hora de la seva mort; mentre que la resta, fins a
arribar al valor real de l’immoble, s’emmarca en un acte de liberalitat de la mare
envers el fill, que d’aquesta manera l’havia cuidat i atès i al qual, en definitiva,
hagués correspost, per llegat, la mateixa meitat indivisa que es transmetia.
D. Valoració dels immobles als efectes previstos en l’article 321 de la CDCC
En el dret civil català la rescissió per lesió només s’admet si l’alienant ha patit
una lesió en més de la meitat del preu just (article 321.I de la Compilació del dret
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civil especial de Catalunya), ja que una lesió d’aquesta entitat constitueix un vici
de la causa onerosa, en virtut del qual es pot demanar la ineficàcia del contracte
lesiu.
Per determinar l’existència d’una lesió en més de la meitat del preu just
s’han de posar en relació el preu que realment ha obtingut l’alienant i el valor del
bé alienat en el moment de la seva transmissió. Si el preu de venda que reflecteix
l’escriptura pública és inferior al preu que efectivament ha percebut l’alienant,
les sentències de 19 d’octubre de 1995 i de 16 de gener de 1997 especifiquen que
cal tenir en compte no només el preu escripturat, sinó també les altres quantitats
que ha percebut el venedor en concepte de preu, amb la conseqüència que la part
que al·legui haver pagat un preu superior a l’escripturat ha d’acreditar la seva
afirmació.
Segons l’article 323.II de la Compilació el preu just del bé immoble alienat
es concreta en el seu valor en venda, que exigeix tenir en compte la totalitat de
les circumstàncies que concorren en la finca, és a dir, tant les seves característiques físiques, com la situació, l’antiguitat i el sistema de construcció, com les
seves circumstàncies jurídiques, per exemple que l’immoble estigui ocupat per
arrendataris que paguin rendes molt baixes, que els arrendataris tinguin dret a
la pròrroga forçosa del contracte, dret a la subrogació en l’arrendament o dret al
traspàs (Sentència de 22 de desembre de 1994).
La Sentència de 21 de desembre de 1992 precisa que el valor de venda es
pot determinar en funció del valor de renda, ja que no hi ha res que impedeixi
que coincideixin, ni que impedeixi que s’aculli el valor de renda amb la finalitat
d’especificar el valor de venda.
La Sentència de 2 de juliol de 2001 confirma la que havia estat objecte de
recurs, que havia estimat l’acció rescissòria interposada per via de reconvenció, ja
que considera acreditada l’existència de lesió basant-se en el valor cadastral de la
finca, que en el cas del litigi era l’únic element que servia de referència per apreciar l’existència d’una lesió en més de la meitat. El mateix fonament de dret de la
Sentència de cassació indica que l’element de confrontació per determinar l’existència de lesió en més de la meitat, que preveu l’article 323.II de la Compilació del
dret civil de Catalunya, no s’exigeix com a requisit sine qua non per determinar la
procedència de l’acció rescissòria.
No obstant això, podem dir que, per regla general, el preu just o valor de
venda es determina en funció de la prova pericial, encara que, segons la Sentència
de 26 de febrer de 1990, ni els precedents històrics ni el dret vigent justifiquen un
tracte privilegiat de la prova pericial enfront dels altres mitjans de prova.
També en relació amb la rescissió per lesió, la Sentència de 5 de juliol de
2004 (número 915), en el fonament de dret cinquè, resol la qüestió plantejada per
la part recurrent, que manifestava la seva discrepància en relació amb la importància que la Sentència objecte de recurs atribuïa a l’element comparatiu a l’hora
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de fixar el preu just. Aquesta pretensió es va desestimar perquè es va considerar
que la Sentència d’apel·lació havia realitzat un estudi raonat de les proves que
constaven en les actuacions i que en el recurs de cassació no era procedent fer una
nova valoració de les proves practicades.
Per determinar el preu just, que l’article 323.II de la Compilació del dret
civil especial de Catalunya concreta en el valor de venda, el precepte afegeix que
s’ha d’establir en relació amb el valor d’altres finques de la mateixa localitat i de
característiques iguals o anàlogues. Respecte a aquest element de confrontació, la
Sentència de 20 d’octubre de 1992 precisa que és un criteri orientatiu, un element
d’interpretació normativa, i que de cap manera s’ha de convertir en exigència
d’existència inexcusable, sota la pena de fer impossible l’aplicació del precepte
quan no es doni l’element de confrontació. Les posteriors sentències de 19 de
juny i 21 de juliol de 1997 afegeixen que el jutjador no ha de considerar obligatòriament l’aspecte de confrontació, ja que constitueix un factor valoratiu certament digne de ser pres en consideració, però no es pot equiparar a cap supòsit
de prova legal amb força per vincular el jutjador o per disminuir la seva facultat
de lliure apreciació del conjunt probatori per determinar el preu just. Tot i això,
segons les sentències de 7 de març de 1994 i 11 d’octubre de 1999, no es pot
prescindir de l’element de confrontació almenys sense una explicació raonable.
La STSJC 29/2005, de 30 de juny torna a destacar el valor de l’element de
confrontació per determinar el preut just dient que: «En el cas, la sentència combatuda, en elegir el dictamen pericial esmentat, no només no efectua cap valoració
il·legal, arbitrària o absurda, sinó, pel contrari, la més raonable i la més procedent en
dret. L’art. 323.2 de la Compilació fa referència expressa, per arribar a la noció de
preu just, al que s’ha nomenat element confrontatiu, que no consisteix en altra cosa
que en intentar, sempre que sigui possible, ponderar el valor en venda de la finca litigiosa amb una altra de la mateixa localitat de característiques iguals o anàlogues. El
nostre dret, per tant, imbuït d’un profund sentit pràctic, no assenyala per a la recerca
del preu just un concepte indeterminat o excessivament abstracte, sinó una concreció
en base a determinades i tangibles circumstàncies, buscant elements referencials en
els béns immobles de la pròpia localitat. Tal criteri, o sigui el comparatiu, ve recollit
en la Compilació amb un cert caràcter imperatiu per a la determinació del preu just,
cosa que no ha impedit a aquest Tribunal, en els freqüents supòsits d’incertesa sobre
tals factors de contrast, valorar-ne d’altres per intentar afinar el concepte de preu
just, de manera que, en la realitat de la jurisprudència d’aquesta Sala, el referit element confrontatiu, ve convertint-se en factor orientatiu de primera magnitud, però
no únic. Un repàs a les sentències d’aquest Tribunal de 20-10-1992, 21-12-1991,
7-3-1994, 19-6-1997, 21-7-1997, 11-10-1997, 19-6-2000, 2-7-2001, etc, prou que ho
palesen. Per tant, quan la recurrent advoca per menystenir tal element de confrontació adduint que “en aquest sector de la Costa Brava no existeix cap finca igual ni
anàloga, ja que la mateixa gaudeix d’unes condicions immillorables sense que pugui
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ser comparada matemàticament com es pretén en la sentència amb altres de la zona”
negligeix que, si bé és cert que el repetit factor confrontatiu pot ser (i sovint convé)
que no s’esdevingui únic, en qualsevol cas, sempre constituirà, per exprés mandat
legal, un element valoratiu de primeríssim ordre.»
L’article 323.II de la Compilació del dret civil especial de Catalunya també
estableix que la determinació del preu just s’ha d’establir en funció del valor de
venda «en el moment d’atorgar-se el contracte», tot i que es consumeix amb posterioritat.
Ja hem vist com a nivell jurisprudencial aquesta norma ha presentat els seus
problemes en els casos d’opció de compra que després es converteix en la compravenda projectada.
En aquest apartat també hem d’al·ludir a la prevenció de l’article 323.I de la
Compilació del dret civil especial de Catalunya, segons la qual «alienades diverses coses en el mateix contracte, només és procedent la rescissió si es prenen en
conjunt i pel seu valor total, encara que s’especifiqui el preu o valor de cadascuna
d’elles».
La Sentència del Tribunal de Cassació de 25 de novembre de 1935 ja havia
afirmat que quan en un sol acte i en una mateixa escriptura es venen diverses
finques i s’hi estipula el seu preu total, la voluntat de les parts és celebrar una sola
compravenda, i no tantes com finques s’han alienat, i que el preu total és el que
s’ha de tenir en compte, comparant-lo amb el total just del valor que se’ls assigna
en judici, per determinar l’existència de la lesió.
Per la seva banda, la Sentència del TSJC de 2 d’octubre de 1998 va aplicar el
precepte indicat a un pretès contracte de compravenda de dues meitats indivises
de la mateixa finca per un preu únic.
La Sentència d’11 de desembre de 2000 tracta un supòsit d’exercici de l’acció rescissòria en què existia lesió en més de la meitat del preu just, que hauria
d’haver portat a estimar l’acció rescissòria, segons la normativa general. Amb tot,
la Sentència de cassació confirma les resolucions dictades en les instàncies inferiors, ja que considera que, per determinar si existia lesió en més de la meitat del
preu just, en el cas del litigi no només s’havien de comparar el preu de la transmissió i el preu just en el moment de celebrar-se el contracte, segons el resultat de
la prova pericial practicada, sinó que igualment calia tenir en compte els deutes
de la part venedora que havia assumit el comprador i que després aquest va fer
efectius.
La Sentència de 22 de gener de 2004 té com antecedent dos contractes convinguts l’any 1994, el primer dels quals tenia per objecte la compravenda d’una
finca pel preu de 15.400.000 pessetes, mentre que en el segon, els compradors
s’obligaven a urbanitzar la finca i, una vegada acabada la urbanització, a lliurar al
venedor onze solars dels que resultarien del procés compensatori, que suposaria
el pagament de la quantitat fixada com a preu de la compravenda. L’any 1999 es
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va atorgar una altra escriptura pública entre les mateixes parts contractants en
què el venedor manifestava haver rebut de la societat compradora els 15.400.000
pessetes, que era el preu fixat per la compravenda de la finca, escriptura que la
Sentència de cassació qualifica de novació extintiva del conveni establert en l’escriptura pública de l’any 1994, atès que les mateixes parts contractants declaraven
que es deixaven sense efectes els convenis anteriors. Posteriorment el venedor va
interposar una demanda de rescissió per lesió en més de la meitat del preu just,
que va ser desestimada en les instàncies inferiors. S’estima el recurs de cassació
interposat per la part venedora, ja que la Sala considera que existia lesió en més
de la meitat del preu just en el contracte atorgat l’any 1999, que havia extingit i
deixat sense efecte el contracte anterior de l’any 1994.
En el cas de la Sentència de 29 d’octubre de 2004 es desestima de forma
directa la pretensió de la part recurrent, que sol·licitava la rescissió per lesió de
la compravenda d’una finca, a la qual assignava un valor de 22.540.000 pessetes
en el moment de la compravenda, pel fet de tenir per acreditat que el comprador
havia pagat un preu de 20.000.000 de pessetes.
La Sentència de 22 de novembre de 2004 resol un cas derivat de l’atorgament d’un contracte de compravenda d’una finca, seguit d’un altre contracte
atorgat per les mateixes parts el dia següent, en què el comprador paga un complement del preu convingut en l’escriptura pública anterior com a conseqüència
de les desavinences que s’havien suscitat entre les parts contractants sobre el preu
just. El litigi té com a base determinar si entre les parts s’havia convingut un contracte únic de caràcter mercantil o si s’havien convingut dos contractes, el primer
de caràcter civil i el segon, mercantil, autònom de l’anterior.
Les sentències dictades en les instàncies inferiors desestimen l’acció rescissòria. Es desestima el recurs de cassació interposat per la societat venedora, ja
que es confirma la tesi de la Sentència objecte de recurs, favorable a l’existència
d’un sol contracte de compravenda, que es qualifica de mercantil; i si és cert que
la Sentència de cassació rectifica aquest pronunciament de la Sentència de segona
instància, perquè qualifica la compravenda de civil i no de mercantil, en definitiva
desestima també la procedència de l’acció rescissòria perquè no existeix lesió en
més de la meitat del preu just.
En la STSJC 11/2006, de 6 de març, recordem que l’element comparatiu al
qual fa referència la Llei catalana, malgrat que no és en absolut menyspreable per
conformar el preu just discutit, no es pot equiparar a cap supòsit de prova legal
amb força per vincular el jutge ni reduir la seva capacitat de lliure apreciació del
conjunt probatori.
En aquest cas, el tribunal d’apel·lació va estimar provat, segons la prova
pericial aportada per la part actora (que, no ho oblidem, utilitzava el mètode
comparatiu), que el preu just de l’immoble superava en més del doble el preu
que havia pagat la part demandada, però en consideració al menor valor que la
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mateixa pèrita establia utilitzant el sistema de capitalització de la renda, va acollir
aquest últim per tal de fixar el complement del preu al qual fa al·lusió l’article 325
de la Compilació.
El mateix any es dicta la STSJC núm. 41/2006, de 5 de desembre, en la
qual s’estableix: «que l’element de proximitat no constitueix per se un criteri de
qualificació de dues finques com d’iguals o anàlogues circumstàncies, doncs característiques físiques, urbanístiques o de qualsevol altra naturalesa poden justificar
la seva desigualtat, malgrat la seva proximitat. En aquest cas, com raona l’Audiència, es tracta d’una finca de característiques diferents de la que és objecte del litigi
—d’entrada, l’edifici està catalogat de Monument Històric Artístic— i la valoració
que fan aquells perits al procediment contenciós-administratiu abans esmentat, es
refereix a l’any 1990, és a dir a una data molt posterior a la data de la compravenda
que la recurrent pretén rescindir. Així doncs, d’una banda, no es pot dir que es tracti
de finques d’iguals o anàlogues circumstàncies a les quals es refereix l’art. 323.2 de
la Compilació, i d’altra, tampoc el temps de la seva valoració es correspon amb el
temps de la compravenda».
En la STSJC de 12 d’abril de 2007 es va rebutjar que la valoració del preu
just es pogués fer pel gènere, com suggereix l’argumentació del motiu (béns immobles en general), sinó que s’ha d’atendre a les circumstàncies de la cosa (iguals
o anàlogues) que s’aliena.
«És obvi —es diu— que, per exemple, no val igual una finca amb aluminosi
que sense, o en estat ruïnós que nova, afectada urbanísticament o sense afectació
encara que estiguin en una mateixa localitat. Aquesta és la raó per la qual la confrontació s’ha de fer amb coses iguals o de característiques anàlogues.»
Finalment, cal esmentar que en la Sentència del Tribunal de Cassació de
10 de desembre de 1937 no es té en compte el valor atribuït a la finca en establir un préstec hipotecari concedit sobre la finca tres anys abans, perquè no es
corresponia amb la data d’atorgament del contracte discutit, i es rebutja que la
demanda sigui estimable si no s’acredita el valor que tenia la finca en el moment
de la venda.
E.

Alguns aspectes processals de l’acció de rescissió per lesió

L’article 322 de la Compilació del dret civil especial de Catalunya defineix
l’acció rescissòria com a personal, transmissible als hereus, que caduca als quatre
anys i que només és renunciable després d’haver-se dut a terme el contracte lesiu,
excepte a Tortosa, on la renúncia es pot fer en el mateix contracte.
Pel que fa a l’exercici de l’acció rescissòria, el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya ha tingut oportunitat de fer les precisions següents.
La Sentència de 20 de març de 1995 es refereix a un supòsit de compravenda
d’una finca arrendada segons les prescripcions de la Llei d’arrendament de fin-
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ques urbanes, exercici per l’arrendatari del dret de retracte arrendatici i demanda
de rescissió per lesió exercitada pel comprador contra el que retreu. Aquesta
demanda es desestima per falta de legitimació activa, ja que el comprador no té
la condició d’alienant que exigeix l’article 321.I de la Compilació del dret civil
especial de Catalunya i, també, perquè entre actor i demandat no s’havia dut a
terme cap contracte ni hi va haver cap alienació onerosa.
El problema de la legitimació activa per a l’exercici de l’acció de rescissió
per lesió apareix també en la Sentència de 16 de gener de 1997, que reconeix
legitimació activa al marit en relació amb la venda realitzada per l’esposa d’una
finca que formava part de la societat de guanys, ja que l’article 1385.II del Codi
civil estableix que qualsevol dels cònjuges pot actuar en defensa d’aquests béns o
drets comuns per via d’acció o d’excepció.
La mateixa Sentència de 16 de gener de 1997 estableix, ara amb referència
a la legitimació passiva, que l’acció personal de rescissió per lesió s’ha de dirigir
únicament contra l’adquirent de la finca, sense necessitat de demandar també
l’esposa alienant, segons les regles del litisconsorci passiu necessari i basant-se en
el mateix article 1385.II del Codi civil.
La Sentència de 4 de desembre de 2003 es referix al problema de si escau
l’acció de rescissió per lesió en més de la meitat del preu just per part dels creditors
del venedor via acció subrogatòria ex article 1111 del Codi civil. El recurs té el seu
origen en una demanda en què s’exercia l’acció de nul·litat d’uns contractes perquè
eren totalment simulats; amb caràcter subsidiari s’exercia una acció revocatòria o
pauliana, d’acord amb els articles 1111 i 1291 del Codi civil, i, també amb caràcter
subsidiari, una acció de rescissió per lesió en més de la meitat del preu just. La
Sentència de primera instància dóna lloc a l’acció de nul·litat per simulació i també
a l’acció de rescissió per lesió en més de la meitat del preu just respecte a dues finques, pronunciament que confirma la Sentència d’apel·lació. Es desestima el recurs
de cassació interposat contra aquesta resolució i s’estableix la legitimació dels creditors de la part venedora per exercir l’acció de rescissió per lesió en més de la meitat
del preu just, encara que l’acció es qualifica de personal, com ja havia tingut ocasió
de precisar el Tribunal Suprem en la Sentència de 12 de març de 1984.
En relació amb el termini de caducitat de quatre anys per a l’exercici de
l’acció de rescissió per lesió, d’acord amb l’article 322 de la Compilació del dret
civil especial de Catalunya, que, segons el precepte, es computa des de la data
del contracte, la Sentència de 9 de febrer de 1995 especifica que, en el cas d’un
contracte de compravenda en un document privat i que després es formalitza
en una escriptura pública, el termini de caducitat comença a córrer des que s’ha
perfeccionat el contracte, encara que l’alienació o el contracte no s’hagin consumat, ja que per a l’exercici de l’acció rescissòria només s’exigeix l’existència o
la perfecció del contracte translatiu i, per tant, no cal que s’hagi produït l’efecte
transmissor de la propietat.
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Amb referència a l’opció de compra i compravenda posterior, la Sentència
de 9 de novembre de 1993 conclou que l’acció rescissòria neix des que es perfecciona el contracte, i si per exercir l’opció de compra ja es perfecciona la compravenda, des d’aleshores es pot exercitar l’acció de rescissió per lesió.
En aquest apartat s’ha de fer referència a la Sentència de 8 de febrer de 1993,
que reconeix eficàcia a la renúncia a l’acció rescissòria feta en el mateix contracte,
que estava subjecte a les normes del dret local de Tortosa.
El problema de la caducitat de l’acció rescissòria apareix també en la Sentència de 9 de novembre de 2000, que té com antecedents un contracte de
compravenda realitzat el 17 de febrer de 1994, en què el comprador va inscriure
l’adquisició en el Registre de la Propietat el 10 de novembre del mateix any i la
demanda de rescissió per lesió és de data 31 de juliol de 1998, que es desestima
per caducitat de l’acció rescissòria. En contra d’aquest pronunciament, la part
recurrent al·legava que la compravenda realitzada entre persones de nacionalitat estrangera no es perfecciona fins al dia de la seva inscripció en el Registre
de la Propietat, segons el Reglament d’inversions estrangeres de l’any 1986. El
fonament de dret segon de la Sentència de cassació, però, desestima aquesta
pretensió, ja que l’escriptura pública de compravenda del mes de febrer de l’any
1994 va perfeccionar i, al seu torn, va consumar les obligacions que es derivaven
del contracte de compravenda, i, a més, perquè el reglament esmentat de l’any
1986 sobre inversions estrangeres va ser derogat pel Reial decret 67/1992, de 2
de juliol.
F.

Efectes de la rescissió per lesió

L’exercici amb èxit de l’acció rescissòria no determina necessàriament la ineficàcia del contracte lesiu, atès que, segons l’article 325 de la Compilació del
dret civil especial de Catalunya, l’adquirent pot evitar la rescissió mitjançant el
pagament en diners a l’alienant del complement del preu o valor lesiu.
Les sentències de 21 de desembre de 1992 i de 5 d’octubre de 1993 qualifiquen la possibilitat que la llei confereix a l’adquirent de facultas solutionis o dret
potestatiu que confereix la llei, i no la sentència, amb la conseqüència que té lloc
sense necessitat d’una petició específica i que la seva expressió en els pronunciaments judicials, encara que en ocasions sigui d’evident interès clarificador, no té
transcendència formal i pràctica, ja que s’entén implícitament inclosa en la declaració rescissòria i es pot fer efectiva en el tràmit d’execució de sentència.
La mateixa Sentència de 5 d’octubre de 1993 especifica que l’adquirent ha
de pagar la diferència entre el preu satisfet i el declarat just, amb la finalitat d’evitar la rescissió del contracte, amb la conseqüència lògica de la consideració que
el complement pecuniari forma part del preu just, que s’havia d’haver abonat
juntament amb el preu del contracte i en el mateix moment en què aquest es va
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satisfer, i aquesta demora justifica l’exigència dels interessos que la norma imposa,
en concordança amb l’article 1108 del Codi civil.
Segons la Sentència de 20 de novembre de 1995, en relació amb l’article
324 de la Compilació del dret civil especial de Catalunya, i per remissió a l’article
1295 del Codi civil, l’obligació de tornar les coses objecte del contracte a la situació anterior no es pot fer extensiva a les coses alienes al contracte lesiu. Aquesta
qüestió, en el cas de la Sentència, es tradueix en la desestimació de la pretensió de
la part recurrent, que pretenia la subsistència d’un contracte d’arrendament que
s’havia atorgat amb independència del contracte de compravenda que es pretenia
rescindir per lesió.
La Sentència de 2 de juliol de 2001 confirma la tesi segons la qual la facultat de completar el preu lesiu s’ha d’entendre implícitament inclosa en la declaració rescissòria, ja que es tracta d’una facultat de la part adquirent prevista
per la llei.
La Sentència d’11 de febrer de 2002 destaca un cas en què la societat venedora al·legava que l’escriptura pública de compravenda encobria o dissimulava
un préstec usurari i, amb caràcter subsidiari, interposava una acció de rescissió
per lesió en més de la meitat del preu just, que estima la Sentència de primera
instància i que revoca la Sentència d’apel·lació, ja que reconeix eficàcia a la renúncia a l’acció rescissòria per part de la venedora. El fonament de dret quart de
la Sentència de cassació recorda que, com ja ha precisat la Sala en les sentències
anteriors de 29 de maig i 31 d’octubre de 1991, en el dret català no existeix una
prohibició general del pacte comissori, pel fet que, precisament, ofereix a la part
contractant que considera lesionats els seus interessos el remei de la rescissió per
lesió en més de la meitat del preu just. El fonament de dret cinquè de la Sentència
de cassació no admet la incongruència de la Sentència objecte de recurs que allegava la part recurrent, que desestima l’acció rescissòria perquè s’havia renunciat
amb posterioritat al contracte transmissiu, encara que després estima el recurs
extraordinari per infracció processal perquè es va aportar a les actuacions el document de la renúncia de forma irregular.
La Sentència de 15 de desembre de 2003 no reconeix eficàcia a la renúncia a
l’exercici de l’acció de rescissió per lesió en més de la meitat del preu just, feta per
una persona que no ocupava el càrrec d’administradora de la societat que havia
renunciat a l’exercici de l’acció rescissòria.
Finalment, cal destacar la STSJC 42/2009, de 2 de novembre, en la qual es
determina que el complement del preu que s’ha de satisfer per evitar la rescissió
no ha de ser fins a la meitat del preu just, sinó fins a la totalitat, ja que el preu
és una compensació estricta del valor de la cosa rebuda, i, en conseqüència, es
causalitza l’equivalència de les prestacions, amb observança d’una perfecta equivalència entre prestació i contraprestació, i per tant, si es pretén evitar la rescissió,
s’ha de pagar íntegrament.
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V.

CONCLUSIONS I AGRAÏMENTS

Per concloure, la rescissió per lesió és una font inacabable de plets, com s’ha
vist al llarg d’aquesta exposició, però també és una font de justícia commutativa i,
per tant, ben rebuda per la jurisdicció, que fa bandera de la justícia i és on troba
la seva raó de ser.
Per acabar voldria agrair molt sincerament la seva atenció i paciència, i de
manera especial a l’Acadèmia que m’acull i al seu president; així com també als
Il·lustres Srs. Acadèmics, que han tingut l’amabilitat d’apadrinar-me. També vull
esmentar de manera especial les tasques recopiladores de les sentències del TSJC
de Lluís Puig Ferriol i del magistrat de la Sala Civil José Francisco Valls Gombau,
que m’han facilitat molt aquest treball.
Finalment, vull donar les gràcies al Sr. Lluís Jou que ha tingut l’amabilitat
d’acceptar la contestació d’aquest discurs en nom dels senyors acadèmics.
Moltes gràcies.
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Revista Catalana de Dret Privat (Societat Catalana d’Estudis Jurídics) vol.
5-2005
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CONTESTACIÓ
de l’acadèmic de número
Il·lm. Sr. LLUÍS JOU I MIRABENT

Excel·lentíssim i Honorable President de l’Acadèmia,
Excel·lentíssim President del Tribunal Suprem d’Espanya
Il·lustre Degà del Col·legi d’advocats de Barcelona
Digníssimes autoritats i membres de l’Acadèmia,
Senyores i senyors,

Vaig conèixer Maria Eugènia Alegret pels diaris, en el moment que va ser
elegida presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en substitució
de Guillem Vidal Andreu, un jurista mallorquí consistent, amable, cordial i amic
de viure, que va fer una carrera intensa i brillant a cavall de les Illes Balears i de
Catalunya i morí prematurament l’any 2007 a l’edat de 66 anys.
Maria Eugènia Alegret és una dona cartesiana, poc amiga de la improvisació que, quan arriba a una conclusió o pren una decisió, la manté amb una
extraordinària seguretat compatible, això sí, amb una manera de fer senzilla i
amable. La vaig tractar personalment per primer cop amb ocasió de la cèlebre
Interlocutòria en la què, poc després d’haver assumit el càrrec de presidenta del
Tribunal Superior, es va declarar incompetent per a resoldre en única instància
els recursos governatius contra les qualificacions dels registradors de la propietat
en matèria de Dret català. El Col·legi de Notaris, del qual llavors n’era vicedegà,
la va convidar a assistir a una sessió que tenia per objecte estudiar aquella interlocutòria i adoptar alguna mena de posició notarial davant de la situació creada
que ens deixava, a la pràctica, sense possibilitat de recurs davant de qualificacions
negatives dels nostres companys registradors quan les considerem desencertades.
Maria Eugènia Alegret va venir al Col·legi sense protocol, com una de més, va
escoltar què es deia i al final va parlar poc, però ben clar: a parer seu la Llei deia
el què deia i els jutges s’han de limitar a aplicar la llei, sense tenir en consideració
les conseqüències polítiques de llur decisió perquè en cap cas han de pretendre
substituir els polítics o fer-li dir a la llei el que no diu. De fet va ser la seva clara
visió de la independència dels poders i de la funció de la Judicatura la que va forçar el Parlament de Catalunya a aprovar la Llei 4/2005, de 8 d’abril, dels recursos
contra les qualificacions del registradors de la Propietat de Catalunya. Així doncs,
una sola decisió seva va donar més resultat que vint anys d’estudis doctrinals i
de peticions dels professionals que enteníem, seguint les tesis tan consistents i
ben fonamentades del nostre company acadèmic Joan Verger Garau, que per a
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preservar l’aplicació del Dret català calia que els recursos contra les qualificacions
dels registradors en aquesta matèria es resolguessin per un òrgan de la Generalitat
equivalent al que resol els altres per al Ministeri de Justícia.
Eugènia Alegret va néixer a Barcelona l’any 1956, es llicencià en Dret el
1978, i el 1980 va entrar a la carrera judicial per oposició. La seva primera plaça
va ser la de Lorca, a terres murcianes, on va exercir poc temps i d’allà va passar a Fraga, a l’Aragó de parla catalana. Com que pertany a la generació que va
viure la transició política i va protagonitzar la transició social del darrer quart
del segle xx, en els seus primers jutjats sovint va haver de superar la incredulitat
dels ciutadans i dels professionals davant del fet de trobar-se com a Jutgessa una
dona, i a més jove i aguantar, més d’una vegada, allò de «Muy bien, señorita, pero
páseme con el señor Juez.» Que té caràcter ho va demostrar a la seva destinació
de Fraga quan va haver d’entomar el cas de parricidi compromès, mediatitzat i
inicialment polititzat que es va conèixer com el de la «dolça Neus». De Fraga
va passar a Sant Feliu de Llobregat i poc després, el 1983, va ascendir a la categoria de Magistrada ocupant plaça als jutjats de Barakaldo, al País Basc, de
Terrassa i el número 8 de Barcelona fins que l’any 1991 va passar a formar part
de l’Audiència provincial de Barcelona, primer com a magistrada de la Secció 11
i més tard com a presidenta de la 16 i de la 14, les dues d’assumptes civils. Durant deu anys va ser membre titular de la Sala de Govern del Tribunal Superior
per elecció de jutges i magistrats. Ha estat professora de dret orgànic a l’Escola
Judicial i va participar en la redacció de la Llei d’enjudiciament civil de l’any
2000. El mes d’octubre de 2004 va ser elegida presidenta del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
En els sis anys que du al capdavant del Tribunal Superior, òrgan jurisdiccional en què culmina l’organització judicial a Catalunya, Alegret ha sabut estar
per damunt de la polèmica política i ha tingut l’habilitat de guardar la distància
suficient que permet que la institució quedi al marge de les tensions polítiques
pròpies d’un temps atribolat i de transició com és el nostre fins i tot en el procés,
llarg i en certa manera dolorós, de la tramitació de l’Estatut d’Autonomia de 2006
encara obert després de la Sentència del Tribunal Constitucional del començament d’aquest estiu. També ha tingut la saviesa, la prudència i la discreció de no
atiar les diferències o discrepàncies internes entre membres de la judicatura, o entre aquests i la policia o els polítics. Un fet anecdòtic és indicatiu de la seva manera de fer: tot i que ha procurat i aconseguit, amb la complicitat i la col·laboració
imprescindible de la Generalitat que hi aporta el finançament, la restauració del
Palau de Justícia, l’edifici històric bastit per iniciativa de Prat de la Riba que ara
ha commemorat el centenari, conserva sense canvis el mateix despatx que ocupava el seu predecessor sense haver-ne alterat ni el mobiliari ni la decoració.
Alegret ha triat per al seu discurs d’ingrés a l’Acadèmia un tema tradicional i
viu del Dret català que, a parer meu, és d’una gran actualitat: la rescissió per lesió
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ultra dimidium o en més de la meitat del preu just, conegut popularment com
engany a mitges.
Al discurs, després de recordar el seu predecessor Guillem Vidal, i el jurista
que dóna nom a la medalla que ostentarà a partir d’avui, Pere Amigant, Alegret
tracta la rescissió per lesió a les compravendes tot analitzant de manera exhaustiva
la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la matèria.
Per aquesta òptica, el discurs ja ens resulta atractiu i innovador tant des del punt
de vista doctrinal com des del vessant pràctic.
Com és ben sabut el Tribunal Suprem espanyol havia tractat en moltes
ocasions la rescissió per lesió en el Dret català. Els repertoris de jurisprudència
elaborats per la Càtedra Duran i Bas els anys en què va dur a terme la seva tasca
meritòria i útil, ressenyen seixanta-sis sentències del Tribunal Suprem relatives
a la rescissió per lesió de compravendes que apliquen, amb rigor i justesa, bé
les lleis romanes, supletòries de primer grau a Catalunya fins fa justament mig
segle, bé la Compilació de 21 de juliol de 1960, el cinquantenari de la qual ha
estat commemorat enguany per les institucions catalanes amb la Generalitat
davant. Deixin-me dir que, a parer meu, la Càtedra Duran i Bas és un fruit
més, i no un fruit qualsevol, de la Compilació, i la tasca sistemàtica que va fer
en l’anàlisi del text compilat i en l’estudi de les fonts històriques que permetien interpretar-lo de manera adequada és un llegat d’un gran valor. La recopilació de sentències del Tribunal Suprem sobre la institució que ens ocupa, ens
mostra com aquest Tribunal espanyol ha estat capaç d’entendre i d’aplicar la
diversitat legislativa de l’Estat respectant el Dret català sense prejudicis, sobreposant-se a les sensibilitats personals dels magistrats que l’han integrat en cada
moment, sobretot a partir de 1960. La presència en aquest acte del president
del Tribunal Suprem, excel·lentíssim senyor Carlos Dívar Blanco, ens permet
de subratllar-ho amb agraïment. Tant de bo altres instàncies administratives i
judicials i, sobretot polítiques i mediàtiques, en prenguessin model per a reconèixer trets diferencials d’altra mena, siguin institucionals, culturals, lingüístics
o d’estructura econòmica ... Ben segur que els catalans se sentirien més de gust
dins d’Espanya.
Si fins ara disposàvem dels repertoris sistemàtics de les sentències del Tribunal Suprem en matèria de rescissió per lesió ultra dimidium, ara disposarem
també d’un repertori de conjunt, comentat i extractat, de les gairebé seixanta
sentències que el nostre màxim òrgan jurisdiccional ha dictat en la matèria, incloses les dues del Tribunal de Cassació dels anys trenta. El discurs ens mostra,
amb naturalitat, com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fa la tasca que
li encomanen les lleis i es converteix en un referent en la interpretació i aplicació
del dret civil de Catalunya de conformitat amb l’art. 111-2 del Codi civil.
Alegret examina la doctrina que emana dels tribunals de Cassació i Superior
sobre la rescissió per lesió pel que fa als aspectes següents:
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a) Àmbit territorial d’aplicació;
b) Fonament;
c) Àmbit de la rescissió en els seus vessants objectiu, subjectiu i de tipologies contractuals als quals és d’aplicació;
d) Valoració dels immobles en supòsits de rescissió;
e) Alguns aspectes processals i
f) Els seus efectes.
Acabem d’escoltar la seva anàlisi, efectivament cartesiana, construïda amb
la solidesa dels conceptes clars i exposada sota una visió pràctica que prescindeix
d’academicismes doctrinals o de referències al dret comparat. Tots hi hem après
alguna cosa i ens hem enriquit amb el discurs. En l’actual situació de deflació en
el preu dels habitatges i, en general, dels béns immobles que han perdut fins al 25
% de valor, com a mitjana, en els darrers dos anys, m’ha semblat d’una especial
actualitat la qüestió de l’aplicació de la rescissió a les compravendes mercantils
d’immobles, o a les compravendes en exercici del dret d’opció de compra, així
com la relació entre la rescissió i l’aleatorietat de les circumstàncies que poden
originar un canvi de valor de l’objecte de compravenda. Atès, però, que quan
s’acabi la sessió els repartiran el text, crec poc pertinent insistir en el que ella ens
ha dit.
Faré, en canvi, dues reflexions marginals.
De cara a la nova legislatura del Parlament de Catalunya, d’acord amb el pla
d’elaboració del Codi civil que va establir la Llei 29/2002, de 30 de desembre, caldrà elaborar i aprovar el Llibre sisè, relatiu a les obligacions i els contractes, que
inclourà la regulació d’aquestes matèries, comprenent-hi els contractes especials i
la contractació que afecta els consumidors, aprovada pel Parlament.
El Llibre sisè haurà de contenir, doncs, el text actual dels arts. 321 a 325 de
la Compilació de Dret Civil de Catalunya, redactat pel Decret legislatiu de 19 de
juliol de 1984 i modificat en part per la Llei 29/1991, de 13 de desembre. Em
sembla clar que fins i tot una reforma de la regulació de la rescissió per lesió o
la seva eventual supressió en el nostre Ordenament jurídic és competència de la
Generalitat, això és, del nostre Parlament. En sentit estricte la rescissió per lesió
és una institució que s’integra en les bases de les obligacions contractuals, atès
que n’és una causa d’ineficàcia per molt que el comprador pugui evitar-la pagant
la diferència entre el preu pagat i el preu que s’ha declarat just més els interessos
d’aquesta diferència. Tot i això, crec que cap jurista no gosaria discutir honestament que la competència per regular la rescissió per lesió en el Dret de Catalunya
correspon al Parlament per molt que l’art. 149.1.8 de la Constitució reservi al
legislador estatal la competència per a regular les bases de les obligacions contractuals. No gosaria fer-ho,
— en primer lloc, sobre la base de la realitat social del moment en què es va
aprovar, i sobretot en què cal aplicar, la Constitució, perquè els preceptes
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d’aquesta que reconeixen i emparen la diversitat territorial de l’Estat es
fonamenten en la realitat preexistent, és a dir, en drets històrics i perquè
es justifiquen en la realitat d’avui, és a dir, la d’un Ordenament jurídic
català plenament desenvolupat d’acord amb l’Estatut d’Autonomia i
amb clara vocació de completesa;
— en segon lloc, perquè fins i tot si s’admetés que Catalunya és un invent
de la Constitució, entenc que per a la regulació de la rescissió per lesió
és d’aplicació analògica l’apartat 6 del mateix punt 1 de l’art. 149 que;
després de declarar que el dret processal és competència exclusiva de
l’Estat, ho fa sense perjudici de les especialitats que es deriven necessàriament de les particularitats del dret substantiu de les comunitats autònomes. L’engany a mitges és una particularitat del nostre dret substantiu
des de sempre i considero que el supòsit de l’excepció del punt 6 per al
dret processal és semblant al del punt 8 per a les bases de les obligacions
i entre els dos hi ha una clara identitat de raó.
Una segona reflexió és sobre la regulació futura. La rescissió per lesió es
va instituir, segons ens acaba de recordar Alegret, per uns rescriptes atribuïts
als coemperadors Dioclecià i Maximinià dels anys 285 i 293, en el moment que
amainava la gran crisi del segle III i els preus del immobles davallaven mentre que
els dels aliments augmentaven, una època de crisi com la nostra. La seva finalitat era moral, de protecció de les persones que venien per necessitat, i tot i que
Dioclecià fou el darrer dels emperadors romans que perseguiren el cristianisme
d’una manera organitzada, és molt probable que les lleis tinguessin com a fonament precisament els ensenyaments de la seva Doctrina. Al cap de dos segles i mig
aquestes lleis passaren al Codi de Justinià. No és estrany que fos així perquè si el
Codi comença amb la famosa al·legació que els principis de la Justícia són viure
honestament, no perjudicar el pròxim i donar a cadascú el que és seu, la institució
que avui ens ocupa fa una funció clara en la línia de procurar que el que és legal
sigui just i que l’exercici del dret d’uns no perjudiqui els altres ni els privi del preu
just que els correspon quan pacten una compravenda.
És possible que les consideracions morals siguin poc compatibles amb les
necessitats de l’economia de mercat i, precisament per això, la institució de la
rescissió per lesió va desaparèixer de molts codis liberals com, entre d’altres,
l’espanyol de 1889.
Tot i això entenc que cal conservar-la en el nostre Ordenament Jurídic per
contribuir a subratllar uns principis ètics dels quals el Dret no es pot ni s’ha de
sostreure, més encara en els moments d’incertesa i de desorientació que genera
la gran crisi dels nostres dies. Intueixo que hi ha consens en aquest sentit entre
els juristes catalans però em sembla procedent de reivindicar que es conservi la
regulació de la rescissió per lesió. Així doncs, considero convenient de transposar
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al Llibre sisè la regulació dels arts. 321 a 325 de la Compilació que configura la
rescissió per lesió tal com Maria Eugènia Alegret ens l’ha fet veure, tot introduint
alguns dels ensenyaments de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya que hem pogut escoltar aquesta tarda i evitant les actuals remissions
directes al Dret supletori pel que fa als efectes.
Però qualsevol procés d’actualització i desenvolupament del dret civil s’ha
de fer sobre la base de la realitat social i exigeix la reflexió adequada. En la societat actual, caracteritzada per actituds dels compradors, dits consumidors, més
fonamentades en el desig i la compulsió que en la necessitat, ¿no tindria sentit
atribuir l’acció de rescissió també als compradors quan és a ells que se’ls produeix
la lesió en més de la meitat del preu just? De fet, originàriament podien exercir
l’acció tant el comprador com el venedor i no és improcedent de recordar que la
legislació de protecció als consumidors preveu, en determinats casos de compravenda d’articles de consum, el dret de desistiment, legal o convencional. Caldria,
doncs, oferir-li algun remei quan objectivament ha estat víctima d’un engany a
mitges en la compra d’un immoble. D’altra banda, pel que fa a l’àmbit objectiu,
la limitació de l’acció de rescissió als immobles no deixa de ser tributària d’una
societat rural on el patrimoni immobiliari era a la base del poder. Reconec que
per a la gran majoria de les famílies el bé més preuat és l’habitatge i, per tant,
l’immoble, però no deixa de ser contradictori que a la compravenda d’un o més
immobles existeixi l’acció de rescissió i que aquesta no es pugui exercir a la compravenda de les participacions socials d’una societat que només és titular d’un o
més immobles. El mateix podríem dir en relació amb les compravendes d’obres
d’art i d’antiguitats fora d’establiments oberts al públic a partir d’un valor mínim
determinat, atès el preu elevat que assoleixen sovint.
El discurs de Maria Eugènia Alegret ens ha il·lustrat i, sobretot, ens ha ajudat a iniciar aquesta tan necessària reflexió a l’entorn d’una institució jurídica que
té gairebé dos mil anys i continua vigent i, com hem vist, molt viva, al dret civil de
Catalunya. Ella mateixa, en la seva actuació com a magistrada i com a presidenta
del Tribunal Superior de Justícia ha contribuït i contribueix cada dia a l’aplicació
d’aquesta i de les altres institucions del Dret català, al temps que aporta al màxim
òrgan jurisdiccional del nostre país el prestigi de la discreció i de la feina ben feta.
I és per aquesta doble dimensió, de jurista experta i de presidenta prudent que
l’Acadèmia, renovant-se, la rep avui entre els seus membres.
Moltes gràcies.
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DISCURS DE CLOENDA DE LA SESSIÓ DE RECEPCIÓ DE
L’EXCEL·LENTÍSSIMA SENYORA
MARIA EUGÈNIA ALEGRET BURGUÉS
A L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ
DE CATALUNYA
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
President

Excel·lentíssim senyor. Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona,
Excelentísimo señor Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General
del Poder Judicial,
Honorable senyora Consellera de Justícia del Govern de Catalunya,
Excelentísimos señores Vocales del Consejo General del Poder Judicial,
delegados para Catalunya,
Excel·lentíssim senyor President de la Comissió Jurídica Assessora,
Excel·lentíssim senyor Degà de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,
Excel·lentíssima senyora Degana de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors del
Tribunal,
Excel·lentíssima senyora Presidenta del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya,
Altres digníssimes autoritats, estatals, autonòmiques i locals,
Il·lustríssims senyors ex Presidents de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.
Il·lustríssims senyors membres de la Junta de Govern de l’Acadèmia,
Il·lustríssims companys acadèmics,
Familiars i amics de l’Acadèmica que avui rebem a la nostra Corporació,
Senyores i senyors que ens acompanyen en aquest acte
Seguint una tradició d’aquesta Casa, com a President de l’Acadèmia, abans
de cloure la sessió vull intervenir breument d’una manera que sense constituir un
discurs formal, glossi el contingut d’aquest acte.
* * *
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En primer terme, per tal d’agrair la presència de totes aquelles persones
que hi assisteixen i ens acompanyen en una sessió tan important per a aquesta
Corporació: les autoritats i el públic assistent.
De una manera especial quiero agradecer que nos acompañen en esta sesión
el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
los vocales del Consejo General del Poder Judicial y múltiples compañeros de la
Académica recipiendaria, jueces y magistrados, que se han desplazado a nuestra
Ciudad desde los más diversos puntos de la geografía española.
Una salutació especial també als familiars, companys i amics de Maria Eugènia Alegret que han volgut acompanyar-la en aquesta que és la seva festa.
* * *
En un acte com el d’avui no hi ha dubte que hi ha una gran protagonista, la
nova acadèmica de número, que en altres ocasions semblants ens acompanyava
com a Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i des de fa un
temps com Acadèmica electa. Hi ha un coprotagonista que és l’Acadèmic que en
nom de la Corporació contesta el discurs d’ingrés. També és sòlit tornar la vista
endarrere recordant l’acadèmic substituït i el que dóna nom a la medalla. Em
permetran que també avui ho faci amb una lleugera major extensió.
Així doncs i en primer terme em correspon felicitar a Maria Eugènia Alegret
Burgués per la seva recepció com Acadèmica de número. Adquireix la plenitud
de drets a la Corporació. Ja coneixíem la seva decidida disposició a complir els
seus deures acadèmics. Durant el període com acadèmica electa, una mica més
llarg d’allò que és normal, com ha dit en el seu discurs, per la justificadíssima
raó d’ésser la primera autoritat judicial a Catalunya, ha presentat nombroses
comunicacions i ha intervingut en els debats amb la precisió tècnica i la prudència
dialogal que li són pròpies. Fa pocs dies en aquesta mateixa Sala rebíem també
com Acadèmic de número al Magistrat Ignacio Sancho Gargallo. I en el seu discurs
sobre «Iuris prudentia del Juez civil» deia que constitueixen pressupòsits del jutge,
ser una bona persona, tenir sentit comú, disposar d’una sòlida formació jurídica i
humanista i estar dotat dels bons hàbits de l’art de jutjar amb prudència. Aquells
que la coneixem sabem que totes aquestes qualitats concorren en la persona de
Ma. Eugènia Alegret. El seu currículum ha estat magníficament exposat en la
laudatio que n’ha fet l’acadèmic que ha contestat i res més podria jo afegir sobre
aquest punt.
Ha fet amb un magnífic discurs. Sobre una institució de les més peculiars
del nostre dret civil propi, des d’una perspectiva essencialment jurisprudencial i
que emana de dos Tribunals molt nostres, el Tribunal de Cassació de Catalunya
que funcionà durant la Generalitat republicana com a òrgan judicial propi de
Catalunya i el Tribunal Superior de Justícia que com diuen la Constitució i l’Estatut culmina l’organització judicial a Catalunya.
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La rescissió per lesió és amb tota probabilitat una de les institucions que més
caracteritzen el dret propi de Catalunya. Procedent del Dret Romà (Rem maioris
pretii a Codex IV, 44, 2 i Si voluntate tua, Codex IV, 44, 8) va ser modulada,
com al llarg de la nostra història ha fet el dret canònic amb el dret romà, per
les Decretals de Gregori IX (Cum dilecti i Cum causa al llibre X capítol III, títol
17, 3 i 6) i ha arribat fins als nostres dies produint l’extensa jurisprudència que
la nova Acadèmica ha exposat magistralment i que és signe inequívoc de la seva
actualitat. Com a President de l’Acadèmia em plau de recordar que la rescissió
per lesió, es troba només esmentada a la «Memoria» de Duran i Bas (article 189)
en la versió de lesio enormis, com a mitjà per invalidar el jurament promissori, i al
Projecte d’Almeda i Trias com a mitjà per invalidar la renúncia lesiva al suplement
de llegítima i és absolutament silenciada al Projecte d’Apèndix de la Academia de
Derecho. I, en canvi, és recuperada amb notable amplitud a la Memòria d’aquesta
Acadèmia de Jurisprudència i Legislació aprovada el 28 d’agost de 1899 i en la que
participaren com a Ponents, Magí Pla i Soler, Felipe Bertran de Amat, Guillem
Ma de Brocà, Josep Pella i Forgas, Josep Estanyol i Colom, Guillem Tell i Lafont
i Antoni Ma. Borrell i Soler.
L’elecció per part de la nova acadèmica d’aquest tema com a objecte del seu
discurs de recepció constitueix, doncs, per a l’Acadèmia un motiu d’agraïment i
de satisfacció.
* * *
Reconeixement agraït també a la tasca duta a terme pel nostre company
Acadèmic Lluís Jou i Mirabent. Ha fet una contestació doblement bona, en
termes de Baltasar Gracián. Ha estat breu però especialment ha estat bona. Conté
tot allò que ha de tenir una contestació. Crec sincerament que va ser un encert de
l’Acadèmia designar un Notari per a contestar un discurs d’una Magistrada i sobre
un tema que és més de jurisdicció contenciosa que de la jurisdicció preventiva
que és pròpia del Notariat. El nostre agraïment corporatiu per haver efectuat el
discurs de contestació, en nom de l’Acadèmia.
* * *
La nova acadèmica ha rebut la medalla i el diploma que duen el nom de
Pere d’Amigant. Amb la delicadesa a què ens té acostumats ha efectuat una molt
ajustada referència a la seva biografia. No la repetiré jo aquí, però sí que em
permetré efectuar alguna consideració sobre la seva vida i la seva família.
Pere d’Amigant, que com s’ha dit fou Magistrat de l’Audiència de Catalunya,
pertanyia a una família benestant, fortament arrelada a Manresa i que va generar
diversos importants professionals en el camp del dret i també de la medecina.
Entre els seus avantpassats hi havia un metge que havia dedicat una casa de la seva
propietat a atendre malalts —l’hospitalet— i que havia assistit l’any 1522 Ignasi
de Loiola durant la seva estada a la vora del Cardener.
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Va néixer el 1645 i poc després, concretament el 12 d’abril de 1646, el seu
pare Joan Josep va ser executat per ordre de qui era Virrei de Catalunya durant
l’annexió francesa, Enric de Lorena, comte d’Harcourt, pel fet que durant la
guerra de segregació la família romangué fidel a la monarquia de Felip IV.
Fou professor de dret romà en la Universitat de Barcelona, assessor en el
Tribunal de la Capitania General, en el Reial Consell de la Batllia General i en
l’ofici del Mestre racional (Intendent de la Casa Reial), i jutge en el Reial Consell
criminal de Catalunya. Va posar al dia i il·lustrar la Praxis civilis de Peguera i les
addicions introduïdes per Acaci de Ripoll (cal remarcar que tots dos juristes donen
nom a sengles medalles de la nostra Corporació). I és autor de l’obra Decissiones et
enucleationes criminalis seu praxis Regii criminalis Concili Cathaloniae (Barcelona;
Figueró, 1691).
Ingressà a l’Audiència de Catalunya com a Jutge de Cort i passà després a
la Sala Civil de la mateixa Audiència que presidí diverses vegades. Fou també
Fiscal i consultor de la Inquisició. Com ha recordat la nova acadèmica, per la
seva fidelitat a la causa austriacista, per haver-se pronunciat a favor de mantenir
les lleis i els privilegis catalans i per haver resistit, juntament amb altres juristes
com Bonaventura Tristany (que també dóna nom a una de les nostres medalles
acadèmiques) a la pressió reial que pretenia que li fos revelat el secret de les
deliberacions del Consell de Cent barceloní, clarament partidari de la causa de
l’Arxiduc, en un plet amb el Virrei, fou capturat i empresonat per la gent de Felip
V i fou condemnat a cadena perpètua i portat a la presó de Pamplona on morí
l’any 1707.
Aquesta fidelitat a les pròpies conviccions i aquest amor al país, manifestat
en dues generacions d’una família afegeixen valor a la figura eximia de Pere
d’Amigant. Per això, en el seu dia, l’Acadèmia l’escollí per a donar nom a una de
les seves medalles, la que ara du la nova acadèmica.
* * *
Maria Eugènia Alegret substitueix per defunció a Guillem Vidal Andreu.
També s’ha fet d’ell l’oportuna ressenya biogràfica. El seu record és encara present
a la ment de la majoria dels assistents. Personalment el tenia per un veritable
amic. El vaig conèixer a través d’un amic comú i la coneixença va esdevenir
amistat en uns camps bastant distants de l’acadèmia i de la jurisdicció. Fou en
el camp esportiu, on els dos participàvem d’una comuna afecció, no només
com espectadors sinó com practicants (parlo, ai las, de fa 35 anys, quan érem
bastant joves), formant part d’un mateix equip, del que s’ha anomenat l’esport
rei dels nostres temps. I en el camp polític administratiu car ell era President del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mentre jo era Conseller de Justícia
de la Generalitat de Catalunya. No formàvem part, doncs, en aquesta ocasió,
del mateix equip, però puc assegurar que des de les conformitats i des de les
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discrepàncies sempre vàrem practicar aquell joc net que és exigible en tots els
àmbits de la vida.
Ja s’ha recordat que va néixer a Palma de Mallorca l’any 1941. Estudià a la
Universitat de Barcelona, ciutat en la qual el seu pare exercia de Magistrat. Fou
Jutge de Maó, Sabadell i Palma de Mallorca i President del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya entre els anys 1994 i 2004. Va llegir el discurs d’ingrés
a l’Acadèmia el 25 de gener de 2006 sobre «Los recursos en la Ley orgànica del
Tribunal de Jurado: Una visión desde el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña»
que li contestà l’Acadèmic Juan Córdoba Roda. Morí el 23 de març de 2007 i
pronuncià la seva Necrològica Lluís Puig Ferriol en la sessió acadèmica de 8 de
maig de 2007.
* * *
El fet de que la nova Acadèmica pertanyi a la carrera judicial em porta també
a efectuar alguna consideració sobre l’Acadèmia i el Poder Judicial. No tinc
dades fefaents referides a períodes més allunyats però sí des de la continuació de
l’Acadèmia l’any 1954. Entre els primers membres formà part de la Corporació
Francisco Eyré i Varela que al cap de poc temps marxà a Madrid on fou Magistrat
del Tribunal Suprem. Els mateix camí seguí més endavant Francisco Soto Nieto,
elegit l’any 1977 quan era President de l’Audiència Provincial de Girona i que
més tard esdevingué Magistrat de la Sala 2a del Suprem. Fou també acadèmic
elegit l’any 1982, Lluís Ma Capell i Bergadà aleshores President de l’Audiència
Provincial de Lleida. Substituint Eyré va ser elegit l’any 1968, Rafael Gómez
de Membrillera i l’any 1986, Antoni Sabater i Tomàs, els dos molt arrelats a la
nostra Ciutat on desenvoluparen la part més important de la seva vida com a
Magistrats. Esment especial cal fer de la figura de Carles Obiols i Taberner que
fou President de l’Audiència Territorial i que fou elegit acadèmic l’any 1964.
Excel·lí en les funcions jurisdiccionals a la nostra Ciutat i al Principat d’Andorra
on fou Jutge delegat d’apel·lacions però també va ser un gran publicista i tingué
una participació destacada en l’elaboració de la Compilació de la que enguany
hem commemorat el Cinquantenari.
En els darrers temps hem comptat amb Guillem Vidal Andreu, ingressat
el 2006 i Maria Eugènia Alegret Burgués, que han estat Presidents del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i el Magistrat Ignacio Sancho Gargallo. Aquests
dos darrers rebuts com a numeraris aquest mateix any.
He deixat en darrer terme quatre figures senyeres que destacaren com a
Magistrats designats per ocupar funcions jurisdiccionals pels seus mèrits. En
l’àmbit estatal, Encarna Roca i Trias, elegida l’any 1980 i que actualment és
Magistrada de la Sala 1a del Tribunal Suprem. En l’àmbit dels Tribunals catalans
o de Catalunya, Santiago Gubern i Fàbregas, President del Tribunal de Cassació
de Catalunya, que formava part de l’Acadèmia que acabà les seves funcions l’any
1939 i que s’integrà en el grup constitutiu de l’any 1954, Lluís Puig Ferriol, elegit
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acadèmic l’any 1973 i que posteriorment fou designat Magistrat de la Sala Civil i
Penal del Tribunal Superior de Justícia i... Ramón Maria Roca Sastre, que ostentava
la doble condició de pertànyer a la carrera judicial en la qual havia ingressat per
oposició l’any 1933, que fou Jutge a Montblanc i Cervera i que posteriorment fou
també per oposició però sense integrar-se en la carrera, Magistrat del Tribunal
de Cassació de Catalunya i membre de l’Acadèmia abans de la guerra civil i l’any
1954 quan fou reconstituïda.
Tretze magistrats constitueixen un nombre important que acredita l’estreta
relació entre la nostra Acadèmia i el Poder Judicial. A més, la nostra Corporació
ben sovint des dels seus orígens he tractat de temes relacionats amb els Jutges i
l’organització judicial. Per referir-ne només a dos, esmentaré en la llunyania dels
temps, la «Oración inaugural sobre las excelencias del juez» pronunciada en l’acte
d’obertura del Curs de la Acadèmia de jurisprudència teòrico pràctica, celebrat
el 26 d’octubre de 1780, per l’acadèmic Francisco Sans de Monrodon y de Sala.
I, dos-cents anys ençà, el treball sobre «Competències de la Generalitat en matèria
de Justícia» desenvolupat per Josep-Joan Pintó Ruiz i jo mateix amb ocasió de les
Jornades sobre l’Estatut d’Autonomia, celebrades en aquesta mateixa Sala el mes
d’abril de 1980.
* * *
Aquestes darreres consideracions personals em porten a apuntar un tema
delicat però que cal tractar sense cap mena de reserva mental. Es tracta de l’organització del Poder Judicial a Catalunya.
Crec lleialment que la regulació que l’Estatut de 2006 féu d’aquesta matèria
tenia l’assentiment de la gran majoria de la comunitat jurídica catalana. També és
cert, d’altra banda, que alguns no volien que l’Estatut tractés en absolut d’aquesta
matèria i que d’altres volien que s’aprofités l’avinentesa per abordar la regular
l’organització del Poder Judicial «de» Catalunya en la línia d’allò que va fer
la Constitució republicana de 1931 i que semblen exigir els drets històrics de
Catalunya. Un editorial de la Revista Jurídica de Catalunya, òrgan d’expressió
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i de l’Acadèmia, de l’any 2006, corrobora
aquesta realitat.
Com és sabut la Sentència del Tribunal Constitucional ha laminat i pràcticament ha anorreat tota aquesta regulació. No és aquest ni el lloc ni el moment
de la crítica ni el de fer propostes concretes que corresponen específicament
als representants polítics. S’ha dit que algunes de les matèries anul·lades pel
Tribunal Constitucional poden tornar a ser reconsiderades en l’àmbit d’una
eventual reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial. No és el nostre
ideal però esperarem amatents el resultat d’aquesta via. No ens sembla, però
acceptable aquell raonament del Tribunal Constitucional que, fent supòsit de la
qüestió, qualifica l’Estat autonòmic com quelcom radicalment diferent de l’Estat
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federal i sosté que aquest fet impedeix qualsevol manifestació que s’aparti de la
uniformitat. I, en canvi, es podrien extreure més conclusions de l’expressió del
mateix Tribunal segons la qual «el territorio... (de Catalunya) (constitueix) una
de las unidades vertebradoras de la articulación del Poder Judicial en el conjunto
del territorio (estatal)». Vertebració i articulació constitueixen dues paraules
que, convenientment interpretades, haurien de poder donar lloc a resultats
probablement satisfactoris. Caldrà, sens dubte, seguir dialogant sobre aquest
tema.
* * *
I acabo ja. La meva paraula torna als inicis d’aquesta intervenció. L’Acadèmia
i jo personalment felicitem al dos acadèmics que han intervingut en aquest acte.
Els hi agraïm també el seu esforç. L’Acadèmia s’enriqueix i es veu altament
potenciada per la seva activitat. Les referències històriques que avui hem cercat
en la institució objecte del discurs, en el jurista que dóna nom a la medalla en
la qual la nova Acadèmica ha substituït el seu antecessor, en el record d’aquest
i en la reflexió sobre la presència vivificant de membres del poder judicial en la
nostra Corporació, ens ajudaran sens dubte a mantenir-nos fidels a la missió de
l’Acadèmia i, d’aquesta manera, a romandre fidels al ideal de Justícia i al servei
del nostre poble.
Moltes gràcies per la seva atenció.

161

Comunicacions

VII CONGRÉS D’ACADÈMIES JURÍDIQUES
D’IBEROAMÈRICA
Crònica del Congrés i presentació de les conclusions
per
ANTONI DE P. ESCURA VIÑUELA
JOSEP-D. GUÀRDIA i CANELA
AGUSTÍN LUNA SERRANO
Membres de número de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
9 de novembre de 2010

I.

INTRODUCCIÓ

Els passats dies 13, 14, i 15 d’octubre de 2007 va tenir lloc a A Coruña el VII
Congrés d’Acadèmies Jurídiques i Socials d’Iberoamèrica i Filipines1. El Congrés
s’organitzava en aquesta Ciutat com estava previst des de feia bastant temps.
Hi havia quatre grans temes proposats pel Secretariat permanent d’acord amb
l’Acadèmia organitzadora que foren abordats per quatre Seccions que es reuniren
dos simultàniament el primer dia i dos el segon. Els temes i seccions eren:
- Persona jurídica
- Dret global
- Estatut del consumidor
- Arbitratge internacional
Els membres de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya es
distribuïren l’assistència a les seccions. Els senyors Escura i Guàrdia ho feren a
la de Dret Global i Arbitratge internacional i el senyor Luna a la de Persona Ju-

1
En les comunicacions sobre els diversos Congressos d’Acadèmies Jurídiques Iberoamericanes s’han anat sintetitzant els antecedents d’aquests Congressos i s’ha donat compte de la
seva estructura organitzativa. A A Coruña es va constituir un nou Secretariat reelegint els anteriors
membres, això és, Luis Moisset de Espanés (Argentina) com a President i com a Vicepresidents,
Josep-D. Guàrdia Canela (Catalunya) Marco-Gerardo Monroy Cabra (Colombia), Rafael Navarro
Valls (Madrid), Fernando Serrano Migallón (México) i José-Antonio García Caridad (Galícia).
També es varen nomenar dos nous Vicepresidents, José-Luis Cea Egaña (Xile) i Luis de Angulo
Rodríguez (Granada)
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rídica i Estatut del Consumidor. El Sr. Escura havia presentat una comunicació
a la Secció de dret global, titulada «GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO» i el Sr. Luna a
la de l’Estatut del consumidor amb el títol «EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CLÁUSULAS
ABUSIVAS EN LAS NORMATIVAS DE CONSUMO ESPAÑOLA E ITALIANA». El Sr. Guàrdia va
presidir la sessió d’arbitratge internacional. El Sr. Ramon Mullerat Balmaña va
enviar una comunicació sobre el tema «CONSIDERACIONES SOBRE LA INDEPENDENCIA
Y LA IMPARCIALIDAD DE LOS ÁRBITROS EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL (CON UN COMENTARIO SOBRE LAS DIRECTRICES DE LA IBA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL ARBITRAJE
INTERNACIONAL Y SU REFORMA)» i tot i que tenia prevista la seva assistència finalment
no es va poder desplaçar a A Coruña a causa d’una sobtada, però afortunadament
lleugera, indisposició.
II.

CRÒNICA

A. El Congrés s’inicià el dimecres dia 13, a les 10 del matí, en una sessió
pública i solemne presidida pel President de l’Acadèmia gallega de Jurisprudència i Legislació, senyor José-Antonio García Caridad, el President de la Conferència d’Acadèmies, Sr. Luis Moisset de Espanés i el President de la Diputació
d’A Coruña que va oferir el Pazo de Mariñán per a la celebració del Congrés i
l’allotjament dels invitats. Intervingueren tots els membres de la Presidència i al
final es procedí a efectuar una fotografia del conjunt d’assistents. A continuació i
en dues sales diferents es reuniren les seccions que havien de tractar el temes del
dret global i la persona jurídica, d’acord amb aquestes dades.

Secció primera: DERECHO GLOBAL
Ponencia:
DERECHO GLOBAL: REALIDADES Y PRINCIPIOS. D. José Luis Meilán Gil, Academia Gallega.
Coordinador: D. Rafael Navarro Valls, Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación.
Comunicaciones:
1. EL PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL EN LA PRAXIS JURISPRUDENCIAL ESPAÑOD. Santiago Nogueira Gandásegui. Académico correspondiente de la Academia Gallega.
2. LA JUSTICIA UNIVERSAL. D. José Ricardo Pardo Gato, Académico correspondiente de la Academia Gallega.

LA.
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3.

LA

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y SUS IMPLICACIONES PARA EL DERECHO FI-

NANCIERO Y TRIBUTARIO.

¿HACIA UN NUEVO DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONALID. José Manuel Calderón Carrero, Catedrático de Derecho
Financiero y Tributario Universidad de A Coruña.
4. DERECHO DEL TRABAJO GLOBAL. A PROPÓSITO DEL REGLAMENTO (CE)
NUM. 1927/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE DICIEMBRE
DE 2006 POR EL QUE SE CREA EL FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN. D. Jesús Martínez Girón, Académico de honor de la Academia Gallega. D.
Alberto Arufe Varela, Profesor Titular de Derecho del Trabajo Universidad de
A Coruña.
5. EL DERECHO AMBIENTAL Y SUS RELACIONES CON EL DERECHO ADMINISTRATIVO
GLOBAL. D. Francisco Javier Sanz Larruga, Profesor Titular de Derecho Administrativo Universidad de A Coruña.
6. GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS: ESPECIAL REFERENCIA A SU PROTECCIÓN. D. Luis Maside Miranda, Académico de Honor de la Academia Gallega.
7. LA DEFENSA DEL DERECHO PRIVADO FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA. Dr. Ricardo Zeledón Zeledón, Presidente de la Academia de Costa
Rica.
8. GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO. Dr. Antonio de P. Escura Viñuela, Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.
ZADO O GLOBALIZADO?

Secció segona: PERSONA JURÍDICA
Ponencia:
LA PERSONALIDAD JUÍDICA, EN EL DERECHO GLOBAL. Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
Coordinador: D. Oscar Vásquez del Mercado Cordero. Academia Mexicana.
Comunicaciones:
1.

SUBJETIVIDAD

Y OBJETIVIDAD EN LA PERSONA JURÍDICA DESDE LOS IMAGINA-

RIOS CULTURALES HASTA LA CAPACIDAD JURÍDICA,

D. Ángel Sánchez de la Torre, Real

Academia de Jurisprudencia y Legislación.
2. PERSONAS JURÍDICAS E INSTITUCIONES EN UNA SOCIEDAD EN CRISIS DEL ESTADO DEL BIENESTAR, D. Jesús López Medel, Academia Aragonesa.
3. LA PERSONA JURÍDICA EN EL DERECHO ARGENTINO, Dr. Juan Carlos Palmero,
Presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba
(Argentina).
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4. LA PERSONA JURÍDICA, Dr. Cesáreo Rocha Ochoa, Academia Colombiana
de Jurisprudencia.
5. NOTAS EN TORNO A PERSONALIDAD JURÍDICA, Dr. Efrain Hugo Richard, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (Argentina).
6. FUNDAMENTO Y DELIMITACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS, D. José
Luis Martínez-Muñiz, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Valladolid.
B. La manera de treballar fou substancialment igual en les dues seccions. Es presentà primerament la Ponència, després les comunicacions i
s’obrí un ample debat entre els assistents encaminat a l’obtenció de les conclusions que, en molts casos foren notablement diferents a les presentades per
la Ponència.
C. El dia següent, dijous 14, fou destinat a tractar de les dues altres matèries d’acord amb aquesta estructura.

Secció tercera: ESTATUTO DEL CONSUMIDOR
Ponencia:
ESTATUTO DEL CONSUMIDOR. Comité de la Academia Gallega de Jurisprudencia
y Legislación (Coordinador: D. José Ricardo Pardo Gato).
Coordinador: D. Marco-Gerardo Monroy Cabra, Academia Colombiana.
Comunicaciones:
1. EL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR EN DERECHO PUERTORRIQUEÑO, Dr. Pedro F.
Silva-Ruiz, Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Políticas de Córdoba (Argentina).
2. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL CONSUMIDOR EN DERECHO COLOMBIANO, Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
3. DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y SU INFLUENCIA EN EL DERECHO GLOBAL, Dr.
Bonifacio Ríos Avalos, Academia Paraguaya de Derecho y Ciencias Sociales.
4. REFORMAS INTRODUCIDAS A LA LEY 24.240 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
POR LA LEY 26.361, Dr. Juan Manuel Aparicio, Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba (Argentina).
5. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LAS NORMATIVAS DE
CONSUMO ESPAÑOLA E ITALIANA, Dr. Agustín Luna Serrano, Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.
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Secció quarta: ARBITRAJE INTERNACIONAL
Ponencia:
EL ARBITRAJE INTERNACIONAL. Domingo Bello Janeiro, Academia Gallega
Coordinador: D. Josep-D. Guàrdia Canela, Academia de Cataluña.
Comunicaciones:
1.

LAS

VENTAJAS DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL POR CONTRAPOSICIÓN AL PRO-

CESO JUDICIAL,

Rafael Colina Garea, Académico correspondiente de la Academia

Gallega.
2. NOTAS SOBRE EL ARBITRAJE INTERNACIONAL ANTE LA LEY 60/2003, 23 DE
DICIEMBRE, José Seoane Iglesias, Academia Gallega.
3. CONSIDERACIONES SOBRE LA INDEPENDENCIA Y LA IMPARCIALIDAD DE LOS ÁRBITROS EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL (CON UN COMENTARIO SOBRE LAS DIRECTRICES
DE LA IBA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL Y SU REFORMA), Ramón Mullerat, Academia de Cataluña.
4. EL ARBITRAJE DE IUS GENTIUM: LA DEUDA HISTÓRICA DEL ARBITRAJE MODERNO,
Antonio Fernández de Buján, Academia Gallega.
5. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ARBITRAJE EN IBEROAMÉRICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD, Francisco La Moneda Díaz, Académico Correspondiente de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
6. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL, Marco Gerardo Monroy Cabra,
Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
7. TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL, Fernando Sarmiento Cifuentes, Academia Colombiana de Jurisprudencia.
8. EL ARBITRAJE EN PUERTO RICO, Pedro F. Silva-Ruiz, Académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba,
Argentina.
9. ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIONES (LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA DE
LAS INVERSIONES, EL CASO DE BOLIVIA. DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN DE WASHINGTON), Ramiro Moreno-Baldivieso, Presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas
de Bolivia.
D. El desplegament del treball d’aquestes dues seccions va ésser similar al
del primer dia i s’elaboraren també les corresponents conclusions2.
2
El text de les Ponències i comunicacions es pot demanar a la Secretaria de la nostra
Acadèmia, en format digital o format paper. Properament a la nostra pàgina web apareixerà un link
per tal que es puguin obtenir directament de la xarxa.
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Al vespre l’Ajuntament d’A Coruña ens obsequià amb un sopar.
E. El dia següent, divendres 15, tingué efecte l’acte de Clausura del Congrés.
Presidí la Mesa el Conseller de Presidència de la Junta de Galícia i els Presidents
de l’Acadèmia organitzadora i de la Conferència d’Acadèmies. Els Presidents de
les Seccions, senyors José-Luis Meilán Gila (que substituïa al Sr. Navarro Valls que
s’havia absentat), Oscar Vásquez del Mercado Cordero, Marco-Gerardo Monroy i
Josep-D. Guàrdia efectuaren un resum dels treballs i de les Conclusions.
El text de les Conclusions, encara sotmeses a alguna petita correcció d’estil,
és el que es transcriu en el següent apartat.
Acabada la Clausura sortírem cap a Santiago de Compostel·la on efectuàrem
una visita breu, tinguérem un dinar de comiat i finalment assistírem a la Missa del
Pelegrí per tal de commemorar el jubileu i l’Any Sant Compostel·là.

III.

CONCLUSIONS DEL CONGRÉS

Secció primera: DERECHO GLOBAL
1ª. La globalización es una realidad a la que han contribuido las nuevas
tecnologías de la comunicación y el incremento de los intercambios y transacciones económicas y una mayor conciencia de la integración y de la solidaridad
humana que plantea nuevos retos al derecho como ciencia y arte de lo justo.
2ª. La intensificación y profundización de la interdependencia planetaria
que origina la globalización genera nuevos problemas de justicia por el aumento
de las diferencias entre los países en cuanto a su desarrollo.
3ª. La respuesta de un posible Derecho global o universal ha de referirse
a la Humanidad y colocar en su centro la persona humana, con igual dignidad,
cualquiera que sea el lugar en que viva, como han reconocido las Declaraciones
de Derechos en la historia y en el mundo contemporáneo.
4ª. Un Derecho de la comunidad global, como auténtico ius commune totius urbis entronca con la tradición occidental del ius gentium romano y europeo
y la referencia a un ius naturale, más allá de un Derecho internacional entre Estados, ordenando con criterios de justicia las relaciones sociales.
5ª. Los derechos humanos contenidos en la Declaración universal, en los
pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, en la Convención americana, en la Carta africana sobre los derechos humanos
y de los pueblos y en la Convención europea proporcionan principios orientadores del Derecho global que no debe encontrarse limitado al ámbito económico de
la globalización, que requiere de ciertas exigencias jurídicas para su realización.
6ª. La consideración de los derechos humanos permite hablar de un Derecho internacional como Derecho universal de la humanidad, que al referirse
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directa y prioritariamente a la persona, rebasa el Derecho internacional entre Estados soberanos, a lo que contribuye también la emergencia de estructuras de
gobernanza transnacional.
7ª. Un Derecho penal universal o global que supere el nivel y dimensión
de los Estados y de sus delimitaciones territoriales se desprende de la existencia
de una Corte penal internacional para entender de delitos contra la humanidad y
satisfacer las exigencias de una justicia auténticamente universal no impedida ni
suplantada por los Estados-Nación.
8ª. Fenómenos nuevos por su intensidad como la preocupación por la sostenibilidad del medio ambiente a preservar para futuras generaciones o por su
extensión como el terrorismo confirman la necesidad de afrontar un Derecho
que cuente con la cooperación de los Estados, pero que ha de desarrollarse en un
ámbito supraestatal.
9ª. La multiplicación de actividades económicas internacionales, realizadas instantáneamente (on line), la existencia de empresas de carácter transnacional, la emergencia de paraísos fiscales afectan a funciones tradicionalmente tan
propias de los Estados como la fiscal o tributaria que requieren una regulación
jurídica congruente.
10ª. La dimensión global de la actual crisis económica ha puesto en evidencia que los mecanismos estatales de supervisión son insuficientes, en lo que han
insistido el G-20 y el Comité de Basilea de Bancos centrales y entidades análogas.
11ª. Los contratos de compraventa internacional de mercaderías y los
acuerdos internacionales de inversiones realizadas con Estados manifiestan, con
sus cláusulas y la vigencia de principios, la emergencia de una lex mercatoria universal, que choca en ocasiones o supera los Derechos nacionales como constata
la jurisprudencia. Existe una tendencia a la internacionalización de los contratos
de Estado.
12ª. La universalización del Derecho del Trabajo que se inició tempranamente con la creación de la Organización del Trabajo al fin de la primera guerra
mundial, con participación tripartita de Estados, empresarios y trabajadores, ha
continuado con iniciativas como el fondo europeo de adaptación a la globalización creado en 2006.
13ª. Son numerosas, heterogéneas y de diferente naturaleza las muestras
de un posible Derecho administrativo global. En unos casos, proceden de acuerdos o convenciones internacionales, en el seno o ajenas a las Naciones Unidas.
Son de naturaleza pública, o privada. Tienen una estructura más o menos formal
o informal, a modo de clubs, de composición predominante técnica que actúan
en ámbitos jurídico, medioambiental, económico-financiero, deportivo, de normalización. El número y la diversidad y la importancia de sus actuaciones requieren una labor de análisis y sistematización para su encuadramiento en pautas de
Derecho.

171

14ª. Los organismos globales dictan normas, adoptan decisiones, formalmente vinculantes o no, pero que directa o indirectamente son aplicables en los
Estados, previa asunción formal o sin ella. Sus determinaciones y estándares son invocables ante los Tribunales nacionales y por ellos aplicables como ratio decidendi.
15ª. En el ámbito del Derecho público global no existe una Constitución,
ni un Parlamento, ni una Administración pública organizada de acuerdo con
principios de jerarquía y descentralización, sino que se trata de organismos que
con frecuencia funcionan en red lo que no hace posible construir el Derecho global como una mera transposición de los Derechos de los Estados.
16ª. La diferente naturaleza pública o privada de los organismos globales,
la heterogeneidad de sus normas, vinculantes o recomendaciones (soft law), el
diferente fundamento de las mismas, trátese de delegaciones implícitas de los
Estados o de la autoridad política, científica o técnica de sus componentes, exige
la búsqueda de un común denominador jurídico que permita su sistematización.
17ª. La actuación y funcionamiento de los organismos globales pone de
manifiesto la existencia de un déficit democrático ya que no suelen dar cuenta
ante nadie de su gestión, ni existen mecanismos para la exigencia de eventuales
responsabilidades.
18ª. No es posible resolver el déficit democrático de los organismos globales de acuerdo con los principios democráticos en que se funda el Estado de
Derecho con representatividad derivada, directa o indirectamente, de elecciones
periódicas.
19ª. Se echa en falta una instancia de carácter constitucional en la que se
resuelvan controversias sobre la elegibilidad, incompatibilidad, falta de idoneidad
en la elección o selección de los miembros de los organismos globales, petición
de responsabilidad o la inejecución de resoluciones judiciales, cuasi judiciales o
arbitrales.
20ª. Un ordenamiento jurídico global ha de contar, al menos, con un sistema de fuentes claro, unos instrumentos de coacción o sancionadores propios, una
instancia judicial o equivalente para resolver las controversias.
21ª. El derecho global es un derecho in fieri para cuya construcción puede partirse de principios vigentes en los ordenamientos jurídicos estatales como
conquistas irrenunciables.
22ª. La idea fundamental que debe presidir la formación del Derecho global no es tanto la homogenización de estructuras heterogéneas y que funcionan
mediante negociaciones y consensos, propios de lo que ha dado en llamarse gobernanza, sino en la asunción de principios de validez global.
23ª. Los derechos fundamentales y su sucesiva concreción en ordenamientos estatales o supraestatales suministran la base principal del Derecho global, de
lo que es un ejemplo el derecho a la buena administración de la Carta europea de
derechos fundamentales.
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24ª. Derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la igualdad
proporcionarían la base para la revisión constitucional de inejecución de resoluciones judiciales, de la excesiva tardanza en resolver conflictos, de idoneidades o
incompatibilidades, así como los principios de prevención o precaución y el de
eficacia podrían serlo para exigencia de responsabilidades.
25ª. Los principios de transparencia y de participación tienen una especial
importancia para resolver el déficit democrático de los organismos globales, teniendo en cuenta el modo de selección de sus miembros y la desigual potencia de
los países afectados.
26ª. El derecho global ha de estar al servicio del bien común global. La
persona adquiere una prioridad en cuanto al enfoque y justificación de un Derecho global auténtico que no se limita al ámbito económico.
27ª. El derecho global tiene una naturaleza primordialmente principal: derechos fundamentales y principios derivados constituyen su base.

Secció segona: PERSONA JURÍDICA
PRIMERA CONCLUSIÓN: Podemos definir la Persona jurídica como «Creación
jurídica o legal, que, sobre la base técnica de la ficción, atribuye a un ente real pero
distinto del ser humano, la más plena aptitud lógicamente posible para ser sujeto de
relaciones jurídicas, con propósito de servir a intereses legítimos, públicos o privados».
Una aproximación analítica al citado concepto, nos revela que consta de los
siguientes elementos, esenciales e insuprimibles:
1. Ante todo, la Persona Jurídica es una «creación jurídica o legal», porque
es el Ordenamiento, a través de su sistema de fuentes de Derecho objetivo, el que
puede -siempre atendiendo a consideraciones de lo que es legítimo y razonableprever los entes a los que, en general, cabe atribuir personalidad jurídica.
2. La creación jurídica se lleva a cabo recurriendo a la técnica de la «ficción», aunque la referida técnica es la de la ficción «legal» y —por consiguiente—
crea una regla «jurídica» de concesión de personalidad. No se trata, en modo
alguno, de ninguna ficción o artificio meramente verbal.
3. La técnica descrita se aplica a un «ente distinto del ser humano».
4. El contenido y contenido de esa técnica consiste en que a ese «ente
distinto del ser humano» se le atribuye una cualidad jurídica que, «prima facie»,
debiera ser propia y exclusiva del Ser Humano, en cuanto es considerado jurídicamente; es decir: en cuanto es considerado «persona», para el Derecho.
5. Esa cualidad jurídica que se atribuye al «ente distinto del ser humano»,
del que se dice que tiene personalidad jurídica, que es «persona» jurídica, consiste
en «la más plena aptitud lógicamente posible, para ser sujeto de relaciones jurídicas».
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6. Y todo ello, guiándose el Ordenamiento, por criterios de razonabilidad
y protección de intereses legítimos.
SEGUNDA CONCLUSIÓN: La condición de la Persona Jurídica como «sujeto»
de relaciones jurídica, exige que esa condición sea plena o total, aunque —simultáneamente— se halle limitada a lo que es «lógicamente posible», entendiendo el
adverbio «lógicamente», como algo pertinente o relativo al «logos» [«λογοσ»],
porque la asimilación de la Persona ficta, al Ser Humano, no puede ser tal que le
atricuya a quella actos o capacidades que son privativas del Hombre. Llegados
a este punto, dejamos de hallarnos en el ámbito de las «ficciones jurídicas», para
situarnos en el de las meras «ficciones verbales» [Cuando se habla de sociedades
«filiales» y sociedad «matriz» o sociedad «madre», es obvio que sus relaciones no
pueden quedar sometidas al Derecho de Familia].
TERCERA CONCLUSIÓN: La Persona Jurídica es un prius y también, aunque parezca un contrasentido, un posterius de las relaciones jurídicas. Es un «prius» en
tanto que es —o se la finge como— persona, y la Persona es un «prius» de las
relaciones jurídicas, ya que toda relación jurídica precisa de sujetos. Pero, a la
vez, la Persona Jurídica es un posterius de las relaciones jurídicas, en tanto que
es —o se la finge como— persona «jurídica», «moral» o «ficta», ya que no puede
existir la persona jurídica si, primero, no es reconocida ‘in abstracto ac in genere’
por el Ordenamiento, y si —luego— no reune las condiciones legales para que,
ya «in concreto», se la reconozca como tal persona [jurídica]. En esto difiere de la
Persona Física: la La Persona Física es un prius jurídico y también un prius lógico
de las relaciones jurídicas. Es un «prius» jurídico en tanto que es —y se la reconoce como— persona, y la Persona es un «prius» de las relaciones jurídicas, ya
que toda relación jurídica precisa de sujetos. Pero es, también, un «prius» lógico,
porque la Persona —como avatar o dimensión jurídica del Ser Humano— preexiste al Derecho.
CUARTA CONCLUSIÓN: La técnica legal opera en dos planos: normativo y ejecutivo u operativo. En el primero de ellos, el Ordenamiento establece —porque
puede, pero siempre dentro de los límites de lo razonable y de los intereses legítimos— a qué entidades y en qué condiciones atribuirá personalidad jurídica,
expresando esta decisión a través del sistema de fuentes del Derecho objetivo; básicamente, mediante leyes parlamentarias. En el segundo, el Ordenamiento reconoce —ahora, porque debe— a qué entidades y en qué condiciones atribuirá
la personalidad jurídica, expresando esta decisión a través de técnicas registrales o
como consecuencia de la resolución judicial de una pretensión declarativa. En este
plano, la libertad o la discrecionalidad del Ordenamiento se reduce ostensiblemente porque los órganos del Poder quedan sometidos al Derecho positivo, y si
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la ley ha fijado, ya, previamente, a qué entidades y en qué condiciones atribuirá
personalidad jurídica, a los Tribunales de Justicia, notarios y encargados de los
registros públicos de sociedades y demás operadores jurídicos, ya no les quedará
otra opción —en el caso concreto— que reconocerla o negarla, según concurran
o no los requisitos legales.
QUINTA CONCLUSIÓN: Por razones de seguridad jurídica, el Ordenamiento
atribuye personalidad a ciertos entes, organismos o agrupaciones distintos del
ser humano, pero —en cambio— por las mismas razones, unidas en su caso, a las
de conveniencia, se la niega a otros de los que resultaría muy tentador predicar la
posesión de personalidad jurídica. Estos, en cambio, no la poseen, porque —pese
a todo— el Legislador no se la ha querido conceder, por no multiplicar excesivamente el número de personificaciones jurídicas, cuando la única persona es el Ser
Humano, y hay otras vías para lograr los fines institucionales de la personificación, sin tener que llegar a establecerla.
SEXTA CONCLUSIÓN: En relación con los mencionados ciertos entes, organismos u agrupaciones, de los que resultaría muy tentador predicar la posesión de
personalidad jurídica, no la poseen, pero a los que —pese a todo— el Legislador
no se la ha querido conceder, podemos distinguir —acaso— dos grandes tipos de
situaciones:
1. Centros de imputación con personificación fallida: es el caso de entidades,
etc., a las que no solamente no se les ha reconocido legamente la personalidad
—y, por tanto, no la tienen—, sino que, de hecho, en el plano jurídico-material, ni
siquiera se les ha concedido una capacidad o aptitud limitada para ser titulares de
derechos y obligaciones: tal sucede con la Empresa, el Buque, las Comunidades
de empresa, las Bolsas de Valores.
2. Centros de imputación incompleta o limitada: es el caso de entidades,
etc., a las que si bien no se les ha reconocido legamente la personalidad —y, por
tanto, no la tienen—, sin embargo sí que se les ha concedido una cierta capacidad
o aptitud limitada para ser titulares de derechos y obligaciones [P.e., la Casa, en el
Derecho Navarro].
SÉPTIMA CONCLUSIÓN: Los particulares no pueden atribuir personalidad a entes u objetos a los que el Ordenamiento no se la reconoce, ni tampoco, ya dentro
del ámbito de las formas de personificación reconocidas —sociedades mercantiles— inventar figuras atípicas. Los términos de preceptos como el art. 122, Cco.
esp./1885, no permiten llegar a la conclusión de la «atipicidad» de sociedades [La
aparición de la Sociedad Limitada, en España, no es prueba de esa libertad, sino
la consecuencia de una definición de los tipos societarios, por la versión original del
art. 122, que era defectuosa y tan —excesivamente— amplia, que dejaba espacio
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para esa «nueva» forma social, amparándola entre las sociedades colectivas [Una
«sociedad colectiva con responsabilidad limitada», ya que el texto original del art.
122 no incluía como elemento definitorio esencial de la Sociedad Colectiva, la
responsabilidad universal, solidaria y subsidiaria de los socios] o entre las anónimas [una «sociedad anónima sin acciones [o anónima por participaciones]», pues
el texto original del art. 122 no incluía como elemento definitorio esencial de
la Sociedad Anónima el de la total división de su capital en acciones: decía «en
acciones o de otro modo»].
Sí pueden, en cambio, los particulares —voluntariamente— introducir modificaciones en el régimen legal de las personas jurídico-privadas; especialmente, en
los diversos tipos de sociedades civiles y mercantiles, en ejercicio de su autonomía
privada, y por consiguiente dentro de los límites impuestos por el Derecho imperativo, en el bien entendido de que —ante la duda— la norma ha de entenderse
dispositiva, siempre que no afecta a intereses legítimos de tercero, pues las personas
jurídicas, como tales, producen efectos «erga omnes».
OCTAVA CONCLUSIÓN: Pese al régimen de «numerus clausus», no se ve inconveniente para el reconocimiento de una «Sociedad Comanditaria por Participaciones», mas no sobre la base de una —falsa— apertura a la atipicidad, sino sobre
la base de los dos brocardos «a minore, ad maius» y «a maiore, ad minus»: si es
posible admitir que una sociedad comanditaria tenga un capital social que esté
representado por acciones, ¿qué motivo hay para que no pueda contar con un
capital social que esté representado por participaciones? Y si existe la Sociedad
Comanditaria simple, que es una sociedad de personas, sin un capital social propiamente dicho, frente a la cual se alzaría la Sociedad Comanditaria por acciones,
¿por qué no admitir una figura intermedia, que puede introducirse en el sistema, sin
daño para los intereses ni de los socios ni de los terceros, ni del orden público? Esto,
insistimos, no puede extrapolarse; no puede interpretarse como una admisión de
la autonomía societaria absoluta, sino —simplemente— como una excepción que
confirma la regla. En definitiva, esa nueva «Sociedad Comanditaria por Participaciones» tendría que situarse entre las sociedades de capital, reguladas por el TRLSocs.cap., nº 1/2010, porque solamente es dable hablar de participaciones —y no
de cuotas o partes de socio—, cuando existe un capital social, del que aquellas
puedan ser partes alícuotas.
NOVENA CONCLUSIÓN: Si bien, en un plano meramente teórico, caben tres posibilidades respecto de la determinación del momento de nacimiento de las personas jurídicas; a saber: en virtud de una publicidad incluso meramente fáctica, de
la sociedad constituida, por el mero hecho de que opere en el tráfico; en virtud
de una publicidad estrictamente formal-registral, que —gracias a los efectos de la
publicidad legal del Registro Mercantil— haga suficientemente patente, para ter-
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ceros, la existencia del nuevo ente [RDGRN. de 31 de marzo de 1997, en el caso
de la entidad «Electricidad Dilvalux, Sociedad Civil»]. O, finalmente, por obra
de la pura y simple voluntad asociativa, manifestada en el contrato de sociedad,
el Ordenamiento jurídico español opta por la vía de la publicidad, distinguiendo
entre las sociedades civiles [mera no ocultación] y las sociedades mercantiles: publicidad registral.
Por decisión mayoritaria, tras el oportuno debate, se propone, «de lege ferenda», el siguiente sistema: las sociedades mercantiles adquirirían su personalidad jurídica con la inscripción en el Registro Mercantil, en virtud del previo
otorgamiento de escritura pública o —en general— cumpliendo los requisitos,
mayores o menores, que imponga el principio registral de titulación.
En cuanto a las sociedades civiles, se sugiere —no sin opiniones divergentes— que la personalidad se adquiera por el cauce de la mera publicidad fáctica,
pero aconsejando la inscripción registral, al objeto de obtener ciertos beneficios
como —acaso— un régimen más beneficioso de responsabilidad. Con este fin, se
sugiere abrir los registros públicos —caso del Registro Mercantil— al acceso a sus
libros, de las sociedades civiles.
DÉCIMA CONCLUSIÓN: Como consecuencia de lo anterior, se ha de afrontar la
cuestión planteada, en España, por las sociedades mercantiles no inscritas, tanto
si se trata de sociedades en formación, como si se trata de sociedades irregulares.
Respecto de las sociedades de personas, los arts. 116, 117, 118, 119 y 120, CCo.
revelan la imperiosa necesidad de inscripción registral.
Las sociedades de capital, en cambio, suscitan un problema muy diferente,
ya que se ha afirmado con insistencia que las sociedades de capital, en formación,
adquieren personalidad jurídica —pero sólo como tales sociedades «en formación»—, por el simple otorgamiento de la escritura pública de constitución. La
base de este criterio se encontraba ya en el art. 7º, nº 1, TRLSA. y el art. 11, nº
1, LSRL, que tras establecer que las sociedades anónimas y de responsabilidad
limitada habrían de constituirse en escritura pública, la cual habría de ser inscrita en el Registro mercantil, añadían: «Con la inscripción adquirirá la Sociedad...
su personalidad jurídica». «Su» personalidad, y no «la» personalidad. Por si fuera
poco, la derogación de estas leyes y su sustitución por el Texto refundido de la
Ley de Sociedades de capital, aprobado por Real Decreto legislativo nº 1/2010, ha
replanteado la cuestión, ahora relacionada con los arts. 36, 37 y 38, TRLSocs.
cap., lo cual —en nuestra opinión— resulta no sólo una medida técnicamente
acertada, sino —además— muy significativa, en cuanto reveladora de la ausencia de personalidad de la sociedad en formación: el art. 36 trata de la responsabilidad de quienes hubiesen actuado, el art. 37, de la responsabilidad de la
sociedad en formación y, por fin, el art. 38 trata de la responsabilidad de la
sociedad inscrita.
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UNDÉCIMA CONCLUSIÓN: La clave de la cuestión de la personalidad de las sociedades de capital en formación se halla en distinguir entre sociedades en formación operativas [las que, ya durante esta fase, desarrollan su objeto social típico] y
sociedades en formación no operativas [las que, ya durante esta fase, no desarrollan
su objeto social típico]. La Sociedad en formación no operativa constituye, por
así decirlo, el supuesto mínimo, el supuesto absolutamente no cualificado de sociedad en formación; la sociedad en formación «sin atributos»: la sociedad está
proyectada, se celebra el negocio fundacional e incluso se documenta de forma
solemne, pero no se inscribe, y —además— no opera, no actúa como sociedad.
Y, en estas circunstancias, no puede suceder otra cosa que que la responsabilidad
por los actos y contratos celebrados en nombre de una sociedad que es «futura»,
recaiga sobre «quienes hubiesen actuado».
Y si alguna responsabilidad se imputa —supuestamente— a la «Sociedad en
formación», tanto operativa, como no operativa, el art. 37, TRLSocs.cap. la imputa, no a «la sociedad», sino al «patrimonio de» la sociedad, y es bien sabido que si
todo sujeto tiene patrimonio, a la inversa, no todo patrimonio tiene sujeto.
Parecidas reflexiones hay que hacer, respecto de las sociedades irregulares:
las sociedades irregulares —civiles o mercantiles— no poseen personalidad jurídica, lo cual no empece para que se les pueda reconocer una cierta subjetividad,
respecto de derechos y obligaciones concretos, así como una cierta legitimación
procesal, etc. Y es que, una vez más, estas medidas singulares pueden lograr los
mismos fines, sin necesidad de multiplicar excesivamente el número de personificaciones jurídicas, cuando no hay necesidad.
DUODÉCIMA CONCLUSIÓN: Dado que la personalidad jurídica solamente puede concebirse como algo externo, ficticio y, aunque pleno en su alcance, también
esencialmente dotado de límites intrínsecos, se debe reconocer que, incluso cuando ha sido reconocida en abstracto y aplicada concretamente, no podrá prevalecer
sobre la Persona Humana, en aquéllos casos en los que o bien no conviene llevar
a cabo esa referida unificación de actos y titularidades; para lograr un régimen de
imputación colectiva singularizada y «separada» de relaciones jurídicas... o bien,
alternativamente, NO existe, en realidad, una pluralidad de personas cuya acción
colectiva y cuyas titularidades colectivas merecen ser jurídicamente reducidas a
la unidad e independizadas de cada uno de los miembros de esa agrupación de
personas, o NO existe un patrimonio de afección, al que convenga reconocerle
una subjetividad jurídica, aislándolo del patrimonio personal del socio [único]
que lo ha aportado o que ha asumido el compromiso de mantenerlo afecto a la
sociedad, sino que hay un único socio —o varios— con poderes de control derivados de las circunstancias más diversas, que —en tales condiciones— se sirven
de la estructura societaria personificada, para fines o al servicio de intereses que el
Derecho no considera legítimos, sino ilegítimos, o bien incluso al servicio de inte-
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reses que el Derecho sí considera legítimos, pero que —eventualmente— podrían
entrar en conflicto con otros intereses legítimos y, en este conflicto, la solución
más ajustada a los principios de Justicia, Igualdad real y Solidaridad, que derivan
de la Constitución y que representan —al mismo tiempo— valores superiores del
Ordenamiento jurídico.
Frente a esta problemática, los distintos ordenamientos reaccionan de diversa manera: con independencia de que una absoluta inexistencia de sustrato real,
sobre el que construir la personificación, podría —debería— justificar la nulidad
absoluta de la persona jurídica, por carencia de sustancia, en otros casos no parece
adecuado negar absolutamente validez a la persona jurídica, sino —simplemente— desconocerla de modo puntual y singular, «levantando el velo», penetrando en
su sustrato personal e imputando a los sujetos reales ocultos o velados, las conductas y responsabilidades correspondientes. En este sentido, cabe, como en algunos países —como Argentina— tipificar legalmente el «levantamiento del velo»,
lo cual es aconsejable, siempre que la tipificación se refiera a las consecuencias del
levantamiento, y no a los presupuestos, que son difícilmente acotables por la Ley.
En otros muchos países, la reacción viene, no del Legislativo, sino del Poder
Judicial, aunque ambas técnicas son compatibles. Así, en España, con el calificativo de la «doctrina de terceros», inspiró las STSs. de 7 de junio de 1927, 8 de
octubre de 1929, 12 de diciembre de 1950, aunque la denominación «levantamiento del velo» se introduce con la conocida STS de 28 de mayo de 1984, en la
que se manifiesta «Que ya, desde el punto de vista civil y mercantil, la más autorizada doctrina, en el conflicto entre seguridad jurídica y justicia, ..., se ha decidido
prudencialmente, y según casos y circunstancias, por aplicar por vía de equidad y
acogimiento del principio de la buena fe (artículo séptimo, uno, del Código Civil ), la
tesis y práctica de penetrar en el “substratum” personal de las entidades o sociedades,
a las que la ley confiere personalidad jurídica propia».
Así, a efectos del levantamiento del velo, es preciso que —«prima facie»— se
respete el principio «persona est servanda», y que la aplicación de esta técnica tenga un carácter excepcional y quirúrgico, cuando la aplicación rigurosa del principio
«persona est servanda» dé lugar a una consecuencia injusta. Así, es preciso que exista una conducta abusiva o de un ejercicio antisocial del derecho, o de un fraude.
DECIMOTERCERA CONCLUSIÓN: A la vista de lo anterior, hay que señalar que
la elaboración de «grupos de casos» en los que procede levantar el velo de la personalidad no debe identificarse, directamente, con verdaderas causas de levantamiento del velo, sino que se trata —muchas veces— de meros indicios reveladores
del sustrato personal real. Y, así, p.e., no se puede atribuir la misma significación
a la identidad de personas o esferas, que al abuso de la personalidad jurídica, el
fraude de ley o el incumplimiento de obligaciones. No creemos que el simple
hecho de la identidad de personas constituya, por sí sólo, un factor determinan-
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te del levantamiento del velo... Pero si la identidad de personas va unida al incumplimiento de obligaciones, y en un caso determinado constituye fraude de
acreedores, entonces ciertamente deberá levantarse el velo. Lo que sucede es que
el velo no se levanta por la simple identidad de personas... Más bien, lo que sucede es que el levantamiento del velo revela esa identidad, y si ello conlleva algún
componente antijurídico —fraude, abuso...—, entonces el levantamiento del velo
debe conducir a una consecuencia sensible y eficaz, en el plano jurídico, consistente
en el «personam non servare».
DECIMOCUARTA CONCLUSIÓN: La personificación jurídica constituye, en buena
medida, una técnica para el aislamiento patrimonial y, en consecuencia, para la
limitación de la responsabilidad patrimonial [e incluso civil]. En este sentido, se
ofrecen dos alternativas, que calificaremos como:
1. Dogmática: la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, que
es el sistema seguido —p.e.— en el Derecho peruano,
2. Pragmática: la Sociedad de Capital Unipersonal, sistema seguido en el
Derecho Europero y en España, así como —hasta cierto punto— en Liechtenstein, donde la figura del «Anstalt» puede ser organizada, por su creador y titular,
adoptando ora la estructura de una fundación, ora bien por hacerla similar a una
sociedad de capital con su capital dividido en participaciones o acciones, o como
una sociedad sin división del capital. Los poderes supremos le corresponden al
«fundador», que posee los mismos derechos que la Junta General de las sociedades de capitales, con capitales divididos en algún tipo de participaciones.
Pese a la aparente superior corrección científica de la llamada solución dogmática, la solución pragmática presenta tales ventajas, en punto a la reconstitución de la pluralidad subjetiva, con gran sencillez y mínimo coste, que -pese a
todo- podría resultar preferible, siempre a condición de que el Ordenamiento
jurídico someta a un cierto control la actuación de las sociedades unipersonales,
en cuanto suponen una cierta anomalía, tanto desde la perspectiva de las «sociedades», como desde la perspectiva del Principio de responsabilidad universal y de
la unidad e indivisivilidad del patrimonio. Así, se imponen deberes de publicidad,
tanto del propio hecho de la unipersonalidad sobrevenida y de su cese, como de
los contratos celebrados entre la sociedad y el socio único; se atribuyen a las decisiones del socio único el mismo valor que los acuerdos de la Junta general. Se le
hace responsable como administrador, si lo fuera, etc.

Secció tercera: ESTATUTO DEL CONSUMIDOR
PRIMERA. La mejor forma de describir el Derecho del Consumo es calificarlo como un «nuevo estado de la materia» jurídica, lo que significa que el Derecho
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del Consumo es «algo más» que un mero agregado normativo dotado de simple
especialidad docente e investigadora.
Desde la perspectiva de sus componentes normativos y de sus fuentes instrumentales el llamado Derecho del Consumo es un agregado jurídico interdisciplinar toda vez que engloba normas jurídico-públicas y jurídico-privadas. Más
aún, podría decirse que —mejor que «interdisciplinar»— es un Derecho «transversal»: un Derecho que toma prestadas normas de la más diversa índole del
Ordenamiento jurídico para aplicarlas en las transacciones de consumo a las que
resulten objetivamente aplicables de acuerdo con el principio de «favor utentis».
SEGUNDA. Los contratos con consumidores y usuarios son contratos que,
ante todo, se rigen por leyes especiales dedicadas a los consumidores y usuarios,
aunque las leyes generales les resulten también de aplicación, e incluso —a veces— de aplicación primaria. El Contrato de Consumo [cada uno de los diferentes
contratos de consumo, regidos por la Ley General o regidos por leyes especiales]
es un contrato: con carácter general presenta todas las características, requisitos y
efectos fundamentales de cualquier contrato; posee —debe poseer— un objeto y
una causa; y nace del consentimiento.
TERCERA. Los procesos de concentración o cartelización empresarial, así
vertical como horizontal, conducen a un notable empobrecimiento de las fuentes
de información de que dispone el consumidor. El consumidor o usuario, en el
ámbito de la actividad contractual precisa ser protegido tanto en la fase de perfección del contrato, comenzando por la etapa preliminar —incluso antes de los
que podríamos considerar tratos o negociaciones precontractuales—, intentando
garantizar la libertad del consentimiento.
CUARTA. Se aconseja el fomento de las medidas preventivas, en aras de la
mejor defensa del consumidor, a los efectos de evitar la judicialización del conflicto.
QUINTA. En la fase de perfección del contrato, el consumidor o usuario precisa ser protegido:
1. Mediante el control de la transparencia, licitud y lealtad publicitaria —
incluida la libertad de recibir, o no, publicidad comercial—, y merced a la atribución de eficacia vinculante a las afirmaciones publicitarias de los empresarios.
2. Mediante la transparencia en el empleo de signos distintivos.
3. Mediante una adecuada información precontractual.
4. Asegurando la libertad e intimidad/privacidad del consumidor, de modo
que no se vea acosado por técnicas de venta agresivas, como los contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil, las ventas en pirámide o en bola de nieve.
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5. Mediante el control de la incorporación de las condiciones generales y de
la contratación de consumo por adhesión.
6. Ocasionalmente, mediante la configuración de ciertos contratos de consumo, como contratos estrictamente formales.
Y todo lo anterior, aunque con especiales características, debe garantizarse
también en el marco de la contratación electrónica.
SEXTA. En la fase de ejecución del contrato, el consumidor o usuario precisa
ser protegido:
1. Mediante el control de la justicia y equilibrio contractual —que no ya de
la incorporación—, en la aplicación de condiciones generales o cláusulas predispuestas, en la contratación de consumo, por adhesión.
2. Mediante la legislación sobre régimen de autorización de productos y
servicios.
3. Mediante la regulación de la obligación de conformidad y la existencia
de regímenes eficaces de comprobación de la conformidad de los productos, y de
reclamación por la falta de aquélla.
4. Mediante un adecuado régimen de conexión entre el contrato de consumo y las técnicas de financiación del consumo, estableciendo —o reconociendo— vínculos de conexión contractual entre los contratos de consumo y los de
financiación por terceros.
Y todo lo anterior, aunque con especiales características, debe garantizarse,
también, en el marco de la contratación electrónica.
SÉPTIMA. La publicidad se sitúa en las primeras fases del proceso de celebración de contratos mercantiles y de consumo, ya que —en la medida en que
constituye una forma de comunicación— proyecta mensajes dirigidos a los potenciales clientes, cuyos mensajes no son «neutros» o «innocuos», sino que poseen un
carácter sesgado y vectorial: tienen el propósito —por lo demás, legítimo [«prima
facie»]— de seducir e inducir a celebrar contratos.
OCTAVA. La información precontractual habrá de ser:
1. Efectiva, eficaz o practicable; es decir: ha de tratarse de una información
idónea para producir los efectos, en aras a la consecución de la finalidad perseguida.
2. Oportuna: la información debe ser proporcionada al interesado, no en
cualquier momento, sino precisamente en aquel instante o durante aquel período
de tiempo en el que el acceder a esa información puede resultarle útil.
3. Veraz: esta información ha de ser fidedigna, garantizándose su correspondencia con la realidad.
4. Suficiente, por incluir todos los datos relevantes para que —p.e.— el
ahorrador pueda adoptar decisiones de consumo.
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NOVENA. Las técnicas de control de la licitud contractual, que tienen que
ver con la posibilidad de declarar ineficaces los contratos celebrados en circunstancias irregulares o ilícitas, pretenden proyectar su incidencia sobre negocios jurídicos —contratos— singulares o singularmente considerados. No constituyen
técnicas de control de actividades, sino de actos, incluso aunque pudiera revestírselas de una eficacia «ad tertios». Por este mismo motivo, las técnicas de control
de la licitud/validez/eficacia contractuales han de aplicarse, no cuando pueda
existir una cierta ilicitud del «entorno» de la negociación contractual, sino solamente cuando esa ilicitud del entorno incide, directamente, sobre los requisitos de
validez del contrato; a saber: consentimiento, objeto y causa.
DÉCIMA. Los contratos de consumo pueden estar precisados de integración,
la cual debe llevarse a cabo orientada «pro utenti», en beneficio del consumidor.
DÉCIMO PRIMERA. El derecho de desistimiento unilateral es un mecanismo
idóneo de protección de los consumidores en materia contractual.
DÉCIMO SEGUNDA. La protección del consumidor deberá extenderse incluso a aquellas cláusulas abusivas que se encuentren insertas en contratos que no son
de condiciones generales; o —por decirlo de otro modo— la protección deberá
extenderse a las cláusulas abusivas singulares contenidas en los que se describen
como contratos de adhesión particulares; contratos con cláusulas que reunirían
las condiciones de «predisposición» y de «imposición», faltándoles solamente el
factor de la generalidad.
DÉCIMO TERCERA. Se hace necesario proponer la determinación de una lista
exhaustiva, clara y precisa de cláusulas abusivas, que se aleje de posibles dudas
interpretativas sobre el color o la intensidad de la misma, a los efectos de la concreción de una lista inequívoca de aquellas cláusulas que por su carácter abusivo
determine su eliminación/erradicación de los contratos, ya sean o no de adhesión,
y sin perjuicio de su actualización normativa y de considerar cláusulas abusivas
las que puedan reconducirse al concepto general contenido en las disposiciones
normativas aplicables.
DÉCIMO CUARTA. En aras a dar cumplimiento al principio de libertad contractual, entendido como posibilidad de prestar un consentimiento libre, consciente
e informado, las condiciones generales deberán estar redactadas con concreción,
claridad y sencillez, de modo que sea posible su comprensión directa, sin reenvíos
a otros textos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del
contrato, y a los que, en todo momento, debe hacerse referencia en el momento
contractual. Y, además, deberá imponerse al empresario la obligación de entregar
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«ad probationem», al consumidor o usuario: un recibo justificante, o una copia del
documento contractual o una copia del presupuesto.
DÉCIMO QUINTA. Es un mecanismo idóneo de protección de los derechos
de consumidores y usuarios la consagración normativa de las acciones colectivas
y la técnica de inversión de la carga de la prueba.
DÉCIMO SEXTA. La tutela de los consumidores y usuarios aconseja contar
con procedimientos ágiles y eficaces, judiciales o extrajudiciales, que garanticen
la efectividad de sus derechos e intereses legítimos.

Secció quarta: ARBITRAJE INTERNACIONAL
1. El arte y la técnica del arbitraje conocidos y practicados históricamente
y regulados en el derecho romano conoce gran auge en el s. XX como un medio
importante para la resolución de conflictos.
2. La flexibilidad, el antiformalismo y la máxima libertad hacen del arbitraje uno de los más recomendables para la solución de conflictos internos e
internacionales.
3. Para que el arbitraje sea verdaderamente eficaz y mantenga su reputación como institución, es preciso adoptar unos niveles legales y éticos elevados,
y respetarlos. Entre ellos, la independencia y la imparcialidad de los árbitros,
garantizándose en todo momento su indemnidad para el ejercicio correcto de la
función arbitral.
4. Se recomienda igualmente la máxima diligencia en la elección de los
árbitros, ya que éstos se constituyen en pilares de trascendental importancia para
el buen fin del arbitraje.
5. Por lo que se refiere a la elección de árbitros, y en caso de no designación por las partes, se recomienda indicar expresamente de partida el sometimiento a una institución.
6. Junto al arbitraje comercial y financiero propiamente dicho se sugiere
prestar especial atención, por su máxima relevancia, al arbitraje de inversión.
7. La entrada en vigor de la Ley española 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje, supone un cambio sustancial en el funcionamiento de esta institución,
que propicia la creación de las condiciones necesarias para hacer de España un
referente en la materia por la celeridad, eficacia y flexibilidad de los arbitrajes que
refuerza la seguridad jurídica de los laudos y su ejecución y reconocimiento.
8. Con ello se sientan las bases para que España pueda convertirse en un país
de atracción para la realización de arbitrajes internacionales, fomentando el intercambio económico y cultural entre nuestras empresas y ciudadanos con el resto de los
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países, especialmente iberoamericanos, favoreciendo la movilización de capitales al
tiempo que se aumenta la seguridad jurídica de las inversiones en el extranjero.
9. En una economía global caracterizada por el incremento constante de
los flujos comerciales internacionales, es imprescindible armonizar el Derecho
que la ordena, y, singularmente, el régimen jurídico del arbitraje, tanto interno
como externo, lo cual facilitaría que se pacten convenios arbitrales.
10. Se propone que los árbitros sean especialistas en la materia objeto de
controversia, atendiendo a su especial cualificación para su nombramiento en virtud de sus conocimientos y formación. Asimismo, se recomienda potenciar sus
competencias con la potestad de dictar medidas cautelares, e, igualmente, agilizar
el procedimiento, y dotar de fuerza ejecutiva al laudo en todo caso, sin que la
acción de anulación suspenda su ejecutividad.
11. Sugerir a los Estados que incluyan en su legislación las modificaciones
precisas a fin de que sus instituciones puedan someter a arbitraje la solución de
conflictos derivados de la contratación internacional.
12. El arbitraje comercial internacional es manifestación de la libertad
contractual de los ciudadanos. El desconocimiento de la normativa y el incumplimiento de los laudos arbitrales, así como las denuncias de los tratados que los
contemplan bajo un régimen de inversiones para evitar su aplicación, afectan,
no solo al desarrollo económico por propiciar el aislacionismo, sino también a la
seguridad jurídica propia del Estado democrático de Derecho y por configurar un
elemento de riesgo en materia de relaciones económicas internacionales.
13. Se reconoce la importancia del arbitraje de equidad y su mantenimiento para los conflictos internacionales e internos puesto que es manifestación de
la libertad contractual de las partes sin que haya razón justificativa alguna para
limitar su existencia.
14. Todos los países iberoamericanos deberían de favorecer sus posibilidades como sedes de arbitrajes sobre conflictos comerciales internacionales. España, y en particular Galicia, gracias a las singulares afinidades con Iberoamérica,
que suponen una importante ventaja competitiva, pueden aprovechar el nuevo
marco normativo, para potenciarse como sede atractiva y moderna de los futuros
arbitrajes internacionales, para lo cual ha de tenerse en cuenta también el notable
incremento del volumen de inversión de las empresas españolas en el extranjero
en sectores estratégicos.
IV.

RESUM FINAL

La valoració general del Congrés és amplament positiva. Alguna crítica es
podria adreçar a les tasques precongressuals ja que les ponències i comunicacions
es van rebre bastant tard, cosa d’altra part força habitual en aquest tipus de Congressos.
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Hi hagué una alta participació de Congressistes i acompanyants. Pràcticament totes les Acadèmies (llevat de la de Múrcia) que formen part de la Conferència hi estigueren presents o representades. I com és normal assistiren molts
acadèmics de la Corporació organitzadora.
El tractament dels temes a les sessions tingué una notable altura intel·lectual.
Nogensmenys s’advertiren clarament les diferents sensibilitats, posicions ideològiques i dependències dels diversos ordenaments positius.
La relació entre els acadèmics presents va ser magnífica. L’Acadèmia Gallega
de Jurisprudència ens va tractar amb una amabilitat extraordinària. I tots vàrem
estar d’acord en el fet que aquesta iniciativa no es pot perdre, que cal mantenir
la Conferència com a òrgan permanent de contacte entre totes les Acadèmies i
que s’ha de procurar la celebració continuada de Congressos que permetin el
retrobament dels assistents habituals i la participació d’un nombre més elevat
d’acadèmics.
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La civilització occidental.
Institucions, valors i conceptes jurídics al segle XII
L’Europa medieval ha estat descrita per molts historiadors com una societat premodema en què els individus estaven impregnats i absorbits en la vida
de la comunitat. Hi havia una inusitada proliferació de grups col·lectius dotats
d’estrets vincles, com els dedicats al comerç, i començava a sorgir el capitalisme
empresarial o comercial. Existia la possessió individual de la terra, l’acumulació
de riquesa i el treball per obtenir beneficis. També hi havia més llibertat per contraure matrimoni, i les relacions personals estaven més desenvolupades, tant entre
la gent corrent com entre els estrats superiors.
En estudiar l’època en què se centra aquest estudi, convé cridar l’atenció cap
a dos importants fets històrics: primer, que a finals del segle XI i en el curs del XII,
les institucions jurídiques d’occident es van desenvolupar contínuament al llarg
de generacions, segon, que aquest procés conscient de desenvolupament és concebut com a procés no simplement de canvi, sinó de desenvolupament orgànic,
i aplicat a les institucions. En aquest context, el terme «institucions» significava
disposicions estructurals per complir amb tasques socials específiques.
El caràcter de l’Estat i les relacions socials i polítiques humanes podien
entendre’s de manera naturalista, a través de l’anàlisi de la naturalesa, les necessitats i els desitjos humans. I aquests casos es podien conèixer sistemàticament,
perquè tota la natura —l’obra de Déu— tenia un sentit coherent. Es col·legia
que, si bé l’Església era superior en principi i finalitat, l’Estat també havia estat
fundat per Déu.

187

I si bé l’imperi medieval no tenia les prerrogatives de sobirania absoluta de
l’antic imperi romà però disposava del poder suprem polític i militar, no així del
poder religiós, exclusiu del Romà Pontífex. D’aquesta manera, la cristiandat dels
segles mitjans va ser governada per dos potestats supremes: una que atenia els
assumptes polítics i militars i una altra que regia la vida espiritual. Més, com ambdues actuaven les seves respectives funcions rectores sobre les mateixes persones,
van haver de procedir en concorde harmonia i col·laboració.
La concepció papista o teocràtica sostenia que Crist havia atorgat poder a
Pere i als apòstols per jutjar els pecats de tots els creients, sense tenir en compte
el seu rang. Innocenci III havia declarat (1204) que el Papa posseïa tant el poder
espiritual com el temporal, reclamant el dret a orientar els reis en relació amb la
manera en què havia de fer servir el poder temporal per a fins espirituals. Aquesta
concepció seria la dominant durant els segles XII a XIV, en gran mesura degut a la
influència del dret canònic i dels canonistes. Posteriorment la concepció gregoriana
va introduir una innovació fonamental; el rei era un laic més i, com a conseqüència,
en els assumptes de l’Església era tan súbdit del Papa com a qualsevol altre.

ELS ESTUDIS CANÒNICS L CIVILS
Vist des de la perspectiva anterior al segle XII, el dret consuetudinari que
dominava en els pobles d’Europa era summament primitiu. No hi havia una especialització jurídica professional, ja que no hi havia una classe de juristes preparats per actuar com a jutges, advocats o assessors en tribunals eclesiàstics, reals o
senyorials. No hi havia un concepte del dret com a conjunt de principis, corpus
iuris, en què es reconciliessin els costums i les lleis diverses. No hi havia un concepte del dret com a objecte d’estudi diferent de la teologia i la filosofia.
Per descomptat, sí que havia regles i procediments establerts per castigar
els delictes, per aplicar acords, per distribuir propietats i per enfrontar-se a molts
altres problemes relacionats amb la justícia. Però cada un dels pobles d’Europa
tenia el seu propi ordre jurídic, cap tenia un sistema legal amb una estructura
conscientment articulada, d’institucions socials cultivades per un cos de persones
preparades per a aquesta tasca.
En general s’havia heretat un nombre considerable de termes i regles jurídics, en particular de l’antic dret romà, que podien trobar-se en els cànons i
decrets dels concilis eclesiàstics, així com en certa legislació real, però el dret
eclesiàstic es mantenia en gran part difús per tota la vida de l’Església, en les seves
estructures d’autoritat, així com en la seva teologia, els seus conceptes morals, la
seva litúrgia.
Va ser a finals del segle XI i durant el XII, quan Europa va experimentar una
explosió cultural i intel·lectual. Aquesta va ser l’època en què es van crear les
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primeres universitats, i es va desenvolupar el mètode escolàstic, la teologia, la
jurisprudència i la filosofia. Va ser l’època en què es va modernitzar el llatí i les
llengües vernacles van començar a adoptar la seva forma moderna i el desenvolupament d’un sentit d’identitat corporativa entre el clergat i els laics, amb el canvi
a un concepte dinàmic de la responsabilitat de l’Església de reformar el món. És
en aquest moment quan la jerarquia eclesiàstica va començar a exercir un paper
important en la direcció de reducació jurídica.

EL DRET CANÒNIC
L’Església, des dels seus orígens, ha tingut un ordre jurídic. El mateix Nou
Testament, especialment en les Epístoles de Sant Pau i en els Fets dels Apòstols,
ens dóna prova que en la comunitat cristiana havia autoritats legalment constituïdes que aplicaven regles concernents a qüestions de doctrina, culte, moral, disciplina i estructura eclesiàstica. Al pas dels segles, els cànons emesos per sínodes
i concilis ecumènics es van multiplicar, i sovint van ser reunits en col·leccions
que contenien també regles establertes en les Ecriptures i en els textos dels Pares
de l’Església, així com cartes decretals i decisions de patriarques, Papes i bisbes
juntament amb edictes i decrets d’emperadors romans i altres governants amb
respecte a l’Església. Però cap d’elles va reflectir l’existència d’un sistema jurídic
conscient, ni pretenia ser completa o universal.
És al començament del segle XIII quan sorgeix un sistema de dret canònic, un
corpus iuris canonici. Es descomponia en dret corporatiu, dret penal, matrimonial, dret d’herències, dret de propietat, dret de contractes i procediments, el que
no havien fet els canonistes fins aleshores.
Per primera vegada, Gregori VII va afirmar el poder del Papa per a «crear
lleis noves d’acord amb les necessitats dels temps», i les lleis noves, anomenades
decretals, no només van ser considerades com addicions als cànons existents, sinó
com alguna cosa nova.
La integració analítica del dret canònic, és a dir, la seva explícita sistematització lògica, va partir de la creença que, sota la multiplicitat de regles i procediments jurídics, hi havia un conjunt de principis bàsics, i era tasca d’identificar
aquests principis i ajudar a forjar el dret, de manera que quedés en harmonia
amb ells. A més, creien que els principis jurídics subjacents no només tenien un
aspecte lògic, subjecte a la raó, sinó un aspecte moral, subjecte a la consciència.
Per tant, es necessitava no només una sistematització analítica o lògica, que s’esforcés per donar congruència al dret, sinó també una sistematització moral que
s’esforcés per obtenir la justícia.
EI sistema de dret canònic es va basar en la premissa que un cos de dret és
un corpus vivo, arrelat en el passat, però que creix cap al futur. Aquest sistema en
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esdevenir del dret canònic va exercir una influència fonnativa sobre els conceptes
occidentals de la naturalesa d’un sistema jurídic.
Si tots els cristians pertanyien a una única societat, que constituïa una unitat
moral i espiritual en virtut d’una fe compartida, hi havia l’acord pràcticament
unànime en el fet que l’Església era una unitat jurídica, en el sentit que els assumptes religiosos i morals estaven sotmesos al dret canònic de l’Església i als
tri,bunals eclesiàstics. A més d’un llenguatge religiós i una litúrgia comuns, l’Església sempre remetia a una comunitat legal dotada d’una organització formal,
amb el llatí com a llengua franca, i el dret romà, que era el «ius commune», el qual
proporcionava una base comuna de criteris legals, procediments, principis de
codificació, criteris legals i conceptes de justícia quan, com succeïa en una societat
en expansió, en què els codis locals, tribals o nacionals existents necessitaven ser
desenvolupats.
Els canonistes varen emprar abundantment el dret romà. Però si el dret canònic constituïa el dret positiu de l’Església, el romà no va arribar a ser el dret
positiu de cap entitat específica d’Occident. Les regles, els conceptes i les institucions del dret romà només van passar a ser el dret positiu d’Imperi d’Occident,
com havien passat a ser el dret positiu de l’Església d’Occident, si eren expressament incorporades per mitjà de la legislació o d’interpretació dels juristes.
I no va ser casualitat que les primeres ciències occidentals sorgissin en l’època en què hi havia una separació entre les entitats eclesiàstiques i les seculars, i per
tant la ciència moderna, fins i tot la jurídica, van ser produïdes per les contraccions de la situació històrica de la societat en aquella època.
L’originalitat de l’aportació dels juristes al pensament científic va estar en la
seva interpretació de principis generals que fossin congruents amb l’evidència, i
les premisses de valor de la ciència, fms i tot de la ciència jurídica, que estaven
implícites en el mètode d’anàlisi i síntesi dels problemes jurídics creat pels juristes
escolàstics dels segles XI i XII.

LA REFORMA GREGORIANA
És a partir de la reforma gregoriana (Sant Gregori VII) que va recaient a
poc a poc la direcció de !’activitat canònica a Roma, o en els centres literaris per
ella influïts, deixa a més de recollir el material legislatiu dispers i neixen obres
amb propòsits doctrinals de no menor influència, i tal és el cas de la Concòrdia
discordantium canonum del monjo Gracià. Es tracta d’una obra pròpiament didàctica, en la qual s’adapten els mètodes escolàstics a l’exposició de les matèries
canòniques, discutint les fonts, copiosament llegades acord amb el text de les colleccions en ús, i buscant solucions als diversos problemes que la pràctica anava
presentant, o que es plantejaven a priori.
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Tres aspectes de la nova consciència social brollen durant aquells temps:
un nou sentit d’identitat corporativa de part del clergat, un nou sentit de la responsabilitat del clergat per la reforma del món secular i un nou sentit del temps
històric. Una visió relativament estàtica de la societat política va ser reemplaçada
per una més dinàmica, amb una nova preocupació pel futur de les institucions
socials. Amb això s’il·lumina el modern Estat occidental, el primer exemple va ser
l’Església mateixa generant els moderns sistemes jurídics, el primer dels quals va
ser el sistema modern de dret canònic.
El mes de març de 1227 puja al soli pontifici Gregori IX, jurisconsult notable
qui després cenyir la tiara va pensar en fer una nova i general compilació de decretals,
ja que tant en l’ensenyament com en la pràctica havia de recórrer a sis codis diferents:
El decret i les cinc compilacions, de les quals només dos tenien caràcter oficial, amb
regles contradictòries, i dubtes pel que fa a les decretals respecte a la seva autenticitat.

LA COMPILACIÓ DE SANT RAIMON DE PENYAFORT
Gregori IX va decidir el 1230 encomanar aquesta tasca al seu penitenciari,
Sant Raimon de Penyafort, que la va portar a terme abans de finalitzar el mes de
setembre de 1234.
Sant Raimon de Penyafort (1180-1275), germà d’Ordre religiosa i germà
intel·lectual de Sant Tomàs d’Aquino, pot ser considerat com el seu mestre i predecessor en Teologia Moral i en Dret Canònic. Sant Raimon de Penyafort va viure
en un període que ha de conceptuar-se entre els grans de la història eclesiàstica,
no només per la importància dels esdeveniments (segles XII i XIII), sinó també per
la riquesa en homes de santedat, de ciència i d’art que varen il·lustrar a l’església.
El dret romà va ser per Sant Raimon el complement del vast saber que va
atresorar en Dret Canònic. Versat en Dret Canònic i en Dret Romà, que en la seva
època constituïen la unitat de la ciència jurídica, el seu pensament representa un
gran avenç en la concepció filosòfica del dret, i que va perfeccionar el geni de Sant
Tomàs d’Aquino a la «Summa Theologica».
Sant Raimon de Penyafort va viure molt de prop la realitat històrica de les
relacions entre el sacerdoci i l’imperi, amb les consegüents discussions acadèmiques de la universitat de Bolonya, on va arribar cap a octubre de 1210. La seva
producció escrita va discórrer de 1220-1227. La Summa de Iure Canonici va ser
redactada pel Sant a Barcelona entre 1220 i 1223, abans del seu ingrés en l’Ordre
de Predicadors, i estudia la potestat eclesiàstica del Papa.
Del temps del professorat universitari a Bolonya es conserva, escrit per Sant
Raimon, un tractat de Dret Canònic, encara inèdit. Es tracta d’un manuscrit del
segle XIV, guardat actualment a la Biblioteca Vaticana, i respon en la seva concepció a un pla sistemàtic ben definit. El seu desenvolupament s’ajustava a un mètode
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rigorós que seguirà el mateix Sant Raimon al compondre la seva Summa moral o
de penitència, obra alhora canònica i moral. Es compon de set parts i la primera
tracta de les diverses classes del Dret i de les seves notes diferencials, i la segona,
dels ministres canònics, de les seves diferents característiques i dels seus oficis respectius; la tercera, del procediment judicial, la quarta, dels contractes i dels béns
eclesiàstics, la cinquena, dels delictes i de les penes, la sisena, dels sagraments, la
setena dedicada a l’Esperit Sant.
Durant la seva estada a Bolonya i en el curs de la seva tasca universitària,
Sant Raimon va haver de contreure amistats personals i relacions científiques valuoses. Va tenir per condeixebles a alguns que després serien il·lustres tractadistes
del Dret, com Accursio, Odofredo, Tancredo i Sinibaldo Fieschi. Allí va conèixer
a Sant Domènec, quan aquest, al 1219, va passar uns mesos al convent de Sant
Nicolau de les Vinyes, fundat per Fra Reginaldo, antic professor de cànons.
Entre la vida i la doctrina de Sant Raimon de Penyafort va haver una perfecta harmonia. El seu equilibri i ponderació personal es troben reflectits en la
seva posició doctrinal. Influenciat pels documents pontificis i pels seus mestres,
va mantenir una posició doctrinal equidistant del dualisme dels imperials i dels
Curial. Va defensar clarament la distinció dels àmbits del fur eclesiàstic i del fur
civil. Va mantenir la teoria de l’origen diví, per mitjà del pontífex, i de la potestat
imperial quant extensió executiva i delegada de la potestat coactiva de l’Església.
Ha afirmat que si bé el poder temporal ha d’actuar sense vinculació aliena
alguna, en l’esfera de la seva pròpia competència, mai pot suprimir la referència
a un ordre ètic transcendent superior, i el tractament que Sant Raimon de Penyafort i dóna als casos pràctics d’intervenció Pontiffcia en lo temporal és senzill i
clar i es poden agrupar en tres epígrafs: la deposició real, la validesa de les lleis
civils i el privilegi clerical. La deposició real o imperial és el cas més típic i greu de
la intervenció papal en assumptes temporals. Constitueix l’exemple clar del sentit
pràctic dels canonistes oferint juntament amb la·solució pràctica raons teòriques
de l’actuació del Romà Pontífex.
La formulació de principis universals de caràcter uniforme, comú i immutable, no significa en el geni jurídic de Raimon de Penyafort una vulgar repetició o
adaptació dels principis generals del dret romà, sinó l’expressió de les supremes
idees d’ordre moral, jurídic i social, i de les normes indefectibles del dret natural.
D’aquesta manera, la intenció del Papa que no era publicar un recull històric
de decretals, va acabar per enllumenar un veritable codi de Dret canònic.
Per a la ciència —diu Duran i Bas— les decretals de Gregori IX tenen altíssima importància: com a font del dret eclesiàstic i com a obra que depura els llocs
d’interès legals amb valor intrínsec cada un d’ells.
És interessant advertir que si el «Corpus Juris canonici» va néixer a Bolonya
amb la compilació o Decret de Gracià, es va anar completant amb les «Cinc Compilacions antigues» i es va perfeccionar amb les Decretals de Gregori IX.
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La seva influència doctrinal es manifesta en la introducció d’un decret universal comú i uniforme que se superposa al nacional i conciliar, amb tendència a
la desaparició dels diversos drets eclesiàstics i nacionals, amb la independència i
consolidació de la jurisdicció de l’Església en relació amb el poder civil.
Per primera vegada, Gregori VII va afirmar el poder del Papa per a «crear
lleis noves d’acord amb les necessitats dels temps». Les lleis noves, anomenades
decretals, no només van ser considerades com addicions als cànons existents, sinó
com alguna cosa nova.

LES DECRETALS
Consultant el text fonamental de Sant Raimon de Penyafort, apareixen en
ell qui poden ser deposats, els motius, el procés, els casos històrics, l’autoritat
deponent, el fonament jurídic de les decisions i les conseqüències de les mateixa.
Les actuacions papals han de tenir un fonament jurídic-moral, que Sant Raimon
explícita, amb evident referència a la decretal Movit ille del papa Innocenci III
i en conseqüència l’Església pot dur a judici a emperadors, reis, prínceps i qualsevol home cristià. És en virtut del fonament jurídic teològic «ratione peccati»
que, quan el príncep deixa de complir els seus deures d’administració de justícia,
l’Església té el dret i el deure de suplència, ja que el Papa té potestat per intervenir
indirectament en assumptes temporals i, en concret, en la deposició dels suprems
magistrats civils. Constitueix una potestat de la seva suprema autoritat en l’ordre
moral —espiritual—.
Un altre dels ·casos pràctics que, per raó del seu contingut, relaciona i contrasta l’autoritat eclesiàstica i el poder civil és la normativa jurídica, reguladora de
la vida social, és a dir la moralitat i la consegüent validesa o invalidesa de les lleis
civils.
En l’ordre civil poden legislar —no exclosa la col·laboració d’assemblees o
corts— l’emperador, els reis i prínceps i les ciutats-repúbliques. En l’ordre eclesiàstic únicament poden donar normes generals el Papa i el Concili universal. Els
altres prelats (patriarques, metropolitans i bisbes) només poden donar normes
particulars, no contràries al dret comú, i segons la dignitat jurídica que tinguin.
Al Iuris Canonici trobem formulats principis generals de dret natural, normes de Dret diví positiu i regulacions concretes dimanades de les persones que
tenen a l’Església poders de legislar, des de la declaració d’una veritat de fe fins
al detall concret i minuciós del tràmit processal, tot orgànicament un, connex i
sistemàtic.
Les lleis i costums donades en l’àmbit jurídic del secular tenen plena vigència i Sant Raimon manifesta aquesta autonomia de la legislació civil i el seu
respecte cap a ella, en les múltiples vegades que assenyala la seva obligació, i que
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ni el Papa pot suprimir. Hi ha una posició d’equilibri en la doctrina raimundiana
i la seva constant afirmació, sempre coherent: l’autoritat pontificia i eclesiàstica
no pot tenir més intervenció en el temporal que de forma indirecta i fonamentada
en el deure espiritual de l’Església de vetllar per la salvació de la persona humana.
I en el tercer epígraf esmentat amb anterioritat, entren de ple dins de la
jurisdicció eclesiàstica totes les normes que es refereixin a les persones, als llocs i
objectes sagrats, que queden excloses de la competència de la jurisdicció secular.
El problema el constitueix la interacció o interferència de furs.
Per Sant Raimon la jurisdicció de l’Església és de règim exterior i d’intimitats
de consciència i actua en el fur extern i en l’intern, i dins d’aquest en el santuari
de l’acció divina sobre les ànimes, el fur intern sacramental.
El privilegi del fur eclesiàstic, com exempció del fur secular i en defensa de
la llibertat de l’Església, és una conseqüència dels principis que Sant Raimon de
Penyafort ha afirmat en tractar de jurisdiccions i de les seves competències legals.
La nova metodologia jurídica que va sorgir, a conseqüència dels estudis de
Sant Raimon, amb la seva lògica, el seu estil de raonar, els seus nivells de generalització i les seves tècniques d’interrelacionar el particular amb l’universal, va
ser part essencial de la sistematització conscient del dret com a ciència, i part
essencial de la creació de sistemes jurídics autònoms en les noves comunitats que
van sorgir, reconciliant elements agudament conflictius que coexistien dins de
l’estructura social, amb un esforç titànic per resoldre totes les contradiccions, i
enmig d’un trastorn en separar les jurisdiccions eclesiàstica i secular.
Amb la compilació de Sant Raimon es va enllumenar un llegat d’institucions
tant eclesiàstiques com seculars, per resoldre les tensions i mantenir un equilibri
en tot el sistema i va generar el sistema modern de dret canònic.
Per Sant Raimon el privilegi clerical és norma general dins de l’Església.
I què és un privilegi? El privilegi és una forma del dret a suposar un gravamen
per a tercers, només poden concedir, al fur eclesiàstic, el Papa i en el fur secular
l’emperador. El privilegi clerical constitueix norma general per als clergues, dins
de l’Església. Pel mateix, en l’ordenament eclesiàstic, pertany al dret comú públic,
raó per la qual el clergue no pot renunciar al fur. El privilegi clerical és norma
comuna de dret canònic i privilegi respecte de la jurisdicció secular.

CONCLUSIÓ
Si els decrets i decretalistes del període medieval van tenir tendència, fins i
tot els dualistes, a afavorir el fur eclesiàstic, una jurisdicció contenciós-papal: (els
anomenats privilegis clericals) primava en la contesa la defensa de la llibertat de
l’Església en la seva activitat salvífica. És Sant Raimon qui manifesta l’autonomia
de la legislació civil i el seu respecte cap a ella. El Papa, opina el Sant, no pot
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suprimir les lleis civils, però pot intervenir en la legislació secular des de la perspectiva del fur eclesiàstic i, per això, indirectament. De la competència de la jurisdicció secular queden excloses totes les normes que es refereixin a les persones,
als llocs i objectes sagrats, que entren de ple dins de la jurisdicció eclesiàstica. En
teoria no hi ha problemes, ja que aquests sorgeixen en la concurrència litigiosa de
drets entre el sagrat i la secular, en general, i entre clergues i laics en particular.
La compilació raimundiana va ser confeccionada mitjançant la utilització de
diverses fonts. No només va recollir Sant Raimon les decretals dels Papes, que
constituïen l’element preponderant, sinó que va prendre per base les cinc compilacions antigues. Dels 1.971 capítols, 1.776 procedeixen de les cinc compilacions
anteriors, afegint Sant Raimon al nucli legal originari altres nou constitucions
d’Innocenci III i 196 capítols de les decretals publicades fins aleshores per Gregori IX, i va afegir cànons conciliars, textos de dret romà, articles de capitulars
francs i fragments dels escrits dels pares de l’Església, suprimint en els textos que
utilitzava tot el que no fos essencial i les clàusules que no fossin dispositives.
El cos documental de Sant Raimon de Penyafort sobrepassa la mateixa figura del sant per abraçar molts aspectes de la realitat viscuda, de la història de la
seva època.
El pensament i l’obra de Sant Raimon de Penyafort és tan plena i tan complexa, presenta tantes variants d’aspectes, cada un d’ells d’extraordinari interès,
que el seu estudi no es pot compendiar dins dels límits d’un breu anàlisi, com el
present.
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PREVI

1. El text legal
L’article 422-13 1 i 2 del CCC diu el següent:
«1. La institució d’hereu, els llegats i les altres disposicions que s’hagin ordenat a favor del cònjuge del causant esdevenen ineficaços si, després d’haver estat

197

atorgats, els cònjuges se separen de fet o judicialment, o es divorcien, o el matrimoni és declarat nul1, i també si en el moment de la mort hi ha pendent una
demanda de separació, divorci o nul·litat2 matrimonial, llevat de reconciliació.
1
L’article 234-1 del CCC delimita el concepte d’unió estable de parella, estenent-se la seva
regulació en els articles següents. Noti’s que la vigència d’aquest precepte, s’inicia el dia 1 de gener
de 2011 (disposició addicional cinquena de la Llei 25/2010 del Parlament de Catalunya).
Com a curiositat, diguem en relació a l’apartat a) del propi article (s’entén que existeix convivència estable si aquesta dura dos anys ininterromputs) que en el Dret Romà existiren (Veieu EUSEBIO DÍAZ. Instituciones de Derecho Romano 5ª edició. Tom I, pàg. 327. Barcelona) tres classes de
matrimoni: La «confareatio» o matrimoni religiós, la «coemptio» o matrimoni civil, i el matrimoni
«per usus». Sembla que l’apartat a) podria haver-se inspirat en aquesta modalitat romana, encara
que el legislador no s’ha atrevit anomenar-lo matrimoni sinó «unió estable de parella».
2
Em refereixo, inclús a la nul·litat canònica, declarada pels Tribunals eclesiàstics, doncs
d’acord amb el disposat per l’art. 80 del CC espanyol, aquestes sentències tenen eficàcia en l’ordre
civil. Cal puntualitzar el significat i naturalesa d’aquesta nul·litat, i a tal fi, transcric la nota 5 del
meu estudi publicat al número 36 dels Anals de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
(pàg. 556), escrita en castellà, que respecte a tal nul·litat fa constar que és «impropi» identificar
divorci amb nul·litat, tot dient: «Impropiamente, por diversas razones: a) La nulidad declara (no
constituye) la inexistencia «ab initio» del vínculo. Parece un matrimonio, pero no lo es. En cambio
el divorcio, parte de la real existencia de un vínculo que pretende resolverse mediante sentencia; pero
sabido es que el matrimonio católico como contrato elevado a sacramento no puede ser disuelto, de
manera que el divorcio es impotente para extinguir un vínculo de naturaleza indisoluble. b) La resolución judicial que constituye el divorcio, reconocida por la autoridad civil, no alcanza pues a hacer ineficaz el vínculo, aunque tal vínculo, puede declararse —si procede— nulo por la autoridad eclesiástica
(vide art. 80 CC), por la Iglesia mediante el oportuno proceso. En este caso, la Iglesia no disuelve, sino
que “detecta” y jurídicamente declara que, pese a las apariencias, el matrimonio no llego a nacer no
se constituyó, es decir, jamás existió (vide, sic Canón 1.083, 1.084, 1.087, 1.088, 1.090, 1.091, 1.092,
1.093, 1.094, 1.095 a 1.103, etc...).
No obstante quienes se divorcian y no tienen fe, jamás intentan la declaración de nulidad, como
recurso artificioso lamentablemente utilizado (normalmente sin éxito) en épocas en los que el divorcio
no existía. Ahora, sólo incoan acciones canónicas de nulidad matrimonial, quienes son verdaderos
creyentes, porque si desean rehacer su vida conyugal, quieren hacerlo en cuanto puedan y en conciencia, y sería pueril y absurdo, que intentaran engañar al Tribunal. Los que no creen, no tienen que
efectuar simulaciones ni alegaciones artificiosas o irreales ante el Tribunal eclesiástico, pues el divorcio
civil les da paso al matrimonio no-canónico.
Quizá la sociedad no se ha percatado debidamente de que el matrimonio canónico, sólo es tal,
cuando su constitución comporta una exquisita generosidad, una entrega tan definitiva, tan intensa
y perfecta y una eclosión de amor recíproco y a Dios tan sobrenatural que no se alcanza fácilmente, y
muchos no se dan cuenta de que no llegan a celebrarlo. Piénsese en fin que el Concilio Vaticano II, ya
entendió el matrimonio no sólo como una unión amorosa sino también como una unión armoniosa,
y esta unión adornada de tales notas, ha de ser posible, de tal manera que aunque ambos contrayentes
quieran y como ministros crean que se administran el sacramento si por causas de naturaleza psíquica no
pueden (aunque lo quieran y no sepan que no pueden) asumir las cargas del matrimonio esenciales, no lo
contraen (Vide, sic Canon 1.095-2) como no lo contraen quienes tienen una grave falta de discreción de
juicio —discreción que ha de ser superior a la normalmente suficiente para los negocios ordinarios— al
no percatarse de la profunda grandeza sobrenatural de las obligaciones que asumen; como no contraen
matrimonio cualesquiera que incurran en las restantes causas que el Derecho Canónico establece.
Hay pues que valorar siempre, ante un matrimonio roto, si es válido “ab initio” o no, pues el grave malvivir o la ruptura son una nota, que no induce a presumir facilmente haber recibido realmente
los contrayentes la gracia general y la especial sacramental.
El consentimiento matrimonial pues, si bien está ordenado a contraer un contrato, no es aquel
consentimiento propio de los negocios jurídicos ordinarios, en donde aquel determina, perfila y dibuja
el contenido contractual que acepta, sino que en el consentimiento matrimonial canónico el contenido
esencial está ya prefijado y perfilado institucionalmente “ex lege”.
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2. Les disposicions a favor del convivent en unió estable de parella esdevenen ineficaces si, després d’haver estat atorgades, els convivents se separen
de fet, llevat que reprenguin la convivència, o s’extingeix la unió per una causa
que no sigui la defunció d’un dels membres de la parella o el matrimoni entre
ambdós.»
És a dir, amb una paraula i en síntesis: «que si s’evidencia que el matrimoni
s’ha trencat, les disposicions “mortis causa” en favor del cònjuge disposades en
plena lluna de mel o en situació normal d’unió, claudiquen quan allò que en termes contractuals diríem que “és la base del negoci” o la causa, es frustra de tal
manera que cal pensar que quan passa això, la voluntat del disponent ja és una
altra». És a dir: És clar que el testador quan va testar volia allò que el testament
disposava. Quan el matrimoni fracassa, és de creure que ja no vol allò que abans
volia3 o sigui que es presumeixi que vol revocar la disposició, doncs ha canviat de
parer i per tant ha canviat el sentit de la seva voluntat.
És natural que el legislador, com tothom, pensi que això pot ésser4 i és racional l’enllaç entre els fets i la conseqüència legislativament proclamada.

Pero es que además, el matrimonio no alcanza la plena eficacia hasta que luego del consentimiento, media la fase de ejecución o cumplimiento, y de ahí las decisiones pontificias en materia de
matrimonio rato y no consumado (canon 1.142) pues es a partir de la consumación, cuando alcanza
su plena eficacia vinculante. Esto está bien arraigado en la tradición popular española. Basta leer “ad
exemplum” FUENTEOVEJUNA, obra dramática de LOPE DE VEGA, para darse cuenta que el pueblo así lo
entiende.
En trance de vengar la grave ofensa que el comendador perpetra contra la recién esposada,
la obligación de reivindicar no se atribuye al marido recién casado sino al padre, porque el marido
aún —con todo y casado: matrimonio rato— no la ha habido. Vide, acto III, en donde son de leer los
siguientes versos:
Aún no era yo de Frondoso,
para que digas que tome,
como marido, venganza;
que aquí por tu cuenta corre;
que en tanto que de las bodas
no haya llegado la noche,
del padre, y no del marido,
la obligación presupone»
Els advocats, doncs, no hem de perdre de vista la convivència espiritual, si és el cas, d’aconsellar, seguir el procés de nul·litat, darrera un trencament matrimonial, per recuperar la facultat
d’exercir el dret natural de contraure matrimoni, si realment l’anterior és nul, és a dir, que no ha
existit. La tranquil·litat de la consciència comporta aquesta exigència.
3
Certament que és molt probable, que això sigui així, però l’enllaç lògic no és tan robust
que permeti treure absolutament aquesta conseqüència. I també és veritat, que moltes vegades,
amb l’estrèpit d’un fracàs matrimonial, constret per la lluita i les discussions, no pensi en allò que
va testar. Aquesta possibilitat seriosa pot justificar la novetat; novetat que podria fonamentar-se en
la doctrina de la «desaparició de la base del negoci jurídic». Jo he vist, malgrat tot, algun cas, on
conscientment el marit no ha volgut, malgrat la separació, revocar la institució d’hereva a la seva
dona. I he vist com un marit separat continuava fent d’administrador cuidant-se amb molta dedicació de la gestió dels béns parafernals de la seva ex-dona.
4
Veieu nota precedent.
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2.

Delimitació del tema

a) Tal com es desprèn del títol, aquí només tractaré del problema que presenta la frustració de la institució d’hereu, però no em referiré a les altres disposicions diferents d’aquella institució universal.
b) Els dos paràgrafs que hem transcrit abans5 difereixen en la frase inicial:
El primer, que es refereix al matrimoni, esmenta (al principi) «la institució d’hereu, els llegats i les altres disposicions» en tant que el segon només es refereix a
«les disposicions a favor del convivent sense esmentar la institució d’hereu ni la
disposició de llegats.
Com que aquí no tractarem de les altres disposicions diferents de la institució d’hereu, no cal examinar a què obeeix aquesta diferència de l’inici del primer
paràgraf que es refereix a la unió matrimonial amb la relació a l’inici del següent
paràgraf que parla de les unions de fet.
Però jo em penso, que la fórmula àmplia utilitza en el paràgraf corresponent
a la unió de fet «disposicions a favor del convivent» no exclueix, ni la institució
d’hereu, ni els llegats doncs aquestes dues disposicions també són disposicions,
en principi, a favor del convivent.
Jo no crec que existeixi una voluntat d’exclusió diferenciadora del tractament, malgrat l’essencial diferència entre la unió legal i legítima i la difusa unió
de fet6.
c) Tampoc estudiaré, la institució d’hereu que neix de pactes successoris, capítols o heretaments però remeto al lector a l’article 431-17 del CCC que
contempla també la crisi matrimonial (o de fet) sobrevinguda i les corresponents
conseqüències successories.
3.

Naturalesa jurídica

No m’atreviria pas a dir que aquesta ineficàcia, es produeix quan concorre
la «conditio iuris» esmentada, per ministeri de la llei. Aquesta no és la «ratio

5
Veieu «supra» I.1. Només em refereixo a la institució d’hereu, perquè les atribucions
a títol particular susciten menys problemes que aquella, i per la natural limitació temporal de la
ponència.
6
Al dir «unió de fet» ens referim a la unió estable de parella (veieu nota 1 «supra»). La
unió aquesta de fet, quan es pot trencar es trenca sense actuacions judicials, creant especial problemes de forma, generant una notable inseguretat jurídica que contamina amb dubtes gens menyspreables la realitat de la revocació presumpta de la institució, provoquen així, en fi, una pròpia
inseguretat jurídica, Per això el lletrat ha de fer entendre al causant que si vol revocar, revoqui
expressament utilitzant els procediments clàssics, i si contràriament no desitja que donada una
separació es revoqui la disposició en favor de la parella o cònjuge afavorit, val més que així ho faci
constar testant de nou, disposant el mateix, i advertint que és la seva voluntat que la disposició es
mantingui encara que esdevingui un trencament matrimonial.
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legis», i molt menys —com diria Figa— la «ratio rationis legis». El que passa és
que la llei presumeix «juris tantum» una revocació aformal tàcita disposta per
la voluntat presumpta del testador. El testador, hom ha de penar, que va atorgar
la disposició mortis causa, partint d’una convivència matrimonial o de fet, real
i feliç, però no pas en atenció a una convivència truncada7, frustrada o infernal.
No es tracta d’una ineficàcia purament objectiva que connecta al trencament
del matrimoni la ineficàcia (ope legis) que seria així automàtica. Insisteixo en que
es tracta de presumir una voluntat revocatòria. Això resulta del mateix text del
propi art. 422-13 que en el seu número 3 diu:
«Les disposicions a favor del cònjuge o del convivent en parella estable mantenen l’eficàcia si del context del testament, el codicil o la memòria testamentària
resulta que el testador les hauria ordenades fins i tot en els casos que regulen els
apartats 1 i 2.»
Ja es veu —que aquest principi que il·lumina tota la regulació successòria, sense prescindir de les seves estrictes i expresses limitacions legals, o sigui el principi
del respecte a la «voluntas testatoris» es manifesta brillantment en aquest paràgraf8.
I jo em pregunto si no seria millor dir en lloc de testament, codicil o memòria testamentària, actes eficaços d’última voluntat, doncs què passa si es tracta
d’una successió contractual o disposicions atorgades en el si d’unes capitulacions
matrimonials.
Jo penso que potser, en la successió contractual perdura la constitució «a
foragitar fraus»9 que obligarien a un teixit de excepcions i distincions no pas menyspreables. Per tant —penso jo— que el precepte que jo qualifico de presumpció de revocació només és d’aplicació al testament, al codicil, i a la memòria, en
el estricte sentit tècnic de les paraules. Però cal, no obstant, posar atenció a l’art.
431-17, sobretot, al seu núm. 2.

7
Certament que la fractura de la convivència —si és no pas transitòria o breu— provoca
l’absència d’un contingut fonamental del matrimoni. Precisament això serà així en molts dels casos, però les dificultats són dues. Encara que en la majoria de vegades pot ser així, no és segur que
sempre sigui així. La dificultat de detectar una ruptura definitiva de la convivència, més enllà de la
ruptura banal o transitòria.
8
Veieu PUIG FERRIOL en Institucions del Dret Civil de Catalunya. Volum III. València 2009,
pàgina 208 on diu: «Per tant, d’aquí resulta l’oportunitat de considerar a vegades els esdeveniments
posteriors (vol dir al testament) per tal de reconstruir la voluntat vertadera del testador. Així resulta,
per exemple, de l’article 422-13 que, en matèria de disposicions testamentàries a favor del cònjuge
o convivent del testador, atorga rellevància a la seva situació familiar en el moment de la mort.»
Fixem-nos en la frase subratllada «per exemple». Hem de deduir d’això que l’article 422-13, és
un cas particular d’un principi general d’interpretació del testament. Hem d’interpretar tenint
en compte el que el testador volia al testar en funció de l’estatus circumstancial d’aleshores, però
també hem d’interpretar el testament, indagant allò que el testador aquest volgut si hagués conegut
el que després va passar, SEMPRE que aquesta indagació i el seu resultat, resulti deduïble partint
del text del testament, que conduïa ca a la finalitat volguda, i a la consegüent aspiració del testador
d’aconseguir aquell efecte final.
9
Veieu, Constituciones y otros Derechos de Cataluña. Llibre V, tít. II cap. XVI que diu així:
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4.

Contingut formal del precepte

El precepte positivitza el seu mandat, mitjan dues disposicions: Una regla
general per una banda (422-13.1 i 2) i una excepció per una altra (422.13.3).
La regla general és clara: Quan sobrevé la frustració o claudicació del matrimoni o de la unió de fet (en la forma que el precepte expressa) esdevé ineficaç la
institució d’hereu10. Simplement l’hereu no és cridat.
Però aquesta regla general claudica si —i això és la excepció— com ja
hem dit11 «si del context del testament, el codicil o la memòria testamentaria

A foragitar fraus las quals sobre las cosas dejus
scritas sovint se cometen, ordenam, e statuim,
que si alguna carta se esdevendra esser feta
per Fills a lurs Parents, o per qualsevol altra
persona, a qualsevol altre, en diminutio,
derogatio, o prejudici del heretament, o donatio
feta, o faedora per aquells Parents, e qualsevol
altres, a lurs Fills, o qualsevol altres en tempos
de Noces, aytal carta sie nulla, cassa, e irrita
ipso iure, e fe a ella en judici, o fora juy en
alguna manera no sie hauda, prohibints a tots
los Notaris de la nostra terra, que no reeban
aytals cartas.

Para quitar los fraudes que con frecuencia se
cometen sobre las cosas escritas, ordenamos y
establecemos que si se diera el caso de que se
otorgara alguna escritura por los hijos a favor
de sus padres, o por cualquiera otra persona en
favor de otro, en mengua, derogación o perjuicio
del heredamiento o donación hecha o hacedera
por aquellos padres u otros cualesquiera a
sus hijos o a otros cualesquiera en ocasión de
matrimonio, tal instrumento sea nulo, caso e
írrito ipso iure, y en modo alguno se le dé fe
en juicio ni fuera de éste, prohibiendo a todos
los notarios de nuestro territorio reciban tales
escrituras.

Els articles 13 i 14 de la Compilació original i després l’article 14 (després de la llei de modernització del Parlament de Catalunya de 20 de març de 1984, text refós D. 19 de juliol del mateix
1984) responia al mateix esperit que la Constitució «A foragitar fraus».
La tradició veia en aquella constitució un remei al frau que podia fer un pare prolífic, el qual
omplia a la seva filla soltera de donacions i així atreia un bon hereu, ben ric, que es casava amb
aquesta filla ben arregladeta econòmicament. Després aquest pare prolífic, enlluernava a la seva
filla que havia captat l’hereu ric, i aconseguia que ella renunciés a la donació o donacions, i les
retrotrasmités al pare, el qual feia el mateix amb la segona filla, i així successivament. D’aquesta
manera el pare aconseguia guanyar per les seves filles diversos hereus, però amb un mateix patrimoni, que d’aquesta manera fraudulenta servia per a totes les filles.
Per això la tolre fraus, per evitar aquest frau va disposar la nul·litat de les retrotransmissions,
és a dir de les donacions que retornaven cap a dalt, cap el donant, cap el pare. Ara pensem que això
només és ja tradició, però veieu el art. 413.5-2 del CCC.
1. Veieu arts. 431-5 que contempla la possibilitat de pactar quelcom en interès de tercer.
L’article 431-8 en quan preveu assentaments en els Registres de la Propietat i Mercantil. Veieu així
mateix (continuïtat de l’empresa) l’article 431-25.
2. L’article 431-1.7 contempla l’ampliació del disposat en l’art. 422-13.1 (referència al testament) a la institució derivada d’un pacte successori, regulant-la així mateix. El que es disposa
és que, en un pacte successori, la separació matrimonial o bé el divorci no extingeixin els pactes
successoris , però sí que provoquen la ineficàcia dels pactes en favor del cònjuge o convivent del
transferidor, si esdevé el trencament matrimonial o d’unió estable.
10
La ineficàcia, constitueix un terme genèric de gran espectre i amplitud que comprèn diverses situacions. Però és utilitzat pel legislador. Més endavant, insistirem en la naturalesa jurídica
específica d’aquesta ineficàcia, i estudiarem amb cura els efectes que produeix l’esmentada ruptura
matrimonial o de la unió estable. Es limita, com hem dit —veieu nota 5— a la ineficàcia de la institució d’hereu i estudiarem el ventall de conseqüències que es poden produir.
11
Art. 422-13.3 CCC. Veieu «supra» I.3.
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resulta que el testador les hauria ordenades» fins i tot en els casos que regulen
els apartats 1 i 212.
Aquesta excepció és molt difícil de constatar, i encara que d’acord amb el que
disposa l’article 4 del CC espanyol, i entén la doctrina, les excepcions han de ser interpretades estrictament i no es poden estendre a supòsits diferents dels exceptuats,
en aquest cas, cal tenir una gran mesura en no exacerbar la interpretació, fins a la
disfunció de exigir una pròpia explicitació, claredat, o certesa verbal claríssima. En
la majoria dels casos, quan el testador testa en favor del cònjuge o parella estable, no
pensa ni preveu, ni sospita la frustració; ans bé pensa que tot anirà bé, sobretot si
l’atorgament de l’acte d’última voluntat està atorgat amb molta proximitat a l’inici de
la unió matrimonial o mera unió estable.
El que el legislador vol dir és que hem de deduir que allò que el testador (l’atorgant) hauria disposat si hagués sabut, conegut o sospitat la frustració de la unió. Ja es
compren que això és molt difícil que es pugui fàcilment desprendre del text estampat
en el testament, en el codicil o en la memòria testamentària.
Aquí doncs el legislador ha positivitzat un cas particular d’un principi més ampli, que la doctrina13 i la jurisprudència del TSJ de Catalunya14 han posat de manifest segons el qual, a l’interpretar un testament cal indagar l’autèntica voluntat del
testador, inclús en el cas de sobrevenir una circumstància incident o determinant no
contemplada directament en el text escrit de la disposició d’última voluntat15.
Resumint, aquesta excepció és una pròpia excepció, molt poc probable però
perfectament possible, és a dir, excepcionalment possible. Diguem que si la deducció
d’aquesta intenció o del testador, no és clarament absurda, absolutament impossible
o contrària a la llei, és competència del Tribunal d’instància i aliena a una verificació
probatòria en el si del recurs extraordinari per infracció processal16.

II.

ELEMENTS SUBJECTIUS: EL TESTADOR I ELS HEREUS

Aquesta situació particular només esdevé real quan el testador (o el disposador en acte de voluntat mortis causa) després d’haver-se unit en matrimoni o bé
12
O sigui, que la claudicació de la relació entre la base (ruptura matrimonial o de la parella
estable) i la conseqüència (és de presumir que el testador no vol que es beneficiï de la disposició
mortis causa la que ja ha deixat de conviure com a conseqüència de la ruptura) es produeix si malgrat tot, aflora (del context de l’acte d’última voluntat) la voluntat del testador de persistir en el seu
desig d’aflorir àdhuc en el cas de la ruptura. Això és clar, però el difícil és percebre que la voluntat
del testador seria la de persistir en l’afloriment malgrat la ruptura.
13
Per exemple, molt clarament PUIG FERRIOL. Veieu text transcrit «supra» nota 8.
14
Veieu en «supra» nota 8 de la Jurisprudència que cita PUIG FERRIOL.
15
Però l’intèrpret ha de deduir aquesta voluntat, del fons del text, del context, o sigui que
d’alguna manera, a través de les expressions utilitzades, examinades en el conjunt, sigui d’alguna
manera deduïble, que és això allò que hagués volgut.
16
«Ad exemplum» S. T.S. 15 juliol 2005, encara que es refereix a un negoci jurídic diferent.
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en mera unió de fet, amb una altra persona idònia resulta que la unió es frustra,
per la incidència d’una separació (àdhuc de fet) nul·litat o divorci posterior al
testament o acte de voluntat.
Aquesta delimitació personal, com determinativa del fet-base del que deriva
la presumpció legal de revocació abans explicada, no permet que s’estengui a altres persones diferents de les esmentades, doncs això seria una extensió indeguda
i sense fonament.
Però a més a més, poden resultar afectades potencialment altres persones
com veurem a l’analitzar els efectes que es produeixen en el cas d’existir l’esmentada revocació tàcita presumpta.

III.

L’ELEMENT TEMPORAL

La cronologia que integra el fet base és clara, doncs del text mateix de l’article 422-13 del CCC es dedueixen les següents exigències cronològiques:
1. Abans d’efectuar la disposició «mortis causa» cal que ja s’hagi celebrat
el matrimoni o iniciat la unió de fet.
És després de la celebració del matrimoni o de l’inici de la unió quan ha
d’atorgar-se l’acte d’última voluntat.
Cal fer, encara, dues precisions; 1ª. Pel que fa al matrimoni degudament
contret cal observar:
a) La separació de fet, o judicial, o el divorci, la nul·litat, consumats ha
d’ocórrer després de l’atorgament del testament però
b) Si només penja d’una demanda de separació, nul·litat i divorci, aquesta
«pendència» ha de perdurar (ha d’estar viva, pendent) al moment de la mort del
causant. Però aquest supòsit s’esterilitza si incideix la reconciliació: l’expressió
«llevat la reconciliació» òbviament ho confirma.
2) La frustració del matrimoni o de la unió en la forma esmentada ha de ser
esdevinguda després de realitzats els dos esdeveniments abans esmentats.

IV.
A.

ELS EFECTES

Visió general

a) Directe. L’efecte directe disposat per la norma (si no és d’aplicació l’excepció) és que «esdevé» ineficaç la institució d’hereu17, no existeix la crida a l’he17
El caràcter ampli, ambivalent, amfibològic del terme «ineficaç» ens indueix a precisar
que aquí, el que el legislador vol dir és que, donat el cas d’aplicació de la norma que examinem,
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reu, i per tant l’hereu inútilment nomenat no està cridat, no operarà la delació hereditària, no podrà exigir eficaçment l’entrega hereditària. No disposarà de l’actio
petitio hereditatis no «ingressarà» en el seu patrimoni ni tan sols el dret hereditari
en abstracte18, ni operarà la conseqüent subrogació, ni farà seus els béns i drets,
ni assumirà les càrregues i obligacions. No tindrà res de tot això19. És com si no
estès nomenat hereu.
b) Efectes indirectes. Si no tenim hereus ens trobem, amb la realitat, davant
d’un testament que no disposa ni utilitza una institució d’hereu, element essencial20 i indispensable en la successió testamentària.

el testador no té voluntat d’instituir hereu o hereva al cònjuge o parella d’unió que ha sofert la
ruptura. La falta de voluntat evapora el nomenament, que no existeix. Però com al testar existia, i
aquesta voluntat després de la ruptura, desapareix, aquella voluntat d’afavorir que existia al testar,
s’esfuma i el testador ja no vol allò que abans volia sorgint així una pròpia i especial revocació de
clàusula, encara que tàcita.
18
No pot ni anotar en el Registre el dret hereditari (art. 42.6 LH). No existeix la clàusula
d’institució d’hereu. No és que no existeixi l’hereu, o que l’hereu no pugui o no vulgui acceptar; és
que s’ha evaporat la institució per revocació presumpta.
19
No existeix doncs ni la crida, ni existeix la delació ni es pot acceptar ni repudiar l’herència pel ineficaçment instituït.
20
1. Encara que en general es cert que la successió universal projectada en un o diversos hereus
(o en un marmessor universal que ve a ser com un hereu fiduciari pur, doncs pren i ha de donar incondicionalment) és essencial, i sense ella no hi ha successió i que també s’entengui allò de «nemo pro parte
testatus pro parte intestatus decedere potest», en la realitat, després del privilegi de Pere III (Privilegi de
Pere III concedit a Barcelona el 19 d’octubre de 1339, després fet extensiu en virtut del qual subsistien
els llegats i fideïcomisos, malgrat la manca d’hereu) com la clàusula codicil·lar, i amb la interpretació
laxa de la manera d’expressar la voluntat de l’instituït hereu, tot es torna més que problemàtic.
2. Ja hem dit, —veieu «supra» I. Previ. 2— que ens limitem a estudiar la revocació de la
institució d’hereu, no pas la revocació dels llegats o altres clàusules, és a dir, ens limitem a estudiar
el fenomen, quan l’afavorit és nomenat hereu, no quan és simplement legatari, o sublegatari, o és
beneficiari amb altres qualitats. La raó d’això és no només temporal, sinó perquè la inexistència
d’hereu, com és sabut, pot tenir conseqüències diverses.
3. La revocació tàcitament presumpta de la institució d’hereu té relació amb la subsistència
del testament, i en cas que es consideri que aquest testament no existeix, aleshores també s’ha de
discriminar, si entra en joc la regulació de la successió abintestat, o entra en joc, l’últim testament.
Es considera que malgrat que l’últim anterior va ser revocat per el revocat actual, com l’actual no
val, s’ha d’estar a l’anterior. I també apareixen discussions sobre altres extrems diversos.
El CCC disposa el següent:
L’article 422-13 sota el títol de «ineficàcia sobrevinguda per crisi matrimonial o de convivència» disposa que «devenen ineficaces» al concorre el supòsit que contempla.
L’article 422-1 disposa que «són nuls els testaments que no contenen institució d’hereu».
L’article 422.2 disposa que si el testador atorga un testament, en l’errònia creença que havia
mort el nombrat en el testament anterior, és hereu el instituït anteriorment, amb subsistència dels
llegats disposats en l’últim testament.
L’article 422-4 disposa que la nul·litat del testament determina que la successió es regeixi
pel testament anterior vàlid (vol dir que si l’anterior no és vàlid, ni l’anterior a l’anterior tampoc es
regeix per l’abintestat).
L’article 422-5 disposa la possibilitat de nul·litat parcial del testament.
L’article 422-6 disposa que tant el testament nul, com el testament ineficaç per manca d’institució d’hereu val com a codicil si es compleixen els requisits.
L’article 441-1 diu que s’han d’aplicar les regles pròpies de l’abintestat en quan a «la successió testamentària sense el nominat o els nominats no arriben a ser-ho.
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Aleshores, què és el que passa?21 Decau tot el testament, i desapareixen els
llegats? El testament es converteix pel que fa a les altres disposicions a títol sin-

L’article 421-20 diu del codicil que aquest en defecte de testament, dicta disposicions successòries a càrrec del seus hereus abintestat.
I finalment l’article 431-17 regula paral·lelament la ineficàcia sobrevinguda en cas de ruptura
matrimonial o de convivència, quan en lloc d’estar la institució d’hereu disposada en testament,
està convinguda en l’acte constitutiu d’una successió contractual; l’esperit és sensiblement el mateix, però està clara la subsistència dels demés pactes (veieu 431-17.2).
4. Sobre totes aquestes qüestions existeix una ponència de l’acadèmic BRACONS que es titula
La revocació de les disposicions d’última voluntat en el Llibre IV del Codi Civil. També en la RJC
número monogràfic aniversari de la Compilació (any 2010) pàg. 221, apareix un lluminós article
(ple d’erudició) del professor LAMARCA I MARQUEZ titulat Successió intestada a Catalunya, de la
Compilació al Codi civil i els cinquanta anys entre les dues lleis.
Nosaltres modestament només pretenem donar una visió pràctica i simplificada que bona
falta fa.
21
Per raonar respecte a allò que passa, estem en primer lloc, al que disposen els preceptes
jurídicament sensibles a la qüestió, per reunir les disposicions, com una via per la determinació dels
efectes, àdhuc indirectes:
1er. L’article 422-13.1, només diu que «la institució d’hereu, els llegats i les altres disposicions
que s’hagin ordenat en favor del cònjuge del causant esdevenen ineficaços» si es dóna el supòsit que
contempla i que el precepte esmenta.
Notem: que en l’article 422-13-3 diu el mateix respecte a la parella estable.
Però fixem-nos —i ens referim a la institució d’hereu que és la que aquí estudiem— que
només diu que la institució serà ineficaç. No existeix cap dubte que no val la clàusula.
Però és que l’article 422-1.3 diu que «Són nuls els testaments que no contenen institució
d’hereu, llevat que continguin nomenament de marmessor universal o siguin atorgats per una persona subjecta al dret de Tortosa.»
Així, resulta que encara que l’article 422.13.1 digui que la institució d’hereu és ineficaç o
sigui només aquesta institució, (llevat que existeixi una substitució vulgar o existeixi un altre hereu)
es produiria l’efecte de la nul·litat del testament segons el explicat en l’article 422-1.3 que així ho
mana. Però no és ben bé això.
Tal com hem explicat en la nota anterior 20 és important considerar que l’article 422-6.1
disposa taxativament que «El testament que és nul o esdevé ineficaç per manca d’institució d’hereu
VAL COM A CODICIL si en compleix els requisits». Així doncs, com l’article 421-20.1 diu que
«En codicil, l’atorgant disposa dels béns que s’ha reservat per a testar en heretament, addiciona
alguna cosa al testament, el reforma parcialment o, si manca aquest, dicta disposicions successòries
a càrrec dels seus hereus abintestat». És clar que els llegats disposats en aquest testament sí que
substitueixen, però ens hem de preguntar:
Qui serà l’hereu, el del testament anterior o l’hereu abintestat? Això serà conseqüència de si
estimem que el testador nul o ineficaç, deixa per excepció ineficaç la clàusula revocatòria, ressuscitant l’anterior testament o s’ha de passar directament a la successió abintestat?
El legislador diu clarament el següent:
Art. 422-4.1
«La nul·litat del testament determina que la successió es regeixi pel testament anterior vàlid
o, si no n’hi ha, que s’obri la successió intestada.»
(Com que diu «anterior vàlid» és clar que si en el testament anterior també instituís hereu al
cònjuge o parella esmentat també hauríem d’anar al més anterior o a l’abintestat).
Resulta doncs, que «hablando en plata» (parlant clar), el testament presumptament revocat
complementarà l’anterior així que sigui compatible amb aquest (art. 424-4.2) i si no hi ha (art. 4244.1) la successió abintestat.
Això vol dir, que a la praxi, el testament presumptament revocat, no s’evapora, doncs perviu,
amb les característiques abans expressades almenys com a codicil, bé complementant el testament
anterior, bé vàlid, bé si no hi ha, amb la successió abintestat.
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gular, com un codicil? Qui serà l’hereu: aAquell que correspongui a la successió
intestada, el disposat en un testament anterior, si és que existeix. Què passarà si
existeixen substitucions vulgars, o fideïcomissàries. I si existeixen cohereus?
En la vida real, poden aparèixer una gran varietat de supòsits a resoldre22.
Així doncs, donada l’evident heterogeneïtat, i varietat dels esmentats efectes
indirectes, hem de subdividir l’exposició en els conseqüents efectes indirectes.
B.

Els efectes en particular

a) Els directes
Els abans expressats23 efectes directes es produeixen quan concorren els següents
Requisits:
Personals: El subjecte de la revocació presumpte ha de ser la persona que
està unida en vincle matrimonial o unit en parella estable24 amb la persona afavorida per la clàusula que afavoreix a aquesta subsistint l’esmentada unió en situació
de normalitat, al temps del atorgament. L’atorgant, donada aquesta especialitat
successòria, ha d’estar sotmès per raó del seu estatut personal al dret civil de
Catalunya25.
El subjecte beneficiat ha d’estar en situació d’unió matrimonial o de parella
estable en el temps i amb la persona referida en el paràgraf anterior.
Objectius: Cal que després d’haver-se atorgat l’acte d’última voluntat26 i
abans de la mort del causant, esdevingui la crisi o ruptura de la unió matrimonial
o de parella estable.

I sobre aquests problemes, es vol filosofar, estudiar-los a fons, veieu els documentats estudis
esmentats al final de la nota 20.
Finalment, encara que no són objecte d’aquest estudi (veieu supra I.2), les clàusules testamentàries que no comporten institució d’hereu, hem de fer palesa la gran simplificació que comporta, el fet que la seva ineficàcia no generi la teòrica ni pràctica ineficàcia del testament, doncs és
només la clàusula la que queda ineficaç, deixant incòlumes totes les altres. L’efecte que produeix és
que, al desaparèixer el llegat, el seu contingut passa a l’herència en virtut del principi d’universalitat
institucional de la mateixa.
22
Ja hem vist, en la nota anterior, el que passa ordinàriament. Per això, ara contemplarem
en el text «ad exemplum» determinats supòsits especials, que singularitzen els efectes indirectes
que es produeixen.
23
Veieu «supra» IV-A.
24
Els efectes revocatoris que s’expressen en el cas de matrimoni s’estenen a la parella estable en l’article 422-13.2.
No cal dir que, personalment, la inseguretat jurídica que esdevé de donar aproximacions a
«l’estatus» matrimonial a situacions de fet, no ens agrada. Però com aquí es tracta de presumir —
en aquestos casos— una revocació o pèrdua de drets, no em sembla malament.
25
Vide art. 9.2, 9.8, 13, 14 i 16 del CC i art. 111-3.1 del CCC amb especial atenció a la
referència a l’estatut personal.
26
Veieu 431-17 i 422-13.1 i 2. CCC.
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S’entén per crisi o ruptura, a tenor del CCC27 les següents situacions:
1ª. Si judicialment o de fet es separen. La separació de fet pot generar
dubtes. Per suposat que una separació accidental, temporal, breu o transitòria,
no es pot estimar com a separació de fet. Juntament amb el «corpus» de cessació de la convivència, cal l’esperit o voluntat de trencar amb la relació amb
caràcter substancial. Per aquesta raó mateixa, al meu parer no és ruptura a
aquests efectes el freqüent pacte que sol fer-se donant-se els cònjuges un temps
de reflexió per decidir si se separen o divorcien o bé si continuen buscant una
nova oportunitat de convivència. Per falta de l’animus cert de trencar, excloem
aquesta situació.
2ª. Si es divorcien, és a dir, si existeix Sentència de divorci executòria28.
3º. Si el matrimoni és declarat nul29 i també, encara que no fa la llei exprés
esment30, cal entendre integrat en aquest cas31 la dissolució matrimonial per dispensa de matrimoni només perfeccionat, però no consumat32.
4ª. Si en el moment de la mort del causant penja una demanda de separació,
divorci o nul·litat. Volem aclarir:
a’) En el moment de la mort vol dir abans de la mort del causant i fins a la
mort, perquè podria haver esdevingut una reconciliació que trunqués la ruptura;
27

Veieu 422-13. 1 i 2 CCC. Qualssevol de les causes que s’enumeren són suficients.
Veieu 422-13.1 «Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus». Per tant, tant si és
convencional com contenciós.
29
Tant la nul·litat decretada pels Tribunals Eclesiàstics —veieu art. 80 CC— o la nul·litat
decretada per la jurisdicció ordinària. El Dret canònic no permet la dissolució del vincle però si
que dona eficàcia jurídica a la nul·litat o inexistència de la celebració. Si el conveni conjugal és nul,
no existeix el Sagrament perquè aquest eleva a Sagrament el matrimoni configura pel Dret Natural
i l’església.
Els advocats, quan la crisi esdevé entre catòlics que s’han casat, com es sol dir «per l’Església» convé que investiguin i avisin als que pateixen la crisi que cal veure si el matrimoni és nul,
i conduir-los a obtindre en veritat i justícia la Sentència que declari la nul·litat consegüent. Així
podran refer, si escau, la seva vida, dintre del marc de l’Església i poder satisfer el dret natural a
contraure matrimoni, ordenat als fins que li són propis.
Vide PINTÓ RUIZ en el llibre-homenatge a NAVARRO VALLS Crisis matrimonial. El drama de los
divorciados vueltos a casar. En premsa. Veiem «supra» en la nota 1, transcrit en cursiva un fragment
d’aquest estudi.
30
L’article 422-13 només esmenta la separació judicial o de fet, el divorci, o si el matrimoni
és declarat nul o penja d’una demanda de separació / nul·litat o divorci, llevat de reconciliació.
Però aquest precepte s’ha d’integrar amb el que disposa l’article 80 del CC.
31
L’article 80 dóna eficàcia a les resolucions pontifícies en matèria de matrimoni no consumat. Veieu el vigent acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 3 de gener de 1979 (B.O.E. 25
d’abril) i el cànon 1.142.
El matrimoni en Dret Catòlic no és plenament indissoluble fins que s’ha consumat. Sense
consumació l’Església el pot dispensar, és a dir, no vincula, per dispensa. La concluència social, en
el fons, no entén el testimoni com efectiu fins que s’ha consumat.
Però ara, malauradament, abunda la consumació anticipada, que molt abans s’injuriava «fer
Pasqua abans de Rams» i més endavant s’identificava amb l’expressió pseudo esportiva concebre
de «penalti».
32
Per les mateixes raons exposades en la nota 31 «supra». Veieu cànon 1.142 del vigent
Codi canònic, art. 80 CC espanyol i concordat 3 de gener de 1979 (B.O.E. 25 abril).
28

208

és a dir, la simple existència d’una demanda d’aquestes característiques, si no ha
estat activa fins el moment de la mort no compta. b’) També ha d’incloure’s en el
concepte de demanda de nul·litat la petició de dispensa de matrimoni perfecte,
però no consumat33.
Inexistència de voluntat del causant contraria a la ineficàcia de la clàusula
afavoridora
Tal com estem afirmant, la ineficàcia de la institució d’hereu és una conseqüència d’una revocació presumpta tàcita. Partint d’aquesta hipòtesi, és evident
que si aquesta presumpció resulta contradita pel fet que el causant no vol revocar, el caràcter preeminent, preferent, de la seva voluntat, fa que s’evapori també
aquesta eficàcia.
Quan doncs, segons el legislador, s’ha d’entendre que malgrat la crisi matrimonial, malgrat que s’acompleixin qualssevol dels requisits que fa presumir la
revocació, no existeix ineficàcia, no existeix revocació?
Segons el legislador malgrat la crisi es manté l’eficàcia de les disposicions
afavoridores quan:
«del context del testament, el codicil, o la memòria testamentaria, resulta que el
testador les hauria ordenades fins i tot en els casos que regulen els apartats 1 i 2.34
Així les coses cal fer constar:
1er.. Per suposat, que si el testador explícitament preveu, que vol que es mantingui les clàusules afavoridores àdhuc en el cas d’esdevenir la crisi, evidentment
que també quedaran aquestes incòlumes.
Però és molt difícil que aquesta explicitació es produeixi, i creiem que difícilment es produirà, llevat de situacions de matrimoni de conveniència a efectes
de nacionalitat o residència, situacions de frau de llei, amb les conseqüències de
tot ordre que això comporta. I si la voluntat real només és implícita, no sempre
serà fàcil deduir-la.
2º. L’expressió del legislador es alhora una clara confirmació del que hem
dit, respecte a la naturalesa jurídica de la institució. Si quan esdevé la crisi, és
de presumir que el testador, d’haver-la previst, no hauria atorgat la clàusula
afavoridora i interpretant amb la corresponent integració dels fets externs i el
testament, a l’estil que explica PUIG FERRIOL35, quan també en relació a l’última
33

Per les mateixes raons que les exposades en la nota 31 «supra».
Malgrat existeix la crisi matrimonial (i als efectes que aquí comentem s’entén per crisi
matrimonial aquelles situacions que disposa l’article 422-13 CCC) si del context del testament, el
codicil o la memòria testamentària resulta que es dedueix que si el testador hagués sabut que devenia la crisi matrimonial esmentada, hagués volgut afavorir així mateix a la seva cònjuge o parella
de fet, aleshores, com que el que importa i és eficient . la voluntat real del testador, en aquest cas,
doncs, no s’entén revocada la institució d’hereu referida.
35
Vide PUIG FERRIOL i ENCARNA ROCA Institucions del Dret Civil de Catalunya. Volum III,
pàg. 203 i següents i en especial pàg. 208 on diu: Per tant, d’aquí resulta l’oportunitat de considerar a
34
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voluntat sigui de presumir el contrari, ha de trencar la presumpció de revocació.
No obstant l’oportunitat de la disposició que a molta gent sens dubte li agradaria, no podem negar que es crea, certament, una situació d’inseguretat jurídica
que sobretot en el matrimoni de fet, i en la separació de fet, pot sobrevenir.
De totes formes, la presumpció de revocació està connectada a fets concrets,
ostensible fàcilment apreciables, pel que és més robusta per la seva concreció, que
no pas la contrapresumpció de manteniment de la validesa, més difusa, inconcretament imprecisa.
3er. Per tant l’operador jurídic que assessori en el moment de testar ha d’advertir al testador d’aquestes disposicions, i si esdevé la crisi matrimonial el que ha
de fer, per simplificar, és testar de nou, disposant clarament allò que vol.
Conseqüències directes de l’efectivitat de la revocació que aquí comentem
Malgrat els dubtes que podien sorgir respecte a les conseqüències d’aquesta
revocació que comentem36, una cosa és clara i contundent. Les disposicions en
favor del cònjuge o parella estable del testador, si ha devingut la crisi estudiada37
quedant sense efecte, no produeix cap efecte, és com si no existís. Així l’hereu no
és l’hereu, ni el legatari és el legatari38.
Però les demés conseqüències indirectes quan la clàusula desapareguda és la
institució d’hereu són realment plenes de dificultats.
Una visió pràctica pot revelar sèries preocupacions. A aquests problemes ens
referim a continuació en el següent apartat.
b) Els indirectes
1. Visió general
L’article 422-1.3 diu que:
«Són nuls els testaments que no contenen institució d’hereu, llevat que continguin nomenament de marmessor universal o siguin atorgats per una persona subjecta al dret de Tortosa.»

vegades els esdeveniments posteriors (vol dir al testament) per tal de reconstruir la voluntat vertadera
del testador. Així resulta, per exemple, de l’article 422-13 que, en matèria de disposicions testamentàries a favor del cònjuge o convivent del testador, atorga rellevància a la seva situació familiar en el
moment de la mort.»
36
La desaparició de la institució d’hereu porta diverses conseqüències que s’afegeixen a la
mateixa privació de la institució d’hereu. Això ja ho hem explicat molt especialment en les notes
«supra» 20 i 21, en raó a l’eficàcia o ineficàcia del testament in totum o de les altres clàusules. Reproduïm ho allà dit, i indiquem a l’efecte els articles 422-1.3, 422-4.1 i 422-6.1.
37
Art. 422-13.
38
No és hereu, o no és legatari, perquè l’article 422-13.1 i també 2, qualifica la clàusula
d’ineficaç. Insistim que aquí només contemplem el supòsit de crisi afectant a la clàusula d’institució
d’hereu, no a les altres.
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En principi doncs, es quedaria aquest testament sense institució d’hereu, i a
més que aquest hereu, ja no ho seria, de seguida l’efecte indirecte és que el mort
és mort i algú altre haurà d’atribuir-se l’herència jacent.
a. La nul·litat39 del testament determina que la successió es regeixi pel testament anterior vàlid, o si no hi ha, sobre la successió abintestat40.
b. Però això, cal matisar-lo molt, sobretot si tenim en compte tota la doctrina
del codicil, i la tradició que esdevé del ja esmentat privilegi de Pere III41 i concretament l’article 422-6 que diu:
«El testament que és nul o esdevé ineficaç per manca d’institució d’hereu
val com a codicil si en compleix els requisits» (vol dir que compleixi les mateixes
formalitats externes que el testament (veieu art. 421-20.3).
I com el codicil tant pot complementar un testament com pot complementar42 la successió abintestat (art. 421-20.1), complementarà l’anterior testament, o
en el seu defecte la successió abintestat (421-20.1).
Així doncs, les altres disposicions diferents de la desapareguda institució d’hereu43 com els llegats, per exemple, subsistiran, bé gravant l’hereu o els hereus de
l’anterior testament vàlid, bé en el seu defecte, gravant l’hereu o els hereus abintestat.
El mecanisme, sense cap dubte44 és aquest. I normalment així funcionarà
correctament. Però quan un particularitza, i comença a pensar en situacions específiques, no pot eludir la preocupació conseqüent.
Cal considerar-les «ad exemplum» com farem a l’al·ludir a situacions singulars i concretes, i que són contemplades només «ad exemplum».
2. Situació especial: El testament anterior vàlid, institueix també l’hereu o hereva al cònjuge o parella de la unió (amb el testador) que ha entrat en crisi
En aquest cas, una interpretació «ad literae pedem» dels abans esmentats articles45 conduirà a l’absurd de que, malgrat esdevenir ineficaç la institució d’hereu
39

Art. 422-1.3.
Art. 422-4.1.
41
Veieu la cita del citat Privilegi de Pere III «supra» en l’anterior nota 20. És fàcil la lectura
del text original i la seva traducció si examineu la pàg. 233 del llibre de PONS GURI i SANDALINAS
FLORENZA titulat CONSTITUCIONS I ALTRES DRETS DE CATALUNYA. Barcelona, 1952.
42
Encara que és freqüent que el codicil complementi un testament, a Catalunya, també pot
completar la successió abintestat (art. 421-20.1).
43
Vide art. 421-20.3.
44
Després del privilegi de Pere III esmentat en l’anterior nota 41 i sobretot en el moment
present això de «nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest» és més problemàtic.
Ja està «trasnochado» (passat). Si el mateix codicil (art. 421-20.1) reforma la successió abintestat
afegint llegats, per exemple, és que la barreja de successió abintestat (per llei) voluntària més que
possible és freqüentment possible i legítima. Naturalment, no es pot ser hereu abintestat i per una
altra part, hereu voluntari. Però, l’elasticitat de la institució d’hereu, resol directament la qüestió
(Sic. Art. 423-3, 423-4.2, 423-5.3, 423-6.3, etc., etc.) en moltíssimes situacions.
45
Ens referim a l’article 422-13, amb relació amb l’article 422-1.3 i 422-4.1. El conjunt
d’aquesta normativa disposa, que si no existeix institució d’hereu, el testament devé ineficaç i el
que val és l’anterior.
40
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(atorgada en l’últim testament) a favor de la persona separada, divorciada o amb
matrimoni anul·lat, si en el testament precedent també es instituïda hereva aquesta
mateixa persona, ella mateixa quedaria eficaçment instituïda per aquest títol.
Ja es comprèn que això contraria clarament la voluntat del testador, i la finalitat eventual de la institució que comentem. Al Jutge, donada la seva submissió
al sistema de fonts (art. 1 del CC) però també al principi de justícia i als primers
principis i als dels ordenaments jurídics li competeix trobar el raonament que
legitimi la seva decisió necessària. El principi de prevalença de la voluntat del testador (art. 421-6 i 421-1, i també el principi de compatibilitat entre el testament i
el codicil 422-4 a contrario sensu i 422-1) poden ser fonament de la decisió.
No dubtem doncs que si es presumeix que la voluntat del testador és deixar
sense efecte la institució a favor del separat, divorciat, o amb matrimoni anul·lat
és absurd que quedi nomenat aquell mateix hereu no volgut encara que hagués
sigut disposat per un altre títol anterior.
Si al final no existeix un altre hereu testamentari que no sigui presumptament refusat, s’ha d’anar a l’hereu abintestat (422-4.1) doncs si el testament anterior és també presumptament revocat és que no hi ha hereu i el final de l’article
422.4.1 acaba literalment dient: « si no hi ha, que s’obri la successió intestada».
Total que la crisi de la unió revoca la institució d’hereu, i és hereu el nombrat
a l’anterior testament però complementat per les atribucions singulars de l’últim
testament. Però en el cas comentat, la regla no funciona.
3. Situació especial: El testament presumptament revocat per crisis matrimonial conté una substitució vulgar de l’hereu
La substitució vulgar expressa és certament molt corrent en la pràctica
successòria voluntària. No hem d’oblidar que la substitució vulgar contempla
la impossibilitat de fer efectiva la crida a l’hereu nomenat, perquè aquest no sigui efectivament hereu «perquè no vulgui o perquè no pugui». La impossibilitat
d’heretar no està sinó en la situació de l’hereu primer instituït perquè no vulgui o
no pugui (art. 425-1.1).
Però aquí el que contemplem és una presumpta retirada del testador de la
voluntat de nomenar-lo hereu, que és diferent de la situació que radica en el fet
de que l’hereu no vol o no pot heretar.
És podrà dir que no tinc cap raó, perquè l’anterior testament també quedaria revocat presumptament, però aquest testament anterior, potser estava atorgat sota la vigència del Codi de
Successions que no contemplava aquesta revocació presumpta.
De totes formes, l’aspiració a la justícia material trobarà sense dubte la formula per a estendre la ineficàcia de la institució d’hereu al testament anterior.
Veieu, malgrat tot, l’article 422-9 als oportuns efectes. Però la incidència d’aquest article,
examinada «sobrevolant» el que vol dir, és que la revocació presumpta, comporta l’eficàcia de
les demés clàusules del testament, diferents de la institució d’hereu, efecte que és el volgut per la
clàusula codicil·lar tantes vegades esmentada.
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A més, aquí hem de superar aquesta distorsió, què es produeix donant efectivitat a la substitució vulgar? Mireu, el lògic (malgrat l’amplitud que l’art. 4251.2 tendeix a provocar de manera clarament extensiva l’operància i efectivitat de
la substitució vulgar) és que adopten una interpretació extensiva de la voluntat
revocatòria presumpta radicada en el mateix testament46, cosa aquesta que la sensibilitat de l’autoritat judicial podrà captar.
Sense arguments tècnics, i amb la vulgaritat sorgida de la manera de pensar
de l’home del carrer, posem dos exemples de substitució vulgar:
—Exemple primer. El testador nomena hereva a la seva dona que en una
relació anterior havia engendrat fills vivents en el moment de testar i nomena a
aquests fills, de la seva dona, substituts vulgars d’ella mateixa. Després esdevé la
crisi matrimonial que ara estudiem. Després es mor el testador, resulta ineficaç el
nomenament d’hereva a la dona en virtut de la revocació presumpta (art. 422-13),
però com el testador va disposar que en el lloc de l’hereva s’establia la substitució
vulgar a favor dels fills d’aquella (però no del testador), preguntem: S’ha d’entendre que també està revocada la substitució vulgar?
—Exemple segon. El mateix cas però el testador nomena substituts vulgars
als fills d’ell, engendrats en una relació anterior. I ens preguntem, val aquesta
substitució vulgar?
En el primer exemple, deduïm que el Jutge potser entendria ineficaç la
substitució vulgar. Inclús entendríem que institucionalment la substitució vulgar
opera en els casos en que el substitut no pot o no vol i inclús aquí no és que el
substitut no vol ni pot, sinó que és el testador el que no vol. Argumentaria com
fos, però és clar, que el jutge pensa que no vol que heretés la seva dona o parella,
tampoc voldria que heretessin els fills només d’ella.
En el segon exemple, com els substituts vulgar són els fills del testador (que a
més serien hereus abintestat) és clar que el jutge entendria que el causant no volia
revocar aquesta disposició.
Suposo que, el que he volgut dir, és que s’ha de tenir flexibilitat suficient per
conduir cap a una indagació de la «voluntas testatoris».
Si ara, els substituts són els nebots d’una o d’altra banda, la qüestió ja és més
difícil de decidir.
Però sempre, en l’últim termini, existeix una solució legalista clara. El supòsit d’aplicació de la substitució vulgar no es dóna, perquè aquesta està ordenada
a la situació de no voler o no poder el primer instituït heretar, no a una conseqüència diferent derivada del canvi de la voluntat del testador presumpta per una
causa sobrevinguda després de testar.
46
Si el substitut vulgar és una persona molt afí al cònjuge o parella de la unió en crisi, el
lògic és interpretar extensíssimament el precepte i entendre que també la revocació contamina la
substitució vulgar. Veieu —és important— «supra» nota 8 amb la cita de PUIG FERRIOL.
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4. Situació especial: El mateix exemple anterior47 però és nomena substitutiu
fideïcomissari a una altra persona diferent del cònjuge o parella del testador.
Una manera de simplificar, és considerar que com que la substitució fideïcomissària comprèn la vulgar tàcita, es48 reprodueix tot el que s’ha dit. La situació
és la següent: Al desaparèixer la institució en favor del primer nomenat que seria
alhora fiduciari en quan està gravat de fideïcomís en favor del següent (fideïcomissari), no és que aquest fiduciari hagués premort, o hagués repudiat l’herència,
no és que aquest primer nomenat (hereu fiduciari) no hagués volgut o no hagués
pogut heretar, sinó que tal como hem explicat abans («supra» I-3) s’entén que
el testador (d’haver sabut que el matrimoni o la unió estable hagués devingut en
crisi), no l’hauria instituït. És com si la institució s’hagués evaporat no apareix el
primer instituït, però el cridat, como primer fideïcomissari, és substitut vulgar
del que s’ha evaporat, i és instituït el fideïcomissari, que serà fiduciari respecte al
següent. L’efecte serà que en la cadena de substitucions (si es tracta d’una cadena)
s’hauria saltat el primer49.
El problema que en el punt anterior teníem, per aprovar aquest efecte, respecte
a que la substitució vulgar no opera només quan el cridat no pot o no vol50, aquí no
existeix doncs en el fideïcomís la substitució immediata del fiduciari que no ha sigut
hereu opera qualssevol que sigui la causa51 de la frustració de l’anterior delació.

47
És a dir, Institució d’hereu a favor del cònjuge, i sobrevé abans de morir el testador, una
crisi matrimonial. El cònjuge esmentat nombrat hereu, està substituït amb fideïcomís condicional
(post mortem) per una altra persona. I el problema és que si el substitut fideïcomissari, per haver
devingut la crisi de la unió, està cridat o no a l’herència.
48
Veieu l’article 425-3 que clarament estableix que la substitució fideïcomissària (entre
altres) comprèn també la vulgar tàcita.
49
En una cadena de substitucions fideïcomissàries, el primer instituït és hereu gravat, però
el següent és fideïcomissari del primer, i per tant hereu, però també és hereu gravat post mortem
en favor de l’altre, i aquest altre si hereta és hereu gravat del següent, i si no existeix el següent, al
moment de la mort és lliure, llevat que aquest últim estés substituït en el fideïcomís per una vulgar
en fideïcomís.
Això comporta que si l’hereu (primer instituït) és el cònjuge afecte a la ruptura i per tant a
la presumpció de revocació resulta ineficaç la seva institució, i en aquest cas, la delació en favor
del segon, que així passa a ser primer instituït, i també gravat de fideïcomís en favor del següent.
50
Veieu l’art. 425-1. Quan l’hereu no pot o no vol succeir si existeix nomenat un substitut
vulgar, el substitut ocupa el lloc del substituït; és a dir, el substituït vulgar, hereta en comptes l’hereu instituït. No un després de l’altre, sinó un en lloc de l’altre.
El problema que aquí tenim radica que, en aquest cas, quan per presumir que el testador,
atès la crisi no hagués volgut nombrar hereter al seu cònjuge o parella estable queda ineficaç el nomenament d’hereu, aquesta frustració de la institució d’hereu, no cau o s’esfuma perquè l’hereu no
ha pogut o no ha volgut heretar, sinó que s’esfuma per quelcom diferent, ja que s’esfuma perquè és
el testador que canvia de parer, és perquè ha desaparegut (així és presumeix) la voluntat de instituir
hereu a que s’ha barallat (crisi) amb aquell.
Per tant, sempre es podria sostenir que el substitut vulgar no hereta, perquè no ha esdevingut el supòsit de la substitució vulgar sinó un altre de diferent.
Però com veurem en la nota següent, aquesta dificultat no esdevé, en la substitució fideïcomissària.
51
Veieu art. 462-2.
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Així doncs, s’haurà d’entendre salvada la cadena de substitucions successives o s’haurà d’entendre el contrari, realitzant en cada cas l’operació d’indagació
la voluntat real i suposada del testador, tal com hem exposat en l’anterior epígraf?
5. Situació especial: El cònjuge o parella estable del causant és instituït no
hereu sinó cohereu
Al produir-se el supòsit que genera la revocació de la institució d’hereu, és
clar que aquest ja no està cridat i ja no és hereu. Però què és el que passa amb el
dret d’acréixer52? Una altra vegada, d’una manera automàtica haurem de pensar
que efectivament actua el dret d’acréixer sens dubte, ja que contràriament al que
passa en la substitució vulgar53 el Codi és ben clar a l’expressar54 que «si hi ha instituïts dos o més hereus en una mateixa herència i per qualsevol causa algun d’ells
no arriba a ser-ho efectivament, la seva quota o part acreix a la dels cohereus,
encara que el testador ho hagi prohibit». En principi, això és el que passa, tant
més, quan l’efectivitat del dret d’acréixer, resulta poc menys que automàtica55.
Però sempre, raonant i partint del número 3 del art. 422-13 a contrario sensu
en la praxis s’haurà d’examinar a qui acreix la quota hereditària en qüestió, doncs
mentre que si acreix a una persona grata al testador malgrat la crisi matrimonial,
la realitat de tal acreixement és clara; però si el beneficiari de l’acreixement és
una persona vinculada intensament56 al cònjuge o parella estable que ha sofert la
crisi matrimonial descrita, aleshores la viabilitat i eficàcia d’aquest dret, sembla
compromesa57.

V.

CRÍTICA FINAL

La revocació presumpta narrada és per demés lògica i racionalment sentida.
És admissible que a la societat li sembli bé, que cregui en aquella.
Però no podem oblidar que s’insereix en un sistema, on (privada la voluntat
del testador de qualsevol expressió posterior a l’inici de la seva efectivitat, doncs
ja és mort i per tant no pot ni parlar, ni verificar res, ni aclarir res), per seguretat
jurídica es disposen determinades formalitats i es taxen les condicions que han de
reunir les emissions de manifestacions d’última voluntat per ser eficaços.
I una revocació presumpta, grinyola amb el sistema formalista, encara que
passi per moments de certa mitigació.
52
53
54
55
56
57

Veieu art. 462-2.
Veieu art. 425-1.
Veieu art. 462-1.1, salvant està clar, les excepcions.
Veieu també l’art. 462-1.1.
La suficiència de la «intensitat» és el Jutge que en cada cas ho podrà apreciar.
És a dir, ineficaç, depenent de l’apreciació esmentada en la nota anterior.
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I no hi hauria problemes sinó apareguessin situacions de cotitularitats, substitucions vulgars, acreixements, fideïcomisos, doncs aquestes situacions són tan
diverses i complexes que generen en cada cas serioses dubtes interpretatives específiques.
Per això, bé està deixar tal com està aquesta norma, però l’operador jurídic
ha de procurar doncs que el causant actuï tenint en compte aquesta presumpció
de revocació, aconsellant-li sempre (especialment els matrimonialistes) que en cas
de crisi matrimonial, actuïn els cònjuges o parelles estables, expressant aleshores
vàlida i formalment la seva voluntat en consideració a la crisi.
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I.

PROPÒSIT I ESCAIENÇA: LA FIGURA DE RAMON COLL I RODÉS

Aquesta comunicació, que deriva d’un treball meu anterior1, té una doble
finalitat: presentar breument el règim de la successió dels impúbers en la darrera
regulació del Codi Civil de Catalunya i reflexionar sobre algunes disfuncions tècniques que, a parer meu, es produeixen en aquesta regulació2. D’aquesta reflexió
podríem extreure algunes conclusions que possiblement servirien en altres àmbits
de la ingent tasca legislativa que en matèria de dret civil s’ha produït a Catalunya
en els darrers anys.
A més, vol constituir un homenatge a la figura de RAMON COLL I RODÉS. Precisament, quan redacto aquesta comunicació, es compleixen 100 anys de l’acabament de la publicació en diversos números de la REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA
de 1909 i 19103 de la que probablement sigui la seva obra més important —«De
la successió dels impúbers en dret català»— i una de les més importants de les que
tenen per objecte precisament la successió dels impúbers. D’altra banda es compleixen ara 80 anys dels seu mandat com a President de l’Acadèmia.
Ramon Coll i Rodés va néixer a Lloret de Mar (La Selva) l’any 1883. Com
l’ha definit el seu biògraf, el nostre company acadèmic, CARLES OBIOLS I TABERNER4, va ser jurista, professor i polític. En una comunicació acadèmica com
aquesta m’interessa ressaltar5 que la primera relació de l’Acadèmia i Coll fou
1
Es tracta del comentari a l’art 444-1 CCC publicat al llibre «Comentari al llibre quart del
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions», Directors JOAN EGEA FERNÁNDEZ i JOSEP FERRER
RIBA, Coordinadora LAURA ALASCIO I CARRASCO, Barcelona, Atelier. 2009, Volum II pàg. 1308-1314.
Vull aprofitar aquesta ocasió per donar públicament les gràcies al company acadèmic electe Dr.
Egea per haver incorporat diversos acadèmics, i a mi entre ells, a aquesta magna obra. Els capítols
II i III d’aquesta comunicació pràcticament reprodueixen aquell comentari amb algun lleuger retoc i posant les cites a peu de pàgina.
2
Al treball esmentat a la Nota anterior, pàgina 1311, deia textualment: «Per aquest motiu
caldria una major coordinació i coherència entre ambdós supòsits [substitució pupil·lar i successió
intestada de l’impúber] i estudiar l’eventualitat de tractar conjuntament ambdues manifestacions
de la successió dels impúbers d’acord amb els precedents i encara que això impliqui una eventual
transgressió de la sistemàtica».
Cert és que aquestes suposades disfuncions no sorgeixen per primera vegada en els darrers textos legislatius, ans provenen de lluny. L’aspecte preocupant és que no s’hagi aprofitat
l’oportunitat per a resoldre-les i fer-les desaparèixer
D’alguna manera aquesta comunicació constitueix una mena de «provocatio ad litem» per
al tractament per part de l’Acadèmia de la qüestió exposada. I té el propòsit confesat de propiciar
que la nostra Corporació col·labori a la reforma de la legislació en algun punt concret que es precisarà més endavant, tal i com preveu l’article 2on dels nostres Estatuts.
3
Pàgines 145-163; 245-258; 303-310: 347-357; 397-408; 447-463; 517-519 i 551-555 pel
que fa a l’any 1909 i pàgines 217-227: 270-278; 307-331; 364-382 i 417-425 pel que fa a l’any 1910.
4
CARLES OBIOLS I TABERNES «Ramon Colli Rodés (1883-1948) jurista-professor-polític».
Barcelona. 1980. La lectura d’aquesta biografia és molt recomanable tant pel que fa a la persona
biografiada com al seu biògraf.
5
Òbviament segueixo en aquest punt la «Història de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya» de LAUREÀ PAGAROLAS I SABATÉ. Barcelona 2000, a més de la biografia de Coll
escrita per OBIOLS citada a la nota anterior.
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l’adjudicació a aquest, l’any 1909, d’un accèssit al concurs de monografies convocat aquell any. Durant el Curs 1911-1912 pronuncià una conferència sobre les
normes generals referents a la successió voluntària a títol universal, que posteriorment es publicà l’any 1918 al volum «Estudis de Dret català». El curs 19131914 fou elegit Secretari de l’Acadèmia i el dia 26 de febrer de 1915, amb motiu
de la inauguració del Curs 1914-1915 llegí la ressenya de les activitats de l’any
anterior. El 29 de maig de 1915 fou designat Tresorer. A la sessió de 12 de maig
de 1916 l’Acadèmia aprovà una exposició redactada per Coll i Rodés i que després fou adreçada al Ministeri de Gràcia i Justícia, sol·licitant reformes d’ordre
processal per autoritzar l’ús dels idiomes regionals davant els Tribunals de Justícia. El mateix any pronuncià una conferència sobre els conflictes de nacionalitat
davant la guerra europea.
Ramon Coll i Rodés fou elegit el 15 de maig de 1930 President de la nostra
Acadèmia i el seu mandat es perllongà fins l’any 1932. Substituí Borrell i Soler i
contribuí a la recuperació de la vida acadèmica que havia quedat molt esmorteïda
des de l’iniciï de la dictadura. En inaugurar aquest darrer curs el dia 16 de gener
de 1932 llegí el discurs inaugural amb el títol «La restauració del dret català». Al
Cicle de Conferències sobre l’Estatut, que tingué efecte l’any 1933 i que fou editat
el 1934, Coll dissertà sobre «El dret civil català». Fou un dels acadèmics de mèrit
designats conforme als estatuts de l’Acadèmia de 1933 i que constituïren el punt
d’enllaç amb l’Acadèmia reconstituïda l’any 1954. L’any 1941 (13 de març) integrà la Comissió que havia d’estudiar la viabilitat de la reconstitució de l’Acadèmia. Malauradament Coll i Rodés ja no en va poder formar part perquè traspassà
amb anterioritat (1948).
Coll i Rodés fou també un gran advocat en exercici. Es col·legià el 2 d’octubre de 19056 i exercí pràcticament durant tota la seva vida. Durant la guerra
civil residí a Palma de Mallorca i també allí exercí l’advocacia. Des de la vessant
corporativa, el 19 de juliol de 1924 fou designat membre de la Comissió de Cultura jurídica del Col·legi, càrrec en el qual romangué fins el 25 de febrer de 1927,
data en la qual fou substitut, junt amb altres companys d’inequívoca significació
catalanista, per la nova Junta nomenada pel Govern de Madrid i fou novament
reposat el 7 d’abril de 1930. Mentre tant, el 6 de febrer de 1926 fou designat per a
formar part d’una ponència encarregada d’elaborar el projecte de reglamentació
d’una Junta Arbitral en matèria civil i mercantil. Coll reapareix a la vida col·legial
recolzant amb altres distingits advocats la Junta que fou elegida el 2 de juny de
6
Al llibre de CARLES OBIOLS «Ramon Colli Rodés....» ja citat figura reproduïda la instància
manuscrita sol·licitant la col·legiació, del dia 13 de setembre anterior. L’exemplar del llibre esmentat que integra a la Biblioteca del Col·legi hi ha una dedicatòria manuscrita de l’autor que diu: «A
Ferran Roca-Cusachs i Coll, en testimoniança de record afectuós per el seu avi matern {signatura
d’Obiols} 5.III.80». També aconsegueixo dades sobre l’activitat col·legial de Coll a la «Història del
Col·legi d’advocats de Barcelona», Barcelona 1989 de la qual és autor ENRIC JARDÍ.
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1930. A la reestructuració de la Comissió de Cultura acordada en Junta de 30 de
juny de 1931 se’l reelegeix i també se’l ratifica per a l’encàrrec d’estudiar el projecte de formació d’uns tribunals arbitrals en matèria de comerç. El 27 de juliol
del mateix any és designat membre del Comitè de Direcció de la Revista Jurídica
de Catalunya. Poc després (24 d’agost) la Junta el designa membre d’una Comissió per a la redacció d’una memòria o historial del Col·legi.
El 4 de juny de 1934 fou elegit Diputat segon de la Junta de Govern. Es
mantingué en el càrrec fins que el 18 d’agost de 1936 aconseguí embarcar cap
a Gènova i després a Palma de Mallorca. És curiós constatar que a les eleccions
celebrades el 18 d’octubre de 1937, els membres de la Junta exiliats o amagats (i
entre ells Coll i Rodés) reberen un vot favorable de caràcter testimonial.
Acabada la guerra civil, en sessió de Junta de Govern de 14 de desembre de
1939 fou designat novament membre de la Comissió de Cultura. I fou ratificat en
ocasió de la reorganització que es va produir el 16 d’octubre de 1946.
Fou professor a la Universitat de Barcelona pràcticament de forma ininterrompuda des de 1913 i a la Universitat Autònoma des de la seva creació l’any
1933 i de l’Escola de funcionaris de l’Administració Local. Va participar al Primer
Congrés Universitari Català de l’any 1903.
Formà part de l’Oficina d’Estudis Jurídics i de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat republicana. Participà en el Tribunal d’Oposició a Magistrats
del Tribunal de Cassació de Catalunya.
També fou membre de la Comissió Jurídica Assessora. Participà en el Congreso Nacional de Derecho Civil de Zaragoza de 1946, designat per la Junta de Govern
de l’ICAB en la seva condició de membre de la Comissió de Cultura i formà part
de la Comissió sorgida en aplicació de les conclusions del Congrés, per designació
del Ministre de Justícia a proposta en tema del Col·legi d’Advocats de Barcelona. El
Ministre Fernández Cuesta presidí la lliçó inaugural que Coll pronuncià amb motiu
de la inauguració del Curset per a postgraduats (17 desembre 1947).
Prengué part activa a la política del seu temps. Va pertànyer a la Lliga i a
Acció Catalana en el breu període en el qual seguint el seu amic Jaume Bofill
i Mates s’afilià a aquest partit. Es dedicà preferentment a la política local. Fou
regidor de l’Ajuntament de Barcelona en tres diferents períodes: de l’1 de gener
de 1918 a l’abril de 1922, en el consistori constituït el 4 de maig de 1930 i com a
conseqüència de les eleccions de 14 de gener 1934.
A la sessió del Ple municipal de 24 de desembre de 1935 fou elegit Alcalde en
substitució de Joan Pich i Pon. I presentà la dimissió després de les eleccions generals de 16 de febrer de 1936, per tal que fos restituït al seu càrrec Carles Pi i Sunyer.
Va morir a Barcelona el 20 de juliol de 1948, La junta de Govern el Col·legi,
en sessió de 22 de setembre féu constar en Acta el seu sentiment i a proposta del
Diputat Sr. Galí acordà la publicació dels seus dictàmens, cosa que va tenir efecte
a la RJC (anys 1955-58).
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II.

LA SUCCESSIÓ DELS IMPÚBERS, EN GENERAL

El règim especial de la successió de l’impúber sorgeix a Catalunya amb una
Constitució de Jaume I que no apareix formalment publicada i s’integra amb tres
Constitucions que constitueixen el títol II del Llibre VI del volum I De les Constitucions i altres drets de Catalunya7. La primera, de Jaume I, a Tarragona el 1260,
que comença amb les paraules «Com al Offici Reyal se pertanya los drets ja fets
declarar....» es refereix només a la successió intestada, esmenta l’abans al·ludida
Constitució, promulgada per ell mateix i que probablement reprodueix en part i
fa referència a la situació jurídica anterior «així encara com las Leys antigas innuir
eran vistas». La segona —«Los impubers morints ab intestat...»— fou promulgada
per Pere III, a Montsó el 1363, modificava en part l’anterior (aclarint alguns termes usuals torn, sie devolut, pervenga, substituesc als efectes de la polèmica entre
les paraules directes, comunes i obliqües) i al·ludia ja a la substitució pupil·lar. La
tercera, de Felip II, també a Montsó l’any 15858, tracta exclusivament d’aquesta
substitució i comença dient: «Per quant apar gran iniquitat...».
Cal remarcar doncs que, a l’origen, hi ha un règim especial global per a la
successió de l’impúber, tant si aquest mor intestat com si la seva successió ve
determinada per la substitució pupil·lar disposada per algun dels seus progenitors. I constitueix un element comú a aquest règim global, que per tant s’aplica
en ambdós casos, el principi de troncalitat, d’una certa amplitud històrica en el
nostre dret.
La successió de l’impúber s’ha vingut aplicant a Catalunya amb caràcter
pràcticament ininterromput, tot i la polèmica que a finals del segle XIX i inicis
del XX es desfermà a propòsit de la Ley de Mostrencos de 16 maig 1835 i de la
jurisprudència del Tribunal Suprem9 que sovint es mostrà poc respectuosa amb
el nostre dret.
La seva emanació directa de les Constitucions amb el suport de la substitució pupil·lar romana i el principi de troncalitat abans esmentat, expliquen aquesta
pervivència i la zelosa defensa que n’han fet els juristes catalans, tot i que darrerament s’han escoltat algunes veus demanant la supressió de la successió intestada
especial dels impúbers (no de la substitució pupil·lar), cosa que afortunadament
no ha succeït10.
7

Pàgines 356 i 357 de la Compilació de 1704.
Es tracta efectivament de les mateixes Corts en el quals es va promulgar la constitució
«Zelant la conservació de les cases principals….». COLL I RODÉS (pàg. 516) veu en ambdues constitucions la mateixa voluntat de conservar els patrimonis dintre de cada família.
9
S. 20 març 1893, 13 juny 1914 i 7 juliol 1915, entre moltes altres amb caràcter general i 10
desembre 1919, en la matèria específica que ens ocupa, aplicant a Catalunya les normes del Codi
Civil espanyol, en general i relatives a la successió intestada.
10
En efecte, els articles 425 (5-9) i l’article 444.1 regulen respectivament la substitució
pupil·lar i la successió intestada dels impúbers. Aprofito per assenyalar que la rúbrica del precepte,
8
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1.

La doctrina dels autors i la Jurisprudència

La doctrina jurídica catalana s’ha ocupat amb assiduïtat de la successió
dels impúbers. Entre els clàssics destaquen les obres generals de MIERES, CÀNCER I FONTANELLA, així com la monografia de FRANCESC FERRER I NOGUÉS11. Al
segle XVII, FINESTRES, en les seves Prelectiones Cervarienses sive Commentarii
Accademici ad titulos Pandectarum de inofficioso testanento ac de vulgari et pupilari substitutione12, esmenta les Constitucions catalanes en matèria de successió dels impúbers com a manifestació «iure Patrio». De l’època posterior cal
destacar l’obra de VIVES I CEBRIÀ i la de BROCÀ I AMELL i amb menor intensitat
la part de les obres generals de PELLA I FORGAS I BORRELL I SOLER. Excel·leix
també l’article ja esmentat de RAMON COLL I RODÉS. I darrerament, a més dels
manuals o tractats generals, especialment el de PUIG FERRIOL I ROCA TRIAS, els
comentaris monogràfics de PAU SALVADOR CODERCH I de LLUIS ROCA-SASTRE I
MUNCUNILL.
D’altra banda, i com és fàcil de comprendre, aquesta no és una matèria que
doni lloc a molta jurisprudència (d’aplicació o interès indirecte n’hi ha alguna més
sobre substitució pupil·lar, sobre successió intestada en general i sobre aplicació a
Catalunya del règim del Codi civil, sobretot amb ocasió de l’aplicació a Catalunya
de les normes de successió intestada establertes a la «ley de mostrencos». Nogensmenys pel seu caràcter emblemàtic, destaca la Decisió del Senat de Catalunya
de 18 gener 1625 i confirmada per la de 26 abril 1627 (cas de la família Vila),
comentada per FONTANELLA, CÀNCER I VIVES I CEBRIÀ13 També convé esmentar la
Sentència de 13 desembre 1909, extensament comentada por COLL I RODÉS14, tot
i que respecte de la successió de l’impúber afectat s’ocupa més de la substitució
pupil·lar ordenada per la mare (que la Sentència considera nul·la per haver estat
disposada per qui —la mare— no tenia la pàtria potestat) que de la successió intestada especial. Cal també fer esment de les STS 14 setembre 1866 (que parla de

a interpretar en tot cas conjuntament amb la del capítol —«La successió de l’impúber»— en el qual
s’integra com a únic article, en quant es refereix només al caràcter troncal dels béns, podria ser
millorada. És imprescindible que porti rúbrica un article que és únic en un capítol que porta ja la
seva rúbrica?.
11
«Comentaría sive glossemata ad utiliorem quandam ex constitutionibus Principatus Cathaloniae incipentem «Los impúbers» sub rubro De pupillaribus et aliis substitutionibus». Lleida 1618.
12
Cervera 1752, 264. Aquesta obra ha estat recentment (2005) objecte d’una reedició facsímil amb el número 25 de la col·lecció «Textos jurídic catalans», del Departament de Justícia de la
Generalitat, amb un estudi introductori, traducció notes i índexs, tots ells excel·lents, a càrrec de
MAURICI PÉREZ SIMEÓN.
13
L’opinió de FONTANELLA es troba a «Decissiones» 52-59. El criteri de CANCER a «Variarum resolutionumuris Caesarei, Pontificii el municipalis Principatus Cathaloniae». Barcelona 1594
pars prima, cap. 1 i 5 núm.44 i seg.). VIVES I CEBRIÀ tracta el tema a «Usages», pàg. 214-215.
14
«De la successió dels impúbers...» . RJC. 1910 Afirma (pàg. 313) que el seu resultat «encara que justissim està mal fundat».
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la derogació d’una Constitució per l’altra), 25 gener 1870, 24 desembre 1874, 23
setembre 1880, 6 octubre 1888, 16 abril 1898 (sobre la fixació de l’impúber com
a punt de partida per al còmput del parentiu) i 10 desembre 191915. També més
modernament les SATB 5 abril 1962 (que reconegué el règim tradicional) 20 novembre 1963 i 18 març 1980 (que es referien als antecedents històrics i regulació
tradicional d’aquesta institució).
2. Els successius textos legislatius i altres precedents
Em referiré ara només als precedents del precepte que tracta de la successió
intestada dels impúbers. Ja he al·ludit al primer text legislatiu de 1260 i que amb
alguna lleu modificació (1363 i 1585) arriba fins els nostres dies. En ells, com ja he
dit, la successió de l’impúber és tractada de manera unitària, és a dir sense separar
la substitució pupil·lar i la successió intestada.
El primer tractament diferenciat d’ambdós aspectes de la mateixa problemàtica el trobem a la gegantina obra MANUEL DURAN I BAS. En ella16, després de citar
a FERRER i a MIERES i recordar el caràcter troncal de la figura, opta per recomanar
el seu manteniment i la incorpora al text articulat (art. CCCXXXV) a través de
tres regles que vénen a coincidir (amb algunes diferències importants) amb les
tres de l’article 444.1 CCC. La substitució pupil·lar no és objecte de tractament
específic a la Memòria però un precepte del text articulat (art. CCXCIV) la regula
d’una manera molt general.
El projecte d’Apèndix de 1930 presenta una regulació sensiblement igual a
l’anterior (ara a l’art. 351 i l’article 293) i és idèntic a aquest darrer el text (art. 305
i 247) de l’Avantprojecte de la «Comisión Jurídica Asesora» del govern de la República de 23 juliol 1931. Els diversos projectes privats d’Apèndix també regularen
aquest tipus de successió habitualment de forma diferenciada.
Un canvi important es produí amb la llei del parlament de Catalunya de successió intestada de 7 juliol 1936 que dedicà a aquesta matèria tot i incorporant-hi
alguna regla més, l’article 30 (i el 31 respecte als fills extramatrimonials). Òbviament en aquesta llei, d’acord amb el seu títol, no es regulava la substitució pupil·lar.
El projecte de Compilació de 1955 va ampliar (art. 485) el primitiu text
de la Memòria incorporant-hi elements de la llei de 1936. Contenia també un
15
Aquesta Sentència causà un impacte molt gran a Catalunya.. Les actes de la Junta de
Govern del Col·legi d’Advocats en donen testimoniança. Es tractava d’un plet entre la mare i
l’àvia paterna d’un menor que havia mort intestat i al qual havia premort el seu pare, de quina línia
provenien la majoria dels béns del menor. Als òrgans judicial amb seu a Catalunya havien triomfat
les tesis del defensor de l’avia paterna, Jaume Carner, sobre l’aplicació del dret català. El Tribunal
Suprem estimà el recurs de cassació defensat per l’advocat Santiago Alba. Posteriorment hi hagué
una Sentència de l’Audiència Territorial de Madrid, de 9 maig 1925, en un assumpte defensat per
l’advocat José Bergamín, que aplicà el dret català.
16
«Memòria». Barcelona, 1883, pàg. 275-278.
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precepte (art. 486) relatiu a la successió intestada de la Vall d’Aran basada en
el principi de troncalitat i dimanant del Privilegi atorgat per Pere IV a Lleida el
26 juny 135217. La substitució pupil·lar és regulada d’una manera més detallada
als articles 328-331). El text del projecte va passar a la Compilació (art. 251 i
art. 156-159) aprovada per llei de 21 juliol 1960. La reforma de la Compilació
de 1984 va suprimir l’apartat 6è per tal de no discriminar els fills nascuts fora
de matrimoni. El Codi de Successions de 30 desembre 1991 mantingué pràcticament aquesta regulació, amb algunes modificacions puntuals en matèria de
successió intestada (explicitació de l’edat de la pubertat, assimilació de la paternitat per naturalesa i adoptiva i supressió de l’explicitació de la binupcialitat de
la reserva).
3.

Les modificacions del text vigent

La llei que ha configurat el llibre quart del CCC, en matèria de successió intestada de l’impúber, ha introduït aquestes modificacions, constitutives de majors
o menors novetats segons més endavant precisaré, respecte a la situació anterior:
a) Es substitueix «del pare o de la mare per naturalesa o adopció» per «d’un progenitor»; b) Es modifica el text anterior que es referia als béns «qualsevol que sigui el
títol d’adquisició» i es substitueix per «adquirits a títol gratuït»; c) Abans conservaven dret a legítima sobre els béns troncals «els ascendents de l’altra línia» i ara
només «el progenitor de l’altra línia»; d) Es suprimeix tota l’anterior regla 4a. que
precisava la línia de procedència dels béns relacionats amb les institucions dotals i
amb la reserva; i e) Es refon la regla cinquena en la tercera, precisant que respecte
dels béns que no tenen caràcter troncal (i entre ells, llurs fruits) s’apliquen les
regles generals de la successió intestada.

III.
A)

LA SUCCESSIÓ «INTESTADA» DELS IMPÚBERS

Pressupòsits de fet

1. Causant impúber
L’aplicació de l’art. 444.1 exigeix en primer terme que el causant de la successió sigui un impúber. Per a la determinació d’aquesta condició en principi es
partia del dret romà clàssic que, a la Instituta i per raons de puditia havia optat
pel criteri dels proculeians, en contra dels sabinians (partidaris de la inspectio
17
Es basava en un treball de BERTRAN Y MUSITU, JOSÉ, «El derecho especial del valle de
Aran». Barcelona 1901 pàg. 14 i 81. El precepte no va passar al text final de la Compilació, com
expliquen CONDOMINES/FAUS, «Derecho Civil especial de Cataluña», Barcelona 1960, pàg. 290.
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corporis) i fixava l’edat de la pubertat en dotze anys per a les dones i catorze pels
varons. Més endavant, concretament a l’art. 156,3 Comp. i tot mantenint el nom,
la noció de pubertat es relacionà amb la de la testimentifactio activa i es fixa en els
catorze anys per a tothom. El nou llibre de successions segueix aquesta mateixa
línia, a l’article 425.5, en coherència amb l’art. 421.4.
2. Manca de descendència i existència de beneficiaris
Cal també que l’impúber no tingui descendència. Aquesta constitueix una
hipòtesi rara que no acostuma a ser plantejada si bé ho han fet alguns autors com
COLL RODÉS18. Evidentment pot succeir que un impúber (especialment en el cas
de ser de sexe femení, una vegada portada la seva pubertat dels 12 als 14 anys)
deixi, concebut o nascut, un fill carnal. En aquest cas, el fill de l’impúber succeirà
el seu progenitor intestat en tots els seus béns, conforme a les regles generals de
la successió intestada.
D’altra part, per tal de que operi aquesta successió intestada especial, tot
i que no ho expliciti el precepte, és evident que cal que existeixin els parents a
favor dels quals procedeix que es defereixi la successió («dins el quart grau en la
línia de la qual els béns procedeixin»). Si no existeixen aquests parents beneficiaris, la successió intestada de l’impúber es regirà per les normes generals.
3. Inexistència o Ineficàcia de substitució pupil·lar
Igualment constitueix pressupòsit per a l’obertura de la successió troncal,
que no hi hagi substitució pupil·lar. Es podria considerar aquest element subsumit en el següent de la successió intestada (en el sentit de que aquesta implica la
inexistència d’aquella) però considero que més val tractar-lo separadament.
L’article 444.1 es limita a dir «si no hi ha substitució pupil·lar». El principal
problema, al meu entendre, sorgeix quan hi ha substitució pupil·lar però el substituent infringeix les normes de la troncalitat. L’art. 425-7.2, pretén resoldre el
problema dient «són cridats com a substituts pupil·lars...per l’ordre de la successió
intestada», però la qüestió es desplaça a decidir si l’ordre de la successió intestada
és el general o l’especial de la successió intestada dels impúbers. El text i la doctrina majoritària abonen la primera tesi però a mi em sembla institucionalment
discutible, en base als arguments que exposaré més endavant. També resulta opinable si en aquest cas es produeix allò que s’ha denominat «successió pupil·lar
legal» o si s’obre la successió intestada especial dels impúbers pel que fa als béns
troncals dels quals es tracti (coexistint així la substitució pupil·lar i la successió
intestada especial i produint-se una certa, excepcional i plenament justificada inaplicació del principi nemo pro parte).

18

«De la successió....» RJC 1910. pàg. 324.
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Com ja he remarcat anteriorment, l’íntima vinculació entre la substitució
pupil·lar i la successió intestada de l’impúber exigeix una major coordinació i
coherència entre ambdues regulacions. A aquesta finalitat obeeix aquesta comunicació.
4. SUCCESSIÓ INTESTADA
Per a l’aplicació d’aquest article cal que l’impúber mori intestat. No deixa
de ser un bonic joc de paraules l’expressió de FERRER «Si igitur pupillus vel impubesi non potuit testari nec testamentum facere nullo modo dicitur intestatus»19.
Resulta, doncs, d’aplicació l’article 441-1 i la persona de que es tracti ha de morir
sense deixar hereu testamentari (la qual cosa no succeeix quan hi ha substitució
pupil·lar) o quan el nomenat o nomenats no arribin a ser-ho. Com sigui que,
per definició (ex. art. 421-4) l’impúber no pot atorgar testament, a la pràctica la
qüestió consisteix en determinar si hi ha substitució pupil·lar que resulti vàlida i
totalment eficaç als efectes d’allò que s’ha dit a l’apartat anterior.
B)

L’objecte de la successió

1. Procedència dels béns
La successió intestada de l’impúber, amb caràcter troncal, té per objecte «els
béns procedents d’un progenitor o dels altres parents d’aquest dins del quart grau».
Cal recordar que, al menys en teoria, «bona impuberis tripliciter considerantur»,
és a dir que un impúber pot arribar a tenir béns procedents de línia paterna, béns
procedents de línia materna i béns peculiars seus. El règim de la seva successió
intestada especial ha d’atenir-se a aquesta triple classe de béns i, en conseqüència,
es deroga el principi d’unitat de patrimoni i, eventualment en la hipòtesi que ja
he apuntat, la regla nemo pro parte. Els deutes i càrregues de l’herència han de
projectar-se sobre aquesta triple classe de béns en la forma que explica BORRELL20
i que la llei de 1936 establia (art. 30, regla 5a.).
Al llarg de la història hi ha hagut moltes vicissituds en el sentit d’ampliar o
limitar el grup de béns als quals s’atribueix caràcter troncal. Les mateixes Constitucions ens ho acrediten. Els principals problemes que es plantejaven, feien
referència a la «procedència» (origen immediat o mediat dels béns) i a la seva
noció jurídica o econòmica. En definitiva, al criteri de la troncalitat simple o
complexa. SALVADOR CODERCH21 exposa les diferents opinions de la jurisprudència i dels juristes clàssics, aporta algunes decisions judicials del s. XVII i arriba a la
conclusió, coincident amb la major part de la doctrina, de que cal sostenir la tesi
19
20
21

«Commentaria....», glossa 1, núm. 23.
«Dret civil vigent a Catalunya», volum V 2a. part. Barcelona 1923 pàg. 493.
«Comentarios. Edersa», 1986, 150 i seg.
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de l’origen immediat que no va més enllà dels pares del causant, segons la regla
paterna paternis, materna maternis i que considera irrellevant qualsevol anterior
canvi de línia.
2. Títol adquisitiu
En la regulació anterior es deia que formaven part de la successió troncal els
béns procedents de la línia paterna o materna «sigui quin sigui el títol d’adquisició», mentre que la llei actual explicita que els béns han d’haver estat «adquirits
a títol gratuït». Dos són els principals problemes que es plantegen: a) si la llei es
refereix al títol de l’entrada del bé en el patrimoni del menor o en la línia familiar;
i b) si la nova expressió suposa, o no, un canvi respecte a la regulació anterior.
Respecte a la primera qüestió sembla clar i així ho havia expressat la doctrina22
que el títol d’adquisició es referia a l’entrada del bé en la línia familiar. Quant a la
segona no es tracta d’un canvi ja que també, i atesa la solució donada a la qüestió
anterior, l’adquisició per part del fill havia d’haver estat, com ara explicita el precepte, a títol gratuït23.
Especial atenció mereix en aquest punt el tema de la possible troncalitat
dels béns adquirits pel menor no a títol gratuït però en mèrits de subrogació real
respecte d’altres béns que indiscutiblement tenien aquell caràcter. La doctrina
clàssica els hi negava aquest caràcter i la moderna s’ha mostrat perplexa sobre el
particular. Personalment crec que la correcta aplicació dels criteris de la subrogació real ofereix una aplicació més justa de la institució en una matèria en la qual,
en cas contrari, fóra molt fàcil el frau de llei.
També resulta evident que els eventuals béns procedents de línia familiar
però més enllà del quart grau, no es consideren troncals.
La regla c) de l’article 444-1, seguint correctament els principis institucionals
en aquesta matèria i d’acord amb la pràctica totalitat de la doctrina, explicita que
els fruits dels béns troncals no tenen aquest caràcter, es consideren béns peculiars
del menor i, per tant, la successió respecte d’ells es regeix per les regles generals
de la successió intestada, sense distinció de línies.
C) Crida dels successors
1. Parents més pròxims
La crida successòria en favor dels parents més pròxims és una constant des
de l’origen de la regulació. Evidentment es tracta dels parents més pròxims de
l’impúber i no té res a veure la proximitat respecte del progenitor o els parents

22
23

SALVADOR CODERCH, «Comentarios», pàg. 158.
PUIG FERRIOL/ROCA TRIAS «Fundamentos» pàg., 272.
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d‘aquest, dels quals els béns procedeixen. La qüestió havia tingut una gran importància històrica i havia donat lloc a resolucions jurisprudencials de divers sentit,
però avui la referència a la persona de l’impúber, resulta pacífica. També ocupà
molt a la doctrina el problema dels germans de doble vincle o de vincle senzill.
Avui l’article 442-10.1 estableix, per al règim general de la successió intestada, la
no distinció entre ells. Òbviament, però, caldrà atendre, en aquest punt, al criteri
de la troncalitat i el germà de vincle senzill concorrerà amb els de doble vincle en
la línia comuna i no ho farà si la línia és distinta. L’article 425-7.1 al meu entendre
corrobora aquest criteri.
2. Ordre
El text legal manté, en aquest punt, la mateixa expressió de les normes anteriors. L’ordre successori en l’actualitat és aquell que estableix el capítol II del títol IV
d’aquest llibre IV. Com sigui que, en principi i llevat d’allò que he exposat abans en
relació amb l’eventualitat de descendència de l’impúber (que impedeix l’aplicació
d’aquest règim especial), en aquest cas no hi ha ordres precedents, la successió intestada de l’impúber es defereix en primer terme, i respectant sempre el principi de
troncalitat, a la línia directa ascendent i, posteriorment a la línia col·lateral.
3. Grau i línia
Dins de l’ordre establert, la successió intestada de l’impúber es produeix
en favor del grau més pròxim (art. 441-5) dins la línia «de la qual els béns procedeixen». Torna a plantejar-se aquí la qüestió de si per «línia» ha de entendre’s un
concepte simple o immediat (només línia del pare o de la mare) o un concepte
remot o mediat que obligui a seguir-la fins el moment d’ingrés en la família. I
coherentment amb allò que s’ha dit abans, entenc que només s’ha d’atendre a la
línia paterna o materna. Cal també reiterar, encara que pugui resultar una obvietat, que la línia juga abans que el grau i per tant entra en la successió un parent de
grau més llunyà de la línia paterna o materna de la qual els béns procedeixen, que
un parent de grau més pròxim però que no pertany a la línia de la qual es tracta.
Afegiré en darrer terme que la crida successòria es limita al quart grau, com ho fa,
amb caràcter general l’article 442-11.
D)

Llegítima del progenitor de l’altra línia

L’apartat b) de l’article 444-1 reconeix el dret a la llegítima sobre els béns
troncals al progenitor de l’altra línia si sobreviu quan s’obre la successió de l’impúber. La regulació anterior atribuïa dret a llegítima a tots els ascendents de l’altra
línia. Ara, en el procés de reducció de l’àmbit de la llegítima, aquest dret es reconeix només a l’altre progenitor i no als altres ascendents. En definitiva la solució
és coherent amb la regulació que de la llegítima dels progenitors fa l’article 451-4.
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D’altra banda, cal tenir present que sovint a Catalunya s’establia el pacte
de supervivència en virtut del qual es renunciava a la llegítima que pogués correspondre al supervivent en la successió intestada del fill mort impúber. Aquest
pacte que enforteix el principi de troncalitat, tot i no ser freqüent, ha passat a
l’actual art. 451-26.2a) CCC.
E)

Aplicació de la successió intestada general

L’article 444-1 d’acord amb allò que ha estat sempre d’aplicació en aquesta matèria, acaba establint que en els béns del menor que no tinguin caràcter
troncals, la successió intestada es regeix per les regles generals sense distinció
de línies.
IV.

LA SUBSTITUCIÓ PUPIL·LAR

1. La delimitació de la matèria
No tractaré ni amb extensió ni en profunditat la institució de la substitució
pupil·lar. Només en allò que es refereix a la seva articulació amb la successió
intestada dels impúbers. La substitució pupil·lar que al textos legals es tractada
com una modalitat de substitució hereditària, juntament amb la substitució vulgar, la substitució exemplar i la substitució fideïcomissària, al meu mode de veure
s’hauria de considerar com una institució vinculada a la successió dels impúbers
i així alguns tractadistes (PUIG FERRIOL I ROCA TRIAS) ja no l’estudien en el capítol
corresponent a la institució d’hereu (on resten la vulgar i la fideïcomissària) sinó
com «Expedients per tal de suplir la manca de capacitat» (junt amb la substitució
exemplar dels incapacitats). Em sembla que s’hauria de prosseguir en aquesta
línia dins un tractament unitari de la successió de l’impúber24.
Tots els autors estan d’acord en el fet que un menor impúber, en morir, pot
arribar a tenir un patrimoni susceptible de tractament diferenciat en tres parts
o grups de béns. a) Béns procedents de la línia troncal d’un progenitor, b) Béns
procedents de la línia troncal de l’altre progenitor i c) Béns adventicis que hagi
pogut adquirir sense que provinguin ni de l’una ni de l’altra línia (o d’un grau
llunyà d’alguna de les línies), incloent els fruits dels béns troncals25. Aquest fet es
pot veure nítidament en el cas de la successió intestada però també es dóna en

24
L’obra de COLL I RODÉS «De la successió...» es mou en aquesta mateixa línia de pensament. D’una part qualifica la substitució pupil·lar com a «successió testada dels impúbers» i de
l’altra considera que junt amb la successió intestada dels impúbers «formen un compost únic en
nostre dret» (pg. 145).
25
Així ho estableix la lletra c) de l’article 444-1.
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cas de substitució pupil·lar, ja que el fet de que el substituent ordeni la successió
no solament sobre els béns que li atribueix sinó també sobre els altres no afecta
a la naturalesa del patrimoni del menor. Els béns que, en disposar la substitució
pupil·lar, li atribueix el substituent tenen la mateixa naturalesa que els béns que
procedeixin de la seva mateixa línia troncal (amb alguna matisació).
La diferència rau que en cas de successió intestada, cada grup de béns segueix un règim diferent: la línia troncal paterna, la línia troncal materna i la línia
no troncal. Mentre que, en el cas de la substitució pupil·lar, els béns segueixen
el destí establert pel substituent, sempre que, quant a la línia troncal que no és
la seva, mantingui les regles de la troncalitat. Així, i com veurem a continuació,
en mèrits del mandat legal, concorde amb la tradició jurídica catalana, el causant substituent pot disposar lliurement de tots els béns que l’impúber té, amb la
condició de que els procedents del tronc de l’altre progenitor, vagin a persones
d’aquesta línia. Així, els béns procedents de la línia del substituent i els propis
de l’impúber segueixen el mateix règim, la lliure voluntat del substituent; mentre
que només els de l’altre tronc tenen un règim especial.
2.

La crida dels substituts pupil·lars troncals

L’article 425-7 disposa: «1. Un progenitor solament pot designar com a substitut pupil·lar en els béns de l’impúber procedents de la successió de l’altre progenitor,
si aquest no ho ha fet, algun o alguns dels germans de l’impúber que siguin fills
comuns o, si no n’hi ha, parents de l’altra branca dins del quart grau. Si manquen
uns i altres i també pel que fa als altres béns, la designació del substitut pupil·lar pot
recaure en qualsevol persona capaç de succeir».
Tot i que el text resulta clar, el primer problema que voldria plantejar consisteix en esbrinar les causes per les quals el progenitor substituent ha de designar,
com a substitut en els béns procedents de l’altre progenitor, en primer terme,
algun o alguns dels germans de l’impúber substituït. I només si no n’hi ha, pot
designar (lliurement) els parents de l’altra branca fins el quart grau26.
En els precedents legislatius sembla que aquesta referència apareix per primera vegada a la Compilació, en dir l’article 158 «alguno o algunos de los hermanos del impúber y en su defecto, a otros parientes maternos del mismo dentro del
cuarto grado».

26
Es tracta d’un tema que resulta clar a les fonts històriques. Aquestes, segons l’opinió majoritària, establien que el substituent podia escollir lliurement, i sense limitacions (o eventualment
només dins el quart grau) dins la línia troncal. Més endavant transcriuré i comentaré el text de la
constitució de 1585 Ni a la Constitució de 1260 ni a la de 1363 hi havia cap referència explícita als
germans. La doctrina clàssica s’havia mogut en la mateixa direcció. Per tots, FONTANELLA escriu:
«Pater non potest substituere filio impuberi in bonis maternis nisi in favore eorum qui sunt ex parte
matris coniuncti illi».
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Abans, des del text articulat annex a la Memòria de DURAN I BAS es feia
referència als germans per assimilant-los als altres parents i establint que el substituent pot elegir entre qualsevol dels parents. L’article CCXCIV diu «Cuando el
padre dispone por sustitución pupilar de los bienes de su hijo impúber, y éste tiene
hermanos u otros parientes de parte de madre hasta el 4º grado, debe elegir entre
ellos el sustituto respecto a los bienes procedentes de sucesión materna. Si no lo
hiciere, deben dichos bienes volver a aquéllos por el orden de la sucesión intestada,
subsistiendo en cuanto a los demás bienes la sustitución pupilar en la forma ordenada por el padre».
BROCÀ27, sense tractar el tema amb profunditat interpreta la Constitució en el
sentit d’igualar germans i parents i reconèixer la lliure disponibilitat del pare per a
efectuar la substitució pupil·lar en favor de qualsevol d’ells. També BORRELL I SOLER28 sosté, en tractar de qui pot ser substitut pupil·lar: «...el pare no pot disposar
dels béns materns del pupil sinó a favor de la mare o de parents materns fins al quart
grau, si n’hi ha; però entre els dits parents, en pot disposar com vulgui».
El transcrit text del Codi Civil de Catalunya prové directament del text ja
esmentat de la Compilació de 1960 i la doctrina que ha estudiat la qüestió accepta acríticament el text legal. Des del meu acreditat respecte a les persones i la
tasca dels compiladors, em sembla que en aquest punt no van estar afortunats.
Cal remarcar que el projecte de 1955 era, en aquest punt, totalment ajustat a les
fonts. El seu art. 330 deia: «Respecto a los bienes del impúber procedentes de la
sucesión materna, el padre deberá designar substituto pupilar a alguno o algunos
de los hermanos del impúber u otros parientes maternos del mismo hasta el cuarto
grado... En defecto de todas estas personas o respecto a los demás bienes en todo
caso, la designación de substituto pupilar podrá recaer en cualquier persona capaz de
suceder». Ignoro quan es va introduir l’incís «y en su defecto» de l’art. 158 de la
Compilació, per separar els germans dels altres parents. És possible que aquesta
adició tingués efecte al tràmit legislatiu que va des del projecte al text definitiu de
la llei i també que el seu motiu fos l’intent, lloable però maldestre i frustrat, bé
d’introduir major claredat en la formulació del precepte bé referir-se a un supòsit
«quod plerumque accidit», bé de considerar que d’aquesta manera no s’infringia el
principi «nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest»29.
De tota manera també vull aportar una dada que pot explicar més fonamentadament, des d’un punt de vista formal i aparent, aquesta redacció final. En
l’obra de JOSEP FINESTRES I DE MONSALVO «Praelecto cervariensis sive commenta-

27

«Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del civil». Barcelona 1918, pàg. 367.
«Dret civil vigent...» volum V 1ª part, pàgina 112.
29
Encara que fos a costa de canviar notablement el sentit de la norma I és que també en
matèria d’activitat legislativa «aliquando bonus dormitat Homerus».
28
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rius accademicus ad titulum pandectarum de vulgari et pupillari substitutione»30
quan tracta «De effectibus pupillaris substitutionis» i en referir-se a «el nostre
dret municipal» i en concret a les Constitucions de les Corts de Montsó de 1363
i 1585, diu31: «En aquesta constitució s’ordena que la substitució pupil·lar no comprengui els béns materns ni els provinents de la branca materna sinó que aquests
béns es defereixin als germans de l’impúber difunt o a la resta de cognats de l’estirp
materna fins al quart grau, segons l’ordre del dret romà». Fins aquí la doctrina
de Finestres és absolutament conforme a les fonts històriques ja esmentades. A
continuació, però, manifesta: «Però si el pare hagués disposat dels béns materns a
favor dels germans del fill impúber o, si aquests mancaven, a favor de cognats de la
branca materna, la disposició és vàlida». Aquest incís «his deficientibus» ens planteja els mateixos problemes que el «en su defecto» del art. 158 de la Compilació
o el «si no n’hi ha» de l’art 425.7-1 del Codi Civil de Catalunya.
Al meu entendre la qüestió radica en la interpretació de la la Constitució
«Per quant apar gran iniquitat» de 1585. El text literalment diu al inici i a mode
d’exposició de motius: «Per quant apar gran iniquitat, que tenint una persona
germans, o germanas, o altras parents de part de la mare fins en quart grau segons
orde de dret romà....» Aquesta expressió «segons orde de dret romà» és probablement la que fa concloure a Finestres que els germans ocupen un rang preferent
a tots els altres cognats. Però la mateix Constitució més endavant i en la part
que podem considerar dispositiva —«perço statuim y ordenam ab approbatio de
la present Cort»— diu de manera molt clara «que en dit cas los bens de la mare
hajan de tornar als Germans o Germanas, o altres parents fins el quart grau, com
esta dit de part de mare sin tindra y que entre ells lo Pare puga disposar per dita
substitutio pupilare, y no en altras personas...» Em sembla doncs que «segons orde
de dret romà» només qualifica el «quart grau»; que aquesta facultat de disposició
del pare entre els germans i els altres parents impedeix la preeminència dels
germans i que tot plegat aquesta interpretació resulta més conforme als principis
generals del dret català32 .
Una altra qüestió, de menor entitat, a dilucidar consisteix en discernir el
motiu per el qual s’exigeix que els germans del substituït ho siguin de doble vincle

30
Sobre la importància de FINESTRES en la història del nostre Dret, vaig presentar una comunicació a la sessió de l’Acadèmia de 27 de gener de 2009 que es pot consultar a la pàgina web
de la nostra Corporació. Es troba també publicat a ANNALS III, pàgs. 77-96.
31
És el paràgraf 25, pàgina 334. (a la reedició facsímil ja esmentada és la pàgina 395), corresponent al capítol esmentat de la part tercera «De pupillari substitutione»
32
En aquest mateix sentit es manifesta COLL I RODÉS, «De La successió...», RJC 1909 pàg.
517 en dir «En virtut d’aquesta constitució, quant el pare nomena sustitut pupilar á son fill, ve obligat,
respecte dels bens que aquell hagi adquirit de la mare ó de parents per linia materna, á elegir el sustitut
entre els parents del mateix impuber que ho sigan de la branca materna y dintre del quart grau de dret
romà, que compren fins als cosins germans, oncles i nebots segons..»
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i no el germans consanguinis unilaterals de la línia troncal dels béns33. L’exclusió
dels mig germans (consanguinis aliens a la línia troncal resulta totalment congruent. I si no hi ha parents de la línia troncal, l’obertura total de la crida és també
comprensible. En canvi no encerto a comprendre, llevat el propòsit d’anar cercenant la troncalitat, que s’exigeixi en tot cas la condició de germà de doble vincle.
Una modificació legislativa en aquesta matèria sembla útil i més en una societat en
la qual sembla que cada vegada hi haurà més germans unilaterals.
3. El problema de la vulneració de la troncalitat
El paràgraf 2 de l’article 425-7.2 disposa: «2. Si els progenitors no compleixen
el que estableix l’apartat 1, són cridats com a substituts pupil·lars els dits germans o
parents, per l’ordre de la successió intestada».
La primera cosa que cal plantejar-se és si els germans precedeixen en tot cas
als altres parents que no serien cridats a la successió, sinó en defecte d’aquests.
Una interpretació coherent amb el paràgraf anterior així ho comporta. I si és així,
ens trobaríem amb una successió especial, diferent de la intestada (tant la normal
com la dels impúbers) i que operaria per ministeri de la llei, en la qual els germans
ocuparien un lloc de privilegi.
La majoria dels autors així ho entenen. ROCA-SASTRE MUNCUNILL34 manté que la
successió intestada de l’impúber no té lloc conforme a l’article esmentat quan hi ha
substitut pupil·lar, ni que sigui per aplicació de l’article 158.2 Comp. (pràcticament
igual al 425-7.2 CCC). I considera que aquest darrer precepte configura una mena de
«sucesión pupilar legal, de caràcter anómalo». I també IMMA BARRAL35 considera que en
primer terme són cridats els germans i després els altres parents «per l’ordre de la successió intestada» que entén és la regular, ja que la successió intestada troncal, una vegada consagrada l’alteració esmentada coincideix totalment amb la regular o normal.
El meu criteri, per contra i en coherència amb allò que he mantingut a
l’apartat anterior, és que la referència a germans i parents no comporta un ordre
successori diferent (i en aquest sentit sobra l’explicitació dels germans que també
són parents) i en conseqüència la crida hauria de seguir l’ordre de la successió
intestada i específicament la successió intestada dels impúbers.
D’aquesta manera els germans que formen part de la classe dels parents
(per ius familiae o per ius sanguini), es mantenen en el seu ordre dels col·laterals,
sense avençar cap dels altres ordres i respectant el règim successori establert amb
caràcter general i que també és el que, en el marc de la troncalitat, s’aplica a la
successió intestada dels impúbers.
33
IMMA BARRAL, als «Comentaris Egea-Ferrer» es manifesta (pàg. 496-497) favorable al text
legal, pesi a que reconeix «trenca la norma de la troncalitat»
34
A «Comentarios Edersa», tom. XXVIII, vol. 2 pàg. 401.
35
A «Comentaris» citat a la nota 33, pàg. 498.
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I quan el substituent pupil·lar hagi desconegut o vulnerat el principi de troncalitat, la seva designació esdevindrà ineficaç i resultaran cridades les persones que
succeirien el pupil conforme a les regles de la successió intestada dels impúbers.
És veritat que d’aquesta manera resultarà que la successió del menor serà en part
testada (la coberta per la substitució pupil·lar) i en part intestada (en allò que el
substituent hagi vulnerat el principi de troncalitat i la crida tingui efecte conforme
a la successió intestada dels impúbers) però això no comportarà més que una ben
explicable excepció al principi d’incompatibilitat de la successió testada i intestada.

V.

REFLEXIÓ CONCLUSIVA

A mode de resum de tot l’anterior entenc:
Primer. Caldria modificar l’art.425-7 «Principi de troncalitat» del Codi Civil
de Catalunya en el sentit de suprimir l’incís «si no n’hi ha» perquè no respon a la
tradició jurídica catalana. I, com a conseqüència es podria simplificar el redactat
de tot el paràgraf 1 si bé la redacció actual, amb la supressió esmentada, resulta
una fidel transcripció de les fonts històriques i de la doctrina dels autors.
Segon. Caldria suprimir també, al mateix article, l’expressió «que siguin fills
comuns». La possibilitat de designació d’un o més germans de vincle senzill de
l’altra branca troncal no caldria explicitar-la, ja que romandria compresa en la
referència genèrica als parents d’aquesta altra branca.
Tercer. Caldria afegir, al final del paràgraf 2 del mateix article l’expressió «de
l’impúber» per a insistir en la naturalesa unitària de la successió de l’impúber i per
a subratllar el principi de troncalitat.
Quart. Per a una millor integració de les normes, resultaria aconsellable que la
successió dels impúbers fos tractada sistemàticament de mode «compost»36, sense separar la successió testada de la intestada i en el lloc sistemàtic que s’estimés més oportú.
Cinquè. Fóra convenient modificar la rúbrica «Caràcter troncal dels béns» de
l’article 444-1 que no es correspon totalment amb el seu contingut (en el qual es
tracta també —lletra c)— de béns que no tenen caràcter troncal)37. En tractar-se
d’un sol article podria considerar-se que el títol del capítol serveix de títol de l’article o es podria atribuir a aquest una expressió com «Règim regulador» o similar.
Sisè. Procedeix traslladar aquesta comunicació al Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya, com a manifestació de la finalitat corporativa de
col·laboració a la reforma de la legislació, per tal que les seves conclusions siguin
tingudes en compte amb ocasió de la reforma legislativa corresponent.
Moltes gràcies, benvolguts companys, per la vostra atenció.

36

En l’afortunada expressió de l’autor homenatjat, COLL I RODÉS, com s’ha dit a la nota

37

Vegi’s la nota 10.
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EL NOTARI NOGUERA:
NOTES BIOGRÀFIQUES D’UN NOTARI SOCIAL IMPLICAT
per
JOSÉ-JUAN LÓPEZ BURNIOL
Acadèmic de Número
15 de març de 2011

Raimon Noguera de Guzmán fou un notari barceloní que serví la seva notaria a la capital catalana per espai de trenta-set anys, des del 1935 al 1972. Aquesta
circumstància no justificaria l’edició de la biografia de la que és autor Agustí Pons,
recentment publicada sota el títol «El notari Noguera i el llegat de Picasso, Miró
i Pau Casals». La pràctica del propi ofici, qualsevol que aquest sigui i encara que
s’hagi exercit amb dedicació i competència exemplars, no justifica de cap manera
que una persona mereixi ser recordada. La seva tasca —la seva aportació— quedarà
integrada per sempre, de forma anònima, en la història del seu país, feta d’un conjunt innumerable d’aportacions individuals tan transcendents com fungibles. Però,
per això mateix, el que resulta insòlit en la biografia de Noguera —i justifica que
se’l recordi— fou la seva preocupació constant per la gestió dels afers col·lectius,
no en l’àmbit de la política convencional —que segurament quedava molt lluny de
les seves preferències i, fins i tot, de les seves aptituds—, sinó en el terreny del que
s’anomena —en termes que avui estan ja molt desgastats— la societat civil.
Raimon Noguera fou, en efecte, un personatge destacat de la vida i de la
societat civil barcelonina i, per extensió, catalana del seu temps: un home valorat
i respectat, que contribuí de forma decisiva a la resolució de conflictes en els què,
per sota d’una aparença estrictament jurídica, bategava una confrontació de molt
més calat —com el plet que enfrontà al Monestir de Montserrat amb la Mitra
barcelonina (és a dir, a l’abat Escarré amb el bisbe Modrego) pels drets sobre la
muntanya de Montserrat—; un jurista que tingué els recursos tècnics precisos, el
coneixement de la natura humana indispensable i la murrieria necessària per bastir l’esquema jurídic que va fer possible dues institucions avui tan arrelades i característiques de la capital catalana com són el Museu Picasso i la Fundació Miró;
i, per últim, un patrici que erigí i dotà generosament una fundació —la «Fundació
Noguera»—, que té per objecte l’edició dels inventaris dels Arxius Notarials de
Catalunya, juntament amb un important recull de textos i documents, estudis,
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actes, llibres de privilegis i diplomataris, que posen al servei dels historiadors i
estudiosos en general un material que, als països més desenvolupats d’Europa, els
seus respectius Estats van tenir cura d’editar des de mitjans del segle XIX. De la
magnitud de la tasca de la «Fundació Noguera» en dóna prova evident el fet que
ha publicat —des de la seva creació l’any 1976 fins avui— més de 200 volums, que
s’han distribuït a les biblioteques més importants del món.
De totes aquestes activitats, d’un innegable interès general, en dóna exacta
relació la recent biografia de Raimon Noguera, raó per la que no paga la pena insistir-hi. Però, més enllà de la narració de la seva rica peripècia vital, la trajectòria de
Noguera dóna peu a dues reflexions que la transcendeixen.
En primer lloc, l’especial significat del notariat a Catalunya, que, molt més
enllà de l’autenticació d’actes i contractes que constitueix el nucli dur de la seva
funció, ha desenvolupat aquí una funció singular. En efecte, el notariat català ha
cobert històricament, d’alguna manera, el buit deixat per un Estat considerat moltes vegades tan sols com relativament propi. Així, la perpetuació de les «cases
principals» —les cases pairals— s’ha fet possible durant segles, a les notaries catalanes, mitjançant «capitols matrimonials» autoritzats pel notari segons el costum
del país, i no per la concessió de «mayorazgos», tal i com es feia a Castella gràcies a
la benevolència d’un rei proper que concedia aquest benefici. I la reforma agrària
del segle XVIII també s’instrumentà a les notaries del país, mitjançant el recurs sistemàtic a la rabassa morta pactada lliurement davant del notari i no imposada per
disposicions legals de cap mena. Doncs bé, Raimon Noguera s’insereix en aquesta
honorable tradició del notariat català, que —anant més enllà de l’estricta documentació dels afers que arriben a les seves mans— s’involucra de forma decisiva
en la resolució jurídica dels problemes més vius de cada moment històric, així com
en la institucionalització d’empreses d’interès general que, en un altre lloc, haurien estat promogudes, establertes i sostingudes pel poder públic. Tal vegada es
podria concloure que els catalans s’ho han hagut de «muntar» sols moltes vegades,
i ho han fet sovint davant del notari.
I, per últim, s’ha de destacar la importància decisiva que han tingut, durant el
segle XX, per a la recuperació de la cultura catalana —que és tant com dir per la refacció de la nació catalana— aportacions com la de Raimon Noguera, una més entre
tantes, que han fet possible que avui —als començament del segle XXI—Catalunya
formi part «modesta però dignament» —en paraules de Ramon Trias Fargas— del
concert de les nacions.
Noguera visqué la seva vida amb discreció i bon estil, amb un fons de relativisme
escèptic i una punta d’ironia, més desencantada que amarga, que projectà desinhibida
sobre persones i fets. Són els trets de caràcter que li marcaren la tradició de la que
venia, l’educació que va rebre i l’ambient que va viure. Fou, així, un patriota sense retòrica, un noucentista sense encarcarament, un jurista sense dogmes i un ciutadà sense
complexes. No és estrany que avui se’l recordi, tant pel que va fer com per el que era:
un català que serví al seu país amb un tarannà tan civilitzat com obert.
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ORDEN JURÍDICO, IRPF E IMPUESTO SOBRE SUCESIONES
por
JOSÉ JUAN FERREIRO LAPATZA
Académico
5 de abril de 2011

Mi comunicación de hoy tiene ciertas características que me atrevo a explicar ahora como introducción. Aunque esta introducción es más extensa que la
propia comunicación.
Lo primero que creo debo explicar es que con esta comunicación trato de
hacer dos consideraciones o propuestas muy concretas de carácter doctrinal. Entendiendo por doctrina, como indica Moliner en su Diccionario, la «ciencia o
grupo de conocimientos poseídos por alguien o contenidos en una obra o exposición cualquiera».
Subrayando que yo, por lo menos, creo que el análisis doctrinal forma el núcleo y la esencia de la Ciencia del derecho en cuanto se dirige o tiene por objeto
el Ordenamiento concebido como conjunto de normas abstractas y generales.
Distinguiendo perfectamente el Ordenamiento así concebido de los actos
de aplicación —sentencias, actos administrativos, informes, recomendaciones,
etc.— cuyo análisis es, sin duda, también necesario para defender el Ordenamiento en vigor, su reforma o su derogación. No creo, sin embargo y en este
sentido, que un acto de aplicación, sea el que sea, pueda dar más resultados en
orden al análisis y mejora de nuestro derecho que, como aquí en la Academia
se ha escuchado recientemente, nada menos que más de veinte años de análisis
doctrinales.
Los análisis o, como a veces se les denomina despectivamente, los academicismos doctrinales, son el núcleo y la base de la ciencia jurídica y en ellos quiero
integrar, desde luego, mi brevísima construcción de hoy.
Aunque en ella defienda posturas muy firmes frente a opiniones hoy muy
extendidas y frente a la legislación que hoy se aplica en gran parte del territorio
español respecto al Impuesto sobre Sucesiones y del IRPF.
Con la ayuda, implícita en mi comunicación, del derecho comparado, de
necesaria compañía, según entiendo, en todo análisis jurídico riguroso. Pues yo
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entiendo que el Derecho es un producto de la razón, del logos, del alma humana
en el sentido que daban a esta palabra los, para mí, nunca superados filósofos presocráticos griegos. Una razón o alma igual en todo el mundo que camina, como
sostuvo con todas su fuerzas HEGEL y los hechos están probando, hacia un orden
jurídico universal e igual en todo el mundo.
Pues no parece sino que la mejor organización social, de la civitas, que es el
objeto de la ciencia jurídica no pueda ser aplicada a todos los seres humanos, a todos los países, a todos los Estados, entendiendo por Estado, en palabras de KANT,
precisamente, como un conjunto de ciudadanos bajo leyes jurídicas. El derecho
sirve para organizar la vida en sociedad, sirve para organizar la polis. El derecho
es política reflejada en normas jurídicas. Sin que, a mi parecer, quepa disociación
alguna entre la primera —la política— y el segundo, el Derecho.
El núcleo de mi comunicación, al que llegaré en seguida, es, como ya dije,
muy breve y en él se contienen expresiones, palabras, quizás poco habituales para
esta Academia cuyo lenguaje siempre muy educado no puedo sino alabar.
En todo caso, pido ya disculpas; y las pido acogiéndome a mi propósito de
iniciar una discusión con tiempo suficiente para ello y de provocar críticas, cáusticas, acerbas, y no alabanzas, loas ni parabienes. Pues creo que sólo las críticas
hacen progresar la ciencia estimulando a quien habla o discute con los que, como
él, cultivan esta ciencia.
Así, pues, desemboco ahora en el núcleo de mi comunicación sobre orden
jurídico, Impuesto sobre Sucesiones e IRPF.
Nuestro Ordenamiento jurídico (artículo 31 CE) ordena repartir los impuestos entre los ciudadanos conforme a la capacidad económica de cada uno de ellos,
de forma que pague más el que más tenga y menos el que menos tenga.
La capacidad económica se mide por la renta y el patrimonio. La renta obtenida o gastada, y el patrimonio que se obtiene, que se tiene, o que se transmite.
Nuestro legislador ha entendido desde hace decenios por renta todo incremento patrimonial. Y ha excluido en el IRPF sólo los incrementos obtenidos por
vía de herencia, precisamente, porque ya estaban gravados por el Impuesto sobre
Sucesiones.
Pedir la supresión del Impuesto sobre Sucesiones, así, simplemente, supone
pues pedir un privilegio para aquellos que obtienen los bienes de la herencia
incompatible con el trato igual de iguales capacidades económicas, contrario al
mandato constitucional. Un privilegio mayor cuanto mayor es la herencia, esté
esta constituida por una empresa familiar o por cualquier tipo de bienes.
Por lo demás resulta también increíble que tal petición se haga basándola
en la doble imposición que sufriría el patrimonio (obtenido, por ejemplo, por los
padres con sus ahorros) al ser obtenido por los hijos.
Pues de una parte, todos los distintos impuestos (más de veinte en nuestro
sistema) gravan la renta o el patrimonio, tantas veces como impuestos hay.
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Y, de la otra, lo que grava el Impuesto sobre Sucesiones es, obviamente, el
incremento patrimonial del heredero y no la capacidad de los padres fallecidos.
O de los tatarabuelos o antepasados más lejanos que crearon el patrimonio y lo
transmitieron gratis (para los herederos) et amore (por parte de los fallecidos).
Sólo la demagogia, la ignorancia o el más puro arbitrismo o cinismo permite
sostener, pues, esta petición contraria la orden constitucional de gravar a cada
uno según su capacidad.
Como sólo la demagogia, el arbitrismo y la ignorancia permite el diferente
gravamen dual de las rentas en el IRPF, según se trate de rentas del trabajo (hasta
el 43%) y del capital (menos de la mitad) iniciado con el gobierno del PP e —increíblemente— mantenido por un gobierno de izquierdas PSOE-PSC.
Ningún argumento económico —pretendidamente objetivo o científico pero
de nunca demostrada certeza (el fomento del ahorro o la competencia)— puede
ir contra el orden jurídico que la comunidad política se ha impuesto a sí misma.
Y los juristas debemos defender con rigor la observancia de este ordenamiento mientras esté en vigor. O su reforma para un orden social más conveniente.
Pues el Derecho, como ciencia y como técnica de la organización social, no
puede abandonar ninguna parcela de esta organización; dejándola en manos de
otras disciplinas como la economía o la contabilidad, cuyo objeto de estudio es
otro. Dejándola en manos de arbitristas o diletantes que convierten, al ocupar,
con sus consejos o normas, lo que los juristas han abandonado o les han hecho
abandonar, el Estado de Derecho en un estado de hecho sometido o entregado,
como siempre, al deseo de los que más fuerza tienen. A un deseo de más poder
que sólo puede venir limitado por reglas jurídicas, por esquemas de conducta,
que los juristas han elaborado y siguen elaborando al servicio de un invento esencialmente jurídico: la organización democrática de la sociedad.
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EL FAIR USE COMO LÍMITE NATURAL
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
por
IGNACIO SANCHO GARGALLO
Miembro de Número de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
26 de abril de 2011

1.

LÍMITES LEGALES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Como cualquier otro derecho de propiedad, la denominada propiedad intelectual no confiere unas facultades absolutas, sino que tanto los denominados derechos morales como los de explotación o patrimonial, están sujetos a limitaciones.
Según el art. 2 TRLPI «La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley».
Los límites más importantes al derecho de propiedad intelectual se centran
en torno a los derechos de explotación de la obra, sin perjuicio de que puedan
apreciarse en los derechos morales.
En este sentido, el art. 17 LPI prescribe que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y,
en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública
y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los
casos previstos en la presente Ley.
La Ley de Propiedad Intelectual, que traspone la normativa armonizada por
las directivas comunitarias, ha optado por configurar de la forma más amplia
posible los derechos de explotación, a la vez que establece una lista cerrada y
restrictiva de límites o excepciones.
Es paradigmática la configuración actual del art. 18 LPI, que entiende por
derecho de reproducción «la fijación directa o indirecta, provisional o permanente,
por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que
permita su comunicación o la obtención de copias». Esta concepción tan amplia
ha trasladado al ámbito de las limitaciones legales la determinación concreta del
alcance de la protección mediante la inclusión de excepciones.
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Estos límites aparecen recogidos en los arts. 31 a 40 LPI y vienen exigidas
por la vida social, las necesidades de información, la libertad de expresión...
a)

Reproducción sin autorización

i) Los actos de reproducción provisional que, además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios
y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red entre terceras partes por un
intermediario, bien una utilización lícita, entendiendo por tal la autorizada por
el autor o por la Ley (31.1). Está pensando sobre todo en la copia caching que
realiza los servidores proveedores de acceso a Internet, respecto de los sitios web
visitados.
ii) La reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando
se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las
que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa. Quedan excluidos de lo dispuesto en este apartado las
bases de datos electrónicas y, los programas de ordenador (31.2). Es el supuesto
de uso privado del copista. Solo se permite la reproducción, por lo que cualquier
utilización posterior de la copia en un ámbito que no sea el privado exigirá la correspondiente autorización o cesión de derechos. Este límite es el que justifica la
«compensación equitativa», que en nuestra Ley de Propiedad Intelectual se lleva
a cabo a través de un canón (art. 25 LPI).
iii) Cuando una obra se reproduzca, distribuya o comunique públicamente
con fines de seguridad pública o para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios (31.1 bis).
iv) Los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de
obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación directa
con la discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento
o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que esta exige (31.2 bis). Esta
haciendo referencia a las copias realizadas para uso de invidentes, normalmente
del método braille.
v) El art. 32.2 LPI establece una excepción a la autorización cuando se
trate de ilustración de la enseñanza: «no necesitará autorización del autor el
profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras
aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para
la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada
por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya di-
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vulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre
del autor y la fuente».
b)

El derecho de cita

El artículo 32 excepciona también el derecho de cita, y declara «lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita,
sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo», siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• que la obra este divulgada y se indique la fuente (medio de difusión de
que se toma) y el autor; ello en función de la necesidad de respecto de los derechos morales (art. 14 LPI);
• que se persigan fines docentes o de investigación (y solo en la medida
justificada por dicha finalidad).
No están incluidas en la excepción un gran número de citas que están socialmente consideradas normales y que no se realizan en el ámbito de la enseñanza o
la investigación: las citas al comienza de capítulos de novelas, las citas de versos o
de letras de una canción en una novela y las citas musicales en otra obra musical.
Los fines perseguidos sirven para determinar qué son obras aisladas y, por lo
tanto, cual es el criterio en las obras plásticas o fotográficas. La ilustración debe
cumplir una función informativa —referencia a lo que se está hablando— no
decorativa.
El art. 32.2 declara expresamente la licitud, en concepto de cita, de las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. En caso
contrario, dada su finalidad informativa, no encajarían en el concepto legal del
primer párrafo del artículo. Se justifica la excepción precisamente por esa finalidad informativa y por la función social de la información. Se exige una nota de
periodicidad. Y, básicamente, consiste en la publicación de extractos, resúmenes
o en su caso partes relevantes de artículos ya publicados en periódicos y revistas.
Finalmente, el art. 32.1 indica que cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente
tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.
c) Los trabajos sobre temas de actualidad y con ocasión de informaciones
Las excepciones reguladas en los artículos 33 y 35.1 LPI se fundamentan en
el derecho a comunicar o recibir información veraz (art. 20.1.d CE).
i) El art. 33.1 prevé la libre reproducción, distribución y comunicación
pública por los medios de comunicación social de los artículos y trabajos sobre
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temas de actualidad difundidos por la competencia (otros medios). En definitiva,
se permite a los periódicos, televisiones, etc,…la posibilidad de hacerse eco de las
informaciones y trabajos que aparecen en el mercado de la información (criticas
deportivas, editoriales de periódicos,…), citando la fuente y el autor si el trabajo
apareció con firma.
Se exige que los artículos o trabajos se refieran a temas de actualidad, de
forma más amplia que la excepción prevista en el Convenio de Berna (art. 10 bis),
que solo incluye temas económicos, políticos y religiosos. No son temas de actualidad las meras referencias retrospectivas, que fueron noticia u objeto de debate
en el pasado pero no en la actualidad.
En realidad este límite lo único que hace es presumir la rebaja de categoría
del derecho exclusivo del autor, convirtiéndolo en un derecho de simple remuneración, puesto que la difusión se permite pero pagando al autor (a falta de acuerdo, obviamente) una remuneración equitativa. Esta remuneración será fijada en
su caso y en última instancia por el juez, aunque tienen especial relevancia en este
caso las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión (art. 157.1.b
LPI). Además la excepción decae si el autor hace constar en origen la reserva de
derechos.
No será necesario acudir a este artículo —ni pagar cantidad alguna— cuando lo que se tome de otros medios de comunicación sea el contenido de la información —cambiando las palabras, la estructura del artículo, la forma en definitiva—. Ello es así porque la información en sí misma no se protege por el derecho
de autor.
Por el contrario, las colaboraciones literarias no pueden reproducirse en
otros medios. Lo prohíbe expresamente el 2º apartado de este artículo 33.1. No
existiría aquí justificación alguna, puesto que no se transmite información de interés social. Así dispone literalmente: «cuando se trate de colaboraciones literarias
será necesaria, en todo caso, la oportuna autorización del autor».
ii) El art. 33.2 LPI permite reproducir, distribuir y comunicar las conferencias, alocuciones, informes ante los Tribunales y otras obras del mismo carácter que
se hayan pronunciado en público —por tanto ya divulgadas—, siempre que esas
utilizaciones se realicen con el exclusivo fin de informar sobre la actualidad.
Esta última condición no será de aplicación a los discursos pronunciados en
sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas. En cualquier caso, queda
reservado al autor el derecho a publicar en colección tales obras —es decir, sus
artículos, discursos, informes ante Tribunales, etc—.
En todos los casos del art. 33.1 y del art. 33.2 LPI, una interpretación literal
excluiría la posibilidad de difundir artículos traducidos a otra lengua (del inglés al
español, p.e.) puesto que se vería afectado el derecho de transformación.
iii) En cuanto al art. 35.1 LPI, su fundamento es similar, aunque el supuesto distinto: se trata de las mismas utilizaciones de la obra (reproducción, dis-
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tribución, comunicación pública) susceptible de ser vista u oída con ocasión de
informaciones sobre acontecimientos de la actualidad. También solo en la medida
justificada por la finalidad informativa. Se está pensando en las utilizaciones incidentales de la obra, cuando se esté informando sobre otros acontecimientos o
cuestiones de actualidad. Por ello, el lugar en que la obra está protegida no tendrá
porque ser público, ni posiblemente la obra estar divulgada. En ocasiones la obra
misma formara parte del contenido de la noticia —p.e. una inauguración de una
exposición de cuadros— pero no puede olvidarse que se trata de informaciones
sobre acontecimientos por lo que el centro del reportaje debe ser el evento mismo, en ningún caso la obra.
d)

Obras situadas en vías públicas

El art. 35.2 LPI permite la reproducción, distribución y comunicación pública de las obras situadas en vías públicas (parques, plazas, calles, etc.). La excepción
afecta a cualquier obra, aunque principalmente a obras plásticas, incluidas las de
arte aplicado y arquitectónicas.
Se exige que estén situadas permanentemente, lo cual implica no una duración determinada, sino un destino vinculado a ese emplazamiento. También que
la reproducción sea en forma bidimensional (pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales). En cuanto al carácter público de la ubicación, se refiere
al acceso público, no a la titularidad pública, a la posibilidad de percepción visual
desde la vía pública, sin medios auxiliares especiales.
A diferencia de otras legislaciones, no se requiere que la obra aparezca accesoriamente (como parte de un paisaje o calle). Puede ser objeto directo, incluso
único de reproducción. Tampoco es obstáculo la existencia de ánimo de lucro.
e)

Libre reproducción y préstamo en determinadas instituciones

i) Se encuentran recogidas en el artículo 37 LPI. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando
aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas,
filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente
para fines de investigación o conservación. La finalidad de este límite es claramente
beneficiar la difusión de la cultura, pero en todo caso el único derecho de explotación limitado es el de reproducción, por lo que si se pretende es distribuir o
comunicar públicamente la obra se requerirá la autorización del autor.
ii) En su redacción dada por la ley 19/2007, de 22 de junio, el apartado 2º
del art. 37 establece que los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas
o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés gene-
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ral de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones
docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización
de los titulares de derechos por los préstamos que realicen.
También en estos casos, la Ley prevé una remuneración equitativa, que deberán satisfacer los titulares de estos establecimientos a favor los autores por los
préstamos que realicen de sus obras, que se hace efectiva a través de las entidades
de gestión de los derechos de propiedad intelectual.
iii) Además el apartado 3º permite, sin necesidad de autorización del autor, la comunicación de obras o su puesta a disposición de personas concretas del
público a efectos de investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los
establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren
en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de
adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir
una remuneración equitativa.
f)

Actos oficiales y ceremonias religiosas

El artículo 38 permite la libre utilización de obras musicales en actos oficiales
del Estado y las administraciones públicas, y en ceremonias religiosas. Ello parece
incluir las obras musicales sin letra, por ejemplo un himno. Y solo se permite la
comunicación pública. El acto debe ser oficial, es decir, que no bastara cualquier
acto organizado por la Administración.
Sólo requiere que la asistencia de público sea gratuita, y que los artistas que
intervengan no perciban remuneración específica por su interpretación o ejecución en dichos actos. Es decir, pueden recibir un sueldo (p.e. la banda musical),
incluso unas dietas meramente resarcitorias de gastos, pero no remuneraciones
adicionales específicas por participar en el acto.
La parodia se excluye por el art. 39 de la necesidad de obtener autorización del
titular del derecho de transformación sobre una obra concreta parodiada. La parodia
es normalmente una transformación u obra derivada cualificada por unas circunstancias. Debe tomar sólo lo imprescindible de la obra parodiada, pero al mismo tiempo
lo suficiente para que el público perciba el juego referencial. El fundamento de la
figura, de larga tradición histórica, reside en la libertad de expresión y crítica.
En los países anglosajones se distingue entre la parodia cuya finalidad es criticar o tomar a broma una determinada obra (target parody); frente a la utilización
de las obras ajenas para criticar o tomar a broma cuestiones externas a la obra
parodiada (weapon parody). Sólo las primeras serían lícitas en principio. Aunque
nuestra ley no haga esta distinción, cabría aceptarla para evitar abusos. En cualquier caso la alegación de parodia no puede servir para poder hacer otro tipo de
transformaciones libremente.
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Los únicos límites al ejercicio de la parodia que prevé el art. 39 son: i) que no
implique riesgo de confusión con la obra original; ii) que no se infiera un daño a
la obra original o a su autor, injuriándole o excediéndose más allá del uso social.

2.
a)

LA REGLA DE LOS TRES PASOS Y EL FAIR USE

El uso honrado y la regla de los tres pasos

En una primera aproximación a la legislación española, estos límites, que básicamente afectan al contenido patrimonial de los derechos de propiedad intelectual y que, en todo caso, deben respetar los derechos morales de autor, parece que
deberían interpretarse de forma restrictiva. Esto es, no cabría una interpretación
que implique que su aplicación cause un perjuicio injustificado a los intereses
legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las
obras a que se refieran.
En este sentido, el art. 9.2 del Convenio de Berna, respecto del derecho de
reproducción, y los arts. 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y 10 Tratado
de la OMPI sobre derechos de autor, respecto de todos los derechos, establecen
la regla de los tres pasos:
i) las limitaciones deben responder a supuestos específicamente determinados en la ley y, por ser excepciones a un derecho exclusivo, tienen que ser
interpretados en forma restrictiva (numerus clausus);
ii) no deben atentar contra la explotación normal de la obra;
iii) ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor.
Esta regla de los tres pasos fue introducida en nuestra Ley de Propiedad
Intelectual en el art. 40 bis1, como una norma interpretativa. Es decir, no se trata
de un límite a los límites previstos en los arts. 31 y ss., sino de una pauta para su
interpretación: la explotación efectuada por el beneficiario del límite de que se
trate no puede perjudicar de forma injustificada los intereses del autor ni ir en
detrimento de la explotación normal de la obra afectada.
No obstante, de la dicción literal de este art. 40 bis no desprende que con
tanta claridad que los límites al derecho de autor y derechos afines sean numerus
clausus, como apertus son sus derechos de explotación. Eso es lo que ha propiciado que, en contra del parecer de la doctrina2, algún tribunal hayan llegado a

1
Por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación de la Directiva sobre bases de datos
(Directiva 96/9/CE).
2
RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel, art. 40 bis), en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Civitas, 2007, p. 344.
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reconocer otros límites no reconocidos expresamente por la Ley, invocando la
doctrina del fair use, como si se tratara de una variante del ius usus inocui, esto es,
de un límite natural al derecho de propiedad intelectual [Sentencia AP Barcelona
(15ª) de 17 de septiembre de 2008 (caso Google)].
Cabría acudir al concepto de usos honrados, expresión empleada por el Convenio de Berna en dos ocasiones, para referirse a las condiciones bajo las cuales es
lícita la cita de obras protegidas y para determinar los requisitos bajo los cuales las
legislaciones nacionales pueden permitir el uso libre de dichas obras con fines de
ilustración para la enseñanza. Los usos honrados serían utilizaciones que revelan
lo que es normalmente admisible, lo que corrientemente se acepta o no se opone
al sentido común, apreciado de manera objetiva. Aunque se suele invocar en relación con la regla de los tres pasos, para determinar las condiciones bajo las cuales
se pueden establecer limitaciones al derecho exclusivo de utilizar o autorizar la
utilización de las obras protegidas por el derecho de autor, en realidad podría
llegar a constituir un límite en sí mismo al derecho de explotación. De este modo
cumpliría una función similar al fair use anglosajón.
b)

Fair use

El fair use (uso leal, uso legítimo o uso justo) se configuró primero por los
tribunales de los EEUU como un límite al derecho de reproducción, y más tarde
se recogió de modo expreso en la Copyright Act como una limitación a todos los
derechos exclusivos contemplados en el mismo texto legal. La sección 107 de la
Copyright Act prescribe el fair use o uso justo de una obra protegida por el derecho de autor, incluyendo el uso por reproducción en copias o discos sonoros o
mediante cualquier otro medio especificado en tal sección, para propósitos tales
como la crítica, comentarios, reporte de noticias, enseñanza, becas o investigación, como un límite al derecho de autor. Y para juzgar si el uso hecho de una
obra en un caso particular es un uso leal (fair use), fija cuatro factores a considerar:
i) la finalidad y el carácter del uso, incluyendo si el mismo es de naturaleza
comercial o si tiene un propósito educacional sin fines de lucro;
ii) la naturaleza de la obra objeto de protección;
iii) la cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con el conjunto de la obra;
iv) y, sobre todo, el efecto sobre el mercado potencial y el valor de la obra.
Este sistema del fair use constituye una cláusula abierta, que aporta mayor
flexibilidad, frente al sistema continental asumido por el legislador español, que
opta por la técnica de una lista de supuestos, respecto de las excepciones al derecho de autor, en busca de una supuesta mayor seguridad jurídica.
El problema radica en que la práctica ha puesto en evidencia como al margen
de los límites expresamente tasados por la Ley de Propiedad Intelectual, existen
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otros casos en la realidad en que el sentido común exige que sean excepcionados
del ámbito de la exclusiva del titular de los derechos de propiedad intelectual de
la obra afectada. Uno de ellos fue objeto de enjuiciamiento en la Sentencia AP
Barcelona (15ª) de 17 de septiembre de 2008 (caso Google).
3.

UN EJEMPLO EN EL ÁMBITO DE LOS ACTOS DE REPRODUCCIÓN PROVISIONAL

Desde hace unos años Google ofrece un servicio de búsqueda de contenidos
dentro de la red de Internet que destaca por su rapidez y eficacia. Gracias a él, es
posible encontrar los sitos web donde se encuentran las referencias que incluidos
como palabras de búsqueda.
Para poder prestar este servicio, Google dispone de unos robots de búsqueda que rastrean periódicamente los sitios Web conectados a la red y hacen una
copia de las páginas visitas en su propia memoria, para facilitar la indexación de
la información contenida en dichas páginas. De esta forma, cuando recibe una
petición de búsqueda, la lleva a cabo en sus propios ordenadores y empleando la
base de datos que conforma la información copiada, en un soporte denominado
«memoria caché», que es temporal y transitoria. Es innegable que esta actividad
supone una reproducción total o parcial de las páginas Web, lo que, en principio,
constituiría una vulneración de los derechos de explotación de sus titulares.
Además, como resultado de la búsqueda solicitada, Google muestra una
pantalla con la relación de los hipervínculos que remiten a los sitios Web originales, en que aparece el título de cada sitio y debajo un fragmento del texto del sitio
en cuestión. También ofrece a los usuarios, bajo la mención «memoria caché», el
contenido de aquellos sitios web que tiene copiado en sus servidores y que le ha
servido para efectuar el proceso interno de selección.
Propiamente, la reproducción de los contenidos de los sitios web para llevar
a cabo las posteriores búsquedas solicitadas por los usuarios no estaría amparada por el límite del art. 31.1 LPI3, pues no se trata de un acto de reproducción
provisional que, además de carecer por sí mismo de una significación económica
independiente, y ser transitorio o accesorio, debe formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y responder a la única finalidad de facilitar una
transmisión en red entre terceras partes por un intermediario.
3
Este precepto es una trasposición del art. 5.1 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001, que introduce como primera limitación al derecho
de reproducción, «los actos de reproducción provisional (…) que sean transitorios o accesorios y
formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar:
a) una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario, o
b) una utilización lícita
de una obra o prestación protegidas, y que no tengan por sí mismos una significación económica
independiente…».
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Este límite legal está pensando en la copia caché que hace el Proxy Caching
del servidor de acceso a Internet cuando almacena de forma automática los contenidos visitados por los usuarios la primera vez, en un área especial de su disco
duro, de manera que, si los usuarios solicitan de nuevo esa página, no haya que
efectuar una nueva transferencia de información. Esto es, después solicitada por
primera vez una página Web, y hecha la copia caché (Proxy caché) por exigencias técnicas, esta copia es mostrada directamente a los posteriores solicitantes
del acceso a la misma página Web, sin necesidad de acudir nuevamente al sitio
original donde se encuentra la página solicitada. Con ello se consigue un acceso
más rápido a la información contenida en los sitios más visitados y se reduce la
congestión en la red.
El Proxy caching realizado por los servidores de acceso a Internet estaría
amparado, con algunas dudas por un sector de la doctrina, por el art. 31.1 TRLPI pues, aunque propiamente no es esencial para hacer técnicamente posible la
transmisión, en la medida en que sí lo es para acelerar las transmisiones digitales,
contribuye a hacerla eficaz. Pero resulta difícil que pueda aplicarse al servicio de
búsqueda de Google, pues la copia de contenidos no forma parte integrante y
esencial de un proceso tecnológico que responda a la única finalidad de facilitar
una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario, sino a la búsqueda de contenidos dentro de la red.
A pesar de ello, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (15ª)
de 17 de septiembre de 2008, entendió que estas conductas carecían de entidad
suficiente como para considerarlas infractoras de los derechos de autor respecto
de la información reproducida y/o puesta a disposición del público. Para ello
argumenta que «si bien, aparentemente, la Ley parece haber seguido un listado
cerrado de excepciones al ejercicio de las facultades patrimoniales derivadas de
la titularidad de derechos de propiedad intelectual en el capítulo segundo de su
Título III, ello admite algunas matizaciones». Invoca el art. 40 bis) TRLPI, según
el cual los artículos sobre límites (art. 31 y ss LPI) «no podrán interpretarse de
manera tal que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor
o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran».
Este precepto, que originariamente pretendía ser un criterio hermenéutico de
los límites legales tipificados previamente, da lugar a que, por vía interpretativa,
el tribunal se cuestione los límites de estos derechos más allá de la literalidad de
los preceptos que los regulan, positiva y negativamente, en este caso los derechos
de reproducción y de puesta a disposición (comunicación). Lo que en el ámbito
anglosajón es la doctrina del fair use debería guiar nuestra interpretación del alcance de la protección de los derechos de propiedad intelectual, que en ningún caso
pueden configurarse como derechos absolutos, y sus límites. En última instancia, se
trata de trasladar a la esfera de la propiedad intelectual lo que el ius usus inocui ha
sido para la propiedad mobiliaria e inmobiliaria, un límite natural del derecho de
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propiedad, que opera sobre todo al interpretar el alcance de su protección para
evitar extralimitaciones absurdas.
De este modo, para analizar aquel caso atiende a circunstancias tales como:
i) la finalidad y el carácter del uso, que en este caso persigue facilitar al solicitante
de la búsqueda la elección de aquellos resultados que satisfagan el objetivo perseguido con su solicitud y un primer acceso más rápido; ii) la naturaleza de la obra,
que es el contenido de una página Web expuesta al público que navega por Internet, pues si se quiere impedir o restringir el acceso existen medios técnicos para
ello; iii) la cantidad y sustancialidad de la parte reproducida y exhibida en relación
con el conjunto de la obra, que es parcial y, respecto de la mostrada directamente
en la lista de resultados, la mínima imprescindible para que el solicitante pueda
discriminar en un primer momento si le interesa o no un determinado resultado;
y iv) el efecto sobre el mercado potencial y el valor de la obra, que no sólo no perjudica al titular de los derechos sino que le beneficia en cuanto que contribuye a
la finalidad originaria de un sitio Web, que es facilitar que sea consultada por el
mayor número de personas posible, contribuyendo además a descongestionar la
red, pues la primera consulta se realiza sobre las copias caché de Google».
El tribunal acude también a un argumento de sentido común: «la creación
de una página Web y su introducción en la red responde a la finalidad de divulgarla en ese medio, lo que se logra principalmente gracias al servicio prestado
por buscadores como Google, que necesariamente hacen uso del contenido de la
página Web y en la medida que lo hacen con la única finalidad de facilitar la labor
de búsqueda y discriminación por el internauta de los resultados obtenidos con
su solicitud, llevan a cabo un uso social tolerado de aquellas obras, que responde
además a la finalidad perseguida por el autor. Esta reflexión viene guiada por el
sentido común, que debe impedir sancionar y prohibir una actividad que no sólo
no perjudica al titular de los derechos de propiedad intelectual sobre un sitio
Web sino que le beneficia, pues contribuye a conseguir una de las finalidades implícitamente perseguidas por el autor que es su difusión y acceso a los internautas,
siendo además efímera e incidental la reproducción y comunicación realizada.
Así la justificación de la licitud del caching realizado por Google radicaría en
que el empleo de la memoria caché lo ha sido para contribuir a la difusión y puesta
a disposición del público que pretende el titular de la obra que «cuelga» en un sitio
Web y permite que pueda ser localizada por un buscador, pero en la medida en que
se respetan la integridad de la obra y la facultad de puesta a disposición (comunicación) del titular de la obra. Subyace la idea de que este uso de la memoria caché, por
su finalidad y la forma en que se desarrolla, no sólo no perjudica al titular ni contraría propiamente sus derechos, sino que está tácitamente aceptado por quienes
«cuelgan» sus obras en la red sin impedir o restringir el libre acceso a las mismas.
Con ello no se reconoce una impunidad absoluta para Google a la hora de
prestar su servicio caché, de puesta a disposición del público de la información
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copiada en su día en memoria caché, pues ese servicio ha de ser realizado salvaguardando unas condiciones mínimas que preservan la integridad de la obra y la
facultad de puesta a disposición (comunicación) del titular de la obra:
• no modifiquen la información;
• permitan el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita;
• respeten las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector
para la actualización de la información;
• no interfieran en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada
para obtener datos sobre la utilización de la información;
• y, finalmente, retiren la información almacenada o hagan lo posible para
impedir el acceso a ella cuando tengan conocimiento de que ha sido
retirada de la red, se ha imposibilitado el acceso a ella o una autoridad
competente ha ordenado retirarla o impedir el acceso a ella.
Estas condiciones, cuya dicción coincide con las previstas en el art. 15 LSSI
para que pueda operar la exención de responsabilidad por el «system caching»
realizado por los servidores de acceso a Internet, son traídas a colación no porque
resulte de aplicación dicho precepto, sino porque explicitan los límites que en
todo caso debe tener esta práctica del «caching»: la salvaguarda de la integridad
de la obra y la facultad de puesta a disposición (comunicación) del titular de la
obra.
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I.

INTRODUCCIÓ

El «common law» i el dret civil romanístic (en endavant, simplement «dret
civil») persegueixen el mateix objectiu de la justícia, però a través de camins diferents. Aquí resumeixo les principals diferències entre el «common law» i el dret
civil, tant en els procediments civils judicials com en els arbitrals2.

1
Ramon Mullerat OBE és advocat a Barcelona i Madrid, Espanya; Advocat del Col·legi
de París, França; Membre Honorari de la Bar of England and Wales; Membre Honorari de la Law
Society of England and Wales; ex professor a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona;
Professor adjunt a la John Marshall Law School, Chicago; ex President del Consell de Col·legis
d’Advocats de la UE (CCBE); Membre del American Law Institute (ALl); Membre de la American
Bar Foundation (ABF); ex Co-president del Human Rights Institute (HRI) de la International
Bar Association (IBA); ex Co-president de la Comissió de Responsabilitat Social de l’Empresa
de la IBA; President del International Senior Lawyers Project Europe (ISLP-E); Membre de la
London Court of International Arbitration (LCIA); President de la Associació per la Promoció de
l’Arbitratge (AFA); Membre del Consell Directiu del Institut d’Estudis Nordamericans; Membre
de l’Observatori de Justícia de Catalunya; ex President del Consell Editorial de European Lawyer;
Membre del Consell Editorial del Iberian Lawyer.
2
En aquest anàlisi, haig de fer tres caveats: Primer, el dret civil i el «common law» no
són conceptes compactes. La tradició del dret civil comprèn dues sub-tradicions (romanística i
germànica) i molts sistemes diferents (dret francès, italià, espanyol, etc.) i quelcom comparable
passa en la tradició del «common law» (dret anglès, dret australià, dret canadenc, dret de Illinois,
de California, etc.), però per raons de simplicitat els tracto com a dos blocs sòlids. En segon lloc,
al referir-me al dret civil, no ho faig exclussivament al dret espanyol, sino en general als sistemes
jurídics romanístics. Tercer, algunes de les afirmacions que faig són molt absolutes i un estudi
profund exigiria fer distincions de detall.
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II.
1.

EL «COMMON LAW» I EL DRET CIVIL EN GENERAL

Creació del dret

En termes polítics, en la història del dret en els païssos de dret civil, la llei va
ser considerada com una concessió del príncep al poble. En les lluites constitucionals en els països del «common law», la llei representa un dret innat del poble
front a l’autoritat sobirana.
El dret civil és principalment producte del legislador. El «common law»,
dels jutges3 4. D’aquesta diferència es deriven algunes conseqüències. Per exemple, en el dret civil, el dret privat desde Gaius5, es classifica i exposa per referència
a les persones, coses, obligacions i accions. El «common law» es caracteritza per
l’absència de sistema, una fascinació pel procediment i una actitut casuística.
Una altra és la importància que el dret civil dóna a la doctrina, mentre que el
«common law»6 dóna a la jurisprudència.
2. Classes de dret
En el dret civil es distingeix entre dret públic i privat i, dins del darrer, entre
dret civil i dret mercantil.
En canvi, el «common law» és monolític. No hi ha diferència entre el dret
aplicable a tots els ciutadans i a les relacions de l’estat i els ciutadans. Els empresaris i els particulars són tractats per igual.
3.

Fonts del dret

En els països de dret civil, les lleis i els codis se situen en primer lloc. La jurisprudència interpreta les lleis (art. 1.6 CCE), però no és font de dret (art. 1 CCE).
3
Konstantinos D. Kerameus, «A civilian lawyer looks at common law procedure», Louisiana
Law Review, 1987, pp. 493 and ss.: «The judge is considered to be not only the prime pronouncer of
legal precepts, but also the most central actor in a common law jurisdiction –to be contrasted to the
professor in the Germanic legal family, or the advocate in the Romanist legal family.»
4
Oliver Wendell Holmes, «The Path of the Law», 10 Harvard Law Review, 457, 1897, deia
que el dret és simplement la predicció del què dirà un tribunal: «The confusion with which I am
dealing besets confessedly legal conceptions. Take the fundamental question, What constitutes the
law? You will find some text writers telling you that it is something different from what is decided
by the courts of Massachusetts or England, that it is a system of reason, that it is a deduction from
principles of ethics or admitted axioms or what not, which may or may not coincide with the
decisions. But if we take the view of our friend the bad man we shall find that he does not care
two straws for the axioms or deductions, but that he does want to know what the Massachusetts
or English courts are likely to do in fact. I am much of this mind. The prophecies of what the courts
will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law».
5
Institutiones de Gaius, AD 161.
6
William Tetley, «Mixed jurisdictions: common law vs civil law (codified and uncodified
law)»; http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/1999-3.htm, 17 febrer 2006.
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La principal font del «common law» és la jurisprudència (case law, precedents). Els advocats centren la seva defensa en les decisions judicials precedents.
No obstant això, en els darrers anys han tingut lloc algunes iniciatives de codificació (per exemple, el Codi Uniforme de Comerç dels EUA).
4. Funció de les lleis
En el sistema del dret civil, la llei constitueix el nucli del dret —els principis
legals s’exposen en els codis de forma sistemàtica i són complementats per les
lleis especials.
En el «common law», les lleis complementen el dret jurisprudencial que més
tard constituirà el nucli del dret expressat a través de normes específiques aplicables a fets específics7. No obstant això, el «common law» com a producte de decisions judicials disperses, necessita ser codificat o reafirmat (p.e. per l’American
Law Institute – ALI) o el US National Conference of Commissioners on Uniform
State Laws (NCCUSI).
5.

Dret conceptual i dret detallat

En el dret civil les lleis no s’interpreten literalment, sino de forma raonable i
conforme a la bona fe (art. 7.1 CCE). Les lleis tendeixen a ser concises i redactades en termes generals i amb una certa absència de detall. Per contra, les lleis de
«common law» ofereixen definicions detalladíssimes i cada regla conté llargues
enumeracions amb aplicacions específiques.
El dret civil es centra més aviat en normes jurídiques. L’advocat analitza
la seva història (art. 3.1 CCE), identifica la seva funció i determina el seu àmbit
d’aplicació. El «common law» se centra en patrons de fet. L’advocat analitza els
casos que es basen en fets idèntics o similars, extraient normes específiques i, per
deducció, determina l’abast de cada norma.
6.

Drets i remeis

El dret civil es centra en drets i obligacions, mentre que el «common law»,
en la recerca d’un remei en el procés judicial (sought-after remedy) i per això es
diu que «els remeis precedeixen als drets» (remedies precede rights)8.

7
William Tetley, op.cit.: «The English word «law» means all legal rules whatever their
sources, while the continental words loi, ley, legge refer only to written statutory rules. The words
droit, derecho, diritto in civil law are the equivalent of «law» in the common law».
8
W.W. Buckband and A. D. Mcnain, Roman law and common law: A comparison in
outline, 1952, p. 399.
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Una manifestació de la conceptualitat del dret civil és que sovint utilitza
conceptes compactes, per exemple, la «responsabilitat extracontractual», mentre
que el «common law», que no parteix de conceptes globals, contempla una sèrie
de tipus diferents de «danys», com intrusió (trespass) per lesions directes, i les
accions «en el cas» per a les lesions indirectes, així com per la la difamació, la
injúria i la calúmnia.
7.

Dinamisme d’adaptació

Respecte a la capacitat per adaptar-se a les condicions canviants, el «common law» és dinàmic, ja que els jutges responen constant i gradualment, cas a
cas, a les necessitats canviants de la societat i de l’economia, per la qual cosa hi ha
menys desfesses entre l’evolució de la societat i l’economia i el dret.
Per contra, el Codi Civil francès, nascut de la Revolució, tenia com a objectiu
crear un ordenament jurídic perfectament immutable. No obstant això, França
s’ha adaptat a les realitats comercials pràctiques; Alemanya, partint de la ciència
jurídica de Savigny, va crear un codi més dinàmic9; i Espanya ha introduït modificacions constants al Codi Civil.

III.
1.

PROCEDIMENT JUDICIAL CIVIL10

Sistema judicial

A. L’estructura del sistema judicial
Als EUA, una simple categoria de tribunals (estatals i federals) entén dels
conflictes de dret públic i de dret privat, mentre que la tradició del dret civil conté dos conjunts separats de tribunals, en matèria de dret privat i de dret públic
(contenciós-administratiu).
En la tradició del «common law», els tribunals poseeixen competència general per a decidir la majoria dels casos. La jerarquia judicial té forma de piràmide.
Per exemple, a Anglaterra, el Tribunal Suprem de Justícia (fins fa poc Cambra
dels Lords) amb 11 magistrats i el Tribunal Suprem Federal dels EUA estan al
cim de la piràmide.
En canvi, en el dret civil, amb sistemes judicials separats, la jurisdicció d’un tribunal és gairebé immune a la jurisdicció dels altres. Com a resultat, la forma del sis-

9
Thorsten Beck, Asli Dimirgüç-Kunt and Ross Levine, «Law, politics and science», 26
February 2001.
10
Mauro Rubino-Sammartano, «Language and the law: Civil and common law»,
Jurisdiction of Legal Practitioner, March 2000, pp. 21 and ss.
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tema judicial és més quadrada que piramidal. Per exemple, la Cour de cassation francesa es compon d’uns 100 jutges integrats en sis grups especialitzats i amb rotació.
B. Designació dels jutges
En les jurisdiccions de dret civil, els jutges són seleccionats entre llicenciats
en dret a través d’exàmens d’oposició. En alguns països hi ha escoles judicials per
a la formació dels jutges.
En el sistema del «common law», els jutges són nomenats a partir de professionals amb experiència en l’advocacia. Als EUA, els jutges federals són anomenats pel President i ratificats pel Congrés, mentre que part dels jutges estatals
són elegits per votació dels ciutadans que poden fer donacions a les seves campanyes11.
2.

La funció dels jutges: inquisitorial v contradictòri (adversarial)

La funció del jutge en el dret civil és «inquisitorial» i més activa que en els
sistemes de «common law». El jutge dirigeix i controla el procés. És responsable
dels interrogatoris dels testimonis i de les parts, pot anomenar pèrits i té coneixement dels fets abans del judici12.
El procediment del «common law» és «contradictori» (adversarial). Són els advocats els qui controlen la presentació de les proves i l’interrogatori dels testimonis.
El jutge actua com un àrbitre imparcial, no té coneixement dels fets del cas abans
de començar la vista oral, en la que pot decidir quines proves admetre o rebutjar.
Els jutges del dret civil apliquen les disposicions de la llei (bouche de la loi).
Els del «common law» interpreten la llei partint dels precedents.
3. Codificació i precedents
El dret civil, evolucionant del dret romà, opta per la codificació de les lleis
(per exemple: el Codi Napoleònic de 1804, el Codi civil del Quebec, etc.). El
11

John Grisham, The appeal, 2008, es refereix a això en la seva novela.
Hazard, Geoffrey Jr., Hans-Heinrich Jescheck, Thomas Weigend, Stephen C. Yeazell,
Stuart C. Yudofsky, M.D, «Procedural law», Enciclopaedia Britannica one can contrast civil- and
common-law systems by asking who has the power and initiative to guide and shape litigation.
In Anglo-American common-law procedure, parties and their lawyers carry responsibility for
gathering and presenting evidence and moving a case forward, and the judge’s role is largely
limited to deciding which of the parties has made the more convincing presentation. In the civillaw procedure typical of Europe and many Asian countries, greater emphasis is placed on the judge
as a guarantor of a just outcome of the case regardless of the lawyers’ abilities. To this end, the judge
may function as an investigator, questioning witnesses and parties as to the factual matters of the
case. In some countries (e.g., Germany and Japan), the judge is required to guide the proceedingsfor instance, by suggesting to the parties that they direct their attention to a particular point of fact
or law»
12
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poder judicial interpreta i omple les llacunes dels textos legislatius. No existeixen
precedents vinculants. La jurisprudència no és font primària del dret i té un valor
merament interpretatiu pels casos posteriors.
Per contra, en els sistemes de «common law» el dret no està codificat i les
decisions judicials formen el cos del dret jurisprudèncial13. Els tribunals inferiors
estan obligats a seguir les decisions dictades pels tribunals superiors (precedents).
Els precedents s’han d’aplicar d’acord amb la regla de stare decisis (respectar les
decisions en els casos anteriorment jutjats basats en fets similars).
4.

Formalisme judicial

Un grup d’investigadors14 va dur a terme una anàlisi dels procediments judicials en 109 països partint de dos conflictes específics: el desnonament d’un
arrendatari per falta de pagament i el cobrament d’un xec sense fons. Van arribar
a la conclusió de que el formalisme judicial és superior en els països de dret civil
que en els països del «common law»; que el formalisme és inferior en els països
més rics; que la durada és major en els països amb procediments més formalistes,
encara que independent del nivell de desenvolupament. No obstant això, van
concloure també que el formalisme és eficient en alguns països, ja que pot reduir
errors, promoure objectius polítics eficaços i protegir el procés judicial de la presió dels interessos del poder15.
5. Jurisdicció
A Europa la competència procesal es sol basar en el domicili del demandat
(jurisdicció ordinària) o, en casos especials, en altres connexions entre l’acció i el
territori del tribunal (jurisdiccions especials).
Als EUA, la identificació del tribunal competent no depèn de conceptes
abstractes preestablerts i requereix una investigació minuciosa per determinar
si, en el cas concret, hi ha un mínim de connexions entre el fòrum, la causa de
l’acció, i el demandat. La competència del demandat no és un vincle evident en
línies generals, sinó més aviat una estructura individual de la competència, el que
requereix una verificació de cada cas d’acord amb el context fàctic concret.

13

Rupert Cross and J.W. Harris, Precedent in English law.
Thorsten Beck, Asli Dimingüç-Kunt and Ross Levine, «Law, politics and finance», 26
February 2001.
15
Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio López-de-Silanes and Andrei Sheifer,
«Courts», The quarterly journal of economics», May 2003, citen a Dawson (1960), Berman (1983),
Damaska (1986) i Glaeser i Schleifer (2002) que afirmen que les diferències de procediment entre
les dues tradicions es remunten als segles XII i XIII.
14
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6. Gestió del procés
A. Oral vs. escrit
La forma escrita predomina en els processos de dret civil i l’oral en els del
«common law», encara que avui dia la rigidesa d’aquesta distinció tendeix a ser
suavitzada.
B. Organization del procés
En el dret civil, el jutge ha de seguir estrictament les prescripcions de la llei
de procediment.
En el «common law», els jutges tenen més poder per regular el procés. A
més, als EUA, poden obligar les parts a recórrer a la mediació. Al Regne Unit no
poden obligar-les a sotmetre’s a la mediació, però poden penalitzar amb les costes
la part que ha rebutjat la mediació.
7.

La prova i la seva admissibilitat

En ambdues tradicions, l’onus probandi recau en la part que al·lega els fets
d’acord amb el principi «el que afirma ha de provar» (onus probandi incumbit ei
qui asserit).
No obstant això, existeixen actituds diferents pel que fa a l’admissibilitat
de la prova. En la cultura del continent, el principi de «lliure avaluació de les
proves» faculta els jutges a ponderar, la prova en cada cas particular. En canvi,
el «common law» presenta diversos obstacles per a la producció de proves. Per
exemple, la «prova del rumor» (hearsay evidence) (principi d’exclusió d’evidència
feble quan un testimoni no coneix un fet directament si no mitjançant algú altre),
vinculada amb el sistema de jurat, és fonamental en sistema provatori.
8.

«Discovery», «disclosure» i presentació de la prova

En els sistemes de «common law», especialment als EUA, l’obligació de la
plena revelació de la documentació i informació abans del judici a petició de la
part adversa i sense la intervenció del jutge (pre-trial discovery) constitueix una
característica destacada16. L’objectiu de la pre-trial discovery és permetre el coneixement de la totalitat dels fets abans de l’audiència amb l’objectiu d’incrementar l’eficàcia de la audiència. Com els fets es revelen totalment en el pre-trial
discovery, no és necessària una presentació extensiva dels fets durant l’audiència.

16
El New Oxford Dictionary defineix el discovery com «la exhibició obligatòria per una
part en un procés de documents essencials identificats per la part contrària.»

259

A més, el descobriment dels fets situa a les parts en bona posició per avaluar els
seus casos i augmentar la disposició a transigir. Les Regles de Procediment Civil
EUA permeten una forma molt àmplia de descobriment (amb la limitació de les
«expedicions de pesca» (fishing expeditions)). Al Regne Unit, la legislació limita
el descobriment als documents que donen directament suport a la demanda o
contestació (standard disclosure).
La discovery és desconeguda en les jurisdiccions de dret civil. Des d’una
perspectiva europea, la pre-trial discovery és vista com una prolongació del procés
d’obtenció de proves i dilució de la idea d’un procés concentrat17. A Europa,
correspon a cada part el decidir si vol o no divulgar els documents. Les parts
només poden ser obligades a produir documents si la part adversa es basa en
aquests documents, i no els presenta com a annex a la demanda, i sempre amb la
intervenció del jutge.
9. El jurat
Una altra conspícua diferència entre els procediments civils i els del «common law» i, en particular en els EUA18, és el judici amb jurat, on es considera «un
símbol de la participació popular en l’administració de justícia»19.
Els casos són generalment decidits per jurats, integrats per 6 a 12 ciutadans, seleccionats d’una mostra representativa de la comunitat sense exclusió
de cap grup racial, econòmic, polític o religiós. Els fets es presenten davant el
jurat, que arriba a una decisió una vegada que el jutge l’ha instruït sobre el dret
aplicable.
A diferència dels procediments penals, a Europa en els procediments civils no hi ha jurat. Es considera que la justícia requereix una formació jurídica
complerta, que fa necessari confiar tot el sistema judicial a jutges professionals.
Els fets es presenten al jutge directament20 i és només ell qui decideix el cas. Els
arguments jurídics no han de ser explicat amb detall, ja que es presumeix que el
jutge coneix el dret (iura novit curia).
17

Konstantinos D. Kerameus, op. cit., pp. 493.
Glendon, Gordon and Osakwe, Comparative legal traditions 1982, p. 93: «The civil law
countries have never felt the need to bring the parties, their witnesses, their lawyers and the judge
altogether on one occasion because they have not had to convene a group of ordinary citizens to
hear all the evidence, to resolve factual issues and to apply the law to the facts.
19
P. James and G. Hazard, Civil procedure, 1985, p. 69.
20
Konstantinos D. Kerameus, op. cit., p. 503, diu que: «to most European observers, lay
involvement in adjudication tends to promote decision-making in accordance with the peculiarities
and the needs of the particular case, yet often at the cost of insensibility to general legal precepts and
to predictability of result. For example, if persuaded on the merits of the claim, lay judges would
probably be more prone to overrule an exception of liberative prescription, thus undermining the
role of prescription in fostering legal certainty. The impact of such emotion-driven judgments on
subsequent cases cannot be underestimated.»
18
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10. Audiència
A. En general
A diferència de les jurisdiccions de «common law», on hi ha una clara separació entre el pre-judici i el judici, el dret civil tendeix a considerar el litigi com
un procés únic, amb una sèrie continuada de comunicacions per escrit, reunions
i audiències en els quals es presenta la prova, s’escolten els testimonis, es fan
propostes i es decideix21. Es dóna menys importància als escrits d’al·legacions. El
jutge controla l’audiència i les parts només fan declaracions si així ho permet el
tribunal.
En els països de «common law» es diferencia entre el pre-trial (reunions
anteriors al judici on les parts defineixen els pediments i concreta la discovery i el
trial (audiència en la que es presenta i examina la prova i el dret aplicable). Els
escrits d’al·legacions tendeixen a ser breus i l’audiència (trial) complexa. Durant
el judici, les parts presenten els seus casos, els fets i les proves amb tot detall al
tribunal. La missió principal del jutge és vetllar pel respecte de les regles del joc
del procediment.
B. Ús de documents
En els sistemes de dret civil, l’advocat presenta els documents que donen
suport a les seves peticions junt amb els escrits d’al·legacions. Correspon a la part
contrària discutir l’autenticitat dels documents presentats. No s’exigeix que els
documents siguin autenticats per testimonis.
En canvi, en els sistemes de «common law», l’advocat no ha només d’aportar
els documents que donin suport a la seva tesi, sinó també autenticar els documents en el judici. Cada document ha de ser identificat, presentat i explicat al
menys per un testimoni.
11.

Testimonis

A. En general
En els sistemes de dret civil, s’espera que el jutge hagi llegit les al·legacions
de les parts, incloent les manifestacions escrites abans del judici. Els testimonis
són citats a declarar. El jutge posa preguntes als testimonis i el paper de l’advocat generalment es limita a suggerir preguntes al jutge. L’advocat té l’oportunitat de fer preguntes addicionals. Normalment, el jutge resumeix les declaracions dels testimonis, limitant-la a aquelles qüestions que considera tenen més
importància.

21

Glendon, Gordon and Osakwe, op.cit., p. 91.
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En el «common law», la deposició dels testimonis és fonamental. La part
que proposa el testimoni és el primer que formula l’interrogatori del testimoni.
L’oponent té l’oportunitat de «interrogar» el testimoni (cross-examination) amb
l’objectiu de destacar els punts febles o les contradiccions del testimoni. El jutge
no interroga els testimonis i només garanteix el compliment de les normes de
procediment.
B. Preparació dels testimonis
Una divisió entre les dues tradicions jurídiques és la relativa a la preparació
dels testimonis. En molts sistemes de dret civil es considera poc ètic «preparar»
els testimonis, mentre que en els sistemes de «common law» el fet de no preparar
els testimonis podria ser considerat com negligència professional de l’advocat22.
No obstant això, suggerir als testimonis el que han de dir està prohibit a tot
arreu.
12.

Pèrits

El pèrit és un expert neutral que assisteix al tribunal en les seves conclusions.
En el dret civil, les parts poden anomenar pèrits. Però, com els peritatges són
sovint contradictoris, els jutges anomenen pèrits neutrals. Si una part presenta un
dictamen pericial i l’altra part nega el seu contingut, si el tribunal no pot avaluar el
peritatge més convincent, designa un expert neutral en quines conclusions es basa.
L’enfocament del dret comú és que cada part nomena al seu propi pèrit. En
general, el pèrit ha de ser totalment independent de la part que l’anomena. A la
pràctica, però, la part només designa un expert que prepari un dictamen favorable,
ja que el dictamen pericial forma part del seu al·legat. Si els dictàmens presentats
per les parts difereixen, el tribunal decideix basat en el dictamen més persuasiu.
13.

Apel·lació

A. Primera apel·lació
En el dret civil en general, el recurs d’apel·lació constitueix una revisió ex novo
de les qüestions presentades i de l’apreciació dels fets. En algunes jurisdiccions en
segona instància es poden presentar testimonis, proves i peritatges addicionals.
En els sistemes del «common law» l’apel·lació es limita a qüestions de dret,
llevat, molt excepcionalment, que aparegui un greu error en l’evaluació dels fets.
Per aquesta raó, les parts solen recòrrer menys a l’apel·lació.

22
Heinz Kotz, «Civil justice systems in Europe and the United States», 13 Duke Journal
Comparative and International Law, 61, 2003.
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B. Segona apel·lació (cassació)
La missió del Tribunal Suprem és doble a tot arreu: revisar les decisions dels tribunals d’apel·lació i unificar la interpretació de la llei. Però, a diferència dels sistemes
de dret civil, on el Tribunal Suprem està obligat a conèixer els casos que reuneixen
certes condicions (com una quantia mínima), en els EUA l’última instància depèn de
la discreció judicial i el Tribunal Suprem decideix els casos que vol revisar (certiorari).
14. Costes
En els sistemes de dret civil, la sentència sol incloure una decisió sobre les
costes, que sovint segueix el principi del venciment.
En les jurisdiccions del «common law», la part vençuda rarament sufraga les
costes del vencedor. Això explica en part l’elevat nombre de procediments als EUA.
15.

Relació entre els processos civil i criminal

En moltes jurisdiccions de dret civil, una sentència penal té força de prova
concloent i obliga als altres tribunals. Els tribunals penals es consideren superiors
a les jurisdiccions civil (le criminel emporte sur le civil) i els tribunals civils estan
obligats per les decisions dels tribunals penals.
En el «common law», la regla és que en el procediment civil els fets no poden ser provats per referència a un procediment penal anterior. El judici penal
no és admès com a prova dels fets fins i tot en contra de la persona que sigui part
en ambdós procediments. Per tant, el tribunal civil és lliure de decidir de manera
diferent del tribunal penal, fins i tot si els fets del cas són els mateixos23.
16.

Nivells de prova

En els sistemes de dret civil, l’estàndard de prova en el procediment civil
no és diferent al del penal (in dubio pro reo), ja que el jutge ha d’estar fermament
convençut que els fets al·legats són verdaders.
En el «common law», hi ha una diferència d’exigència del nivell de la prova. En les causes penals: «més enllà de tot dubte raonable» (beyond reasonable
doubt) que equival al nostre in dubio pro reo i en les civils: «preponderància de
l’evidència» (preponderance of evidence) (més de 50% de probabilitats), un nivell
inferior al penal24.

23

Un exemple ben conegut va ser el cas de O.J. Simpson als EE.UU.
Ronald Standler, «Differences between civil and common law in the USA», 1998. Kevin
Clermont and Emily Sherwin, «A comparative view of standards of proof», The American Journal
of Comparative Law, vol. 50, nº 2, 2002.
24
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17.

Secret professional

El dret i el deure dels advocats a mantenir el secret professional de la informació que reben del client és una regla general en totes les jurisdiccions del
món. No obstant això, als EUA, aquest principi té tres manifestacions: el privilegi
advocat-client (attorney-client privilege), que és un element del dret de la prova,
la confidencialitat (confidentiality) element ètic, i el producte del treball (work
product)25, mentre que en la tradició del dret civil «el secret professional» és un
concepte sòlid i uniforme26.
El «common law» considera que el secret pertany al client i que, per tant, el
client pot renunciar-lo permetent a l’advocat desvelar el secret27, mentre que als
països de dret civil, el secret professional es considera que és absolut, pertany a la
societat, i fins i tot amb el permís del client, no pot ser revelat.
18. Litigiositat
Hi ha una diferència del grau de litigiositat en els dos costats de l’Atlàntic. El
número de litigis als EUA és molt superior al de la UE28. Les principals raons per
a l’«explosió de litigis» als EUA29 són les següents: a) l’existència de jurat en els
procediments civils (els jurats són més proclius a concedir indemnitzacions quantioses), mentre que a Europa no hi ha jurat; b) l’existència d’una indemnització
punitiva (punitive damages) ademés de la compensatòria, mentre que a Europa
només existeix la compensatòria; c) l’admissió dels honoraris contingents (contingency fees), mentre que a la UE el pactum de quota litis està prohibit tradicionalment30, encara que aquesta prohibició es va suavitzant; d) l’existència d’accions
de classe (class actions), més restringides a Europa, i e) les costes no es solen imposar a la part perdedora. No obstant és un fet que, la litigiositat està augmentant
progressivament a Europa.

25

ABA Model Rules of Professional Conduct, Rule 1.6, comment 3.
Ronald Standler, «Differences between civil and common law in the USA», 1998. Kevin
Clermont and Emily Sherwin, «A comparative view of standards of proof», The American Journal
of Comparative Law, vol. 50, nº 2, 2002.
27
ABA Model Rules
28
Eric McCarthy, Allyson Maltas, Matteo Bay and Javier Ruiz-Calzado, «Litigation culture
versus enforcement culture. A comparison of US and EU plaintiff recovery actions in antitrust
cases», The Antitrust Review of the Americas 2007, a Global Competition Review special report www.globalcompetitionreview.com.
29
S’estima que als EUA s’inicien 50.000 plets civils cada dia. D’aquí l’expressió «explosió
litigiosa». Walter K. Olson, The litigation explosion: What happened when America unleashed the
lawsuit, 1991.
30
CCBE Code 3.3. Pactum de Quota Litis. 3.3.1. «A lawyer shall not be entitled to make
a pactum de quota litis.
26

264

IV.

EL PROCÉS ARBITRAL INTERNACIONAL

1. Introducció
La major part de les diferències de les dues tradicions jurídiques en els procediments judicials civils descrites en el capítol III també són visibles en els procediments d’arbitratge. No solsament això, sino que en l’arbitratge internacional
les diferències són encara més notables perquè les parts, els àrbitres i els advocats
que concorren en un procés arbitral sovint pertanyen a jurisdiccions, cultures,
idiomes i sistemes jurídics diferents.
L’arbitratge internacional ofereix diverses variants pel que fa a la iniciació,
desenvolupament i proves del procés d’arbitratge. Per aquesta raó, els reglaments
de les principals institucions (la Cort d’Arbitratge de la Cambra de Comerç Internacional (CCI), el Tribunal d’Arbitratge Internacional de Londres (LCIA) i
altres) incorporen elements de les dues tradicions.
2. Els esforços d’harmonització de la International Bar Association (IBA)
En vista de la concurrència de diferents cultures i tradicions jurídiques en
l’arbitratge internacional, la IBA ha dut a terme diverses iniciatives d’harmonització, i en especial: a) les Regles d’Ètica per als Àrbitres Internacionals, b) les
Regles Complementàries que Regulen la Presentació i Recepció de Proves en
l’Arbitratge Comercial Internacional de 1983, substituïdes per les Regles per a la
Recepció de Proves a l’Arbitratge Comercial Internacional, modificades el 2010,
i c) les Directrius sobre Conflictes d’Interès en l’Arbitratge Internacional de 2004
(pendents de revisió). Aquestes iniciatives31 representen un esforç per conciliar
les diferències entre el dret civil i el «common law» i per desenvolupar normes
intermèdies acceptades internacionalment32.
3. Classes d’arbitratge
En l’arbitratge, es distingeix entre l’arbitratge de dret (l’àrbitre decideix en
base al dret aplicable) i l’arbitratge d’equitat (ex aequo et bono) (l’àrbitre decideix

31
Les IBA Rules on Evidence estableixen que: «The Rules provide mechanisms for the
presentation of documents, witnesses of fact and expert witnesses, inspections, as well as the
conduct of evidentiary hearings. The Rules are designed to be used in conjunction with, and
adopted together with, institutional, ad hoc or other rules or procedures governing international
arbitrations. The IBA Rules of Evidence reflect procedures in use in many different legal systems,
and they may be particularly useful when the parties come from different legal cultures».
32
Julian Lew, Loukas Mistellis and Stefan Kroll, Comparative International Commercial
Arbitration, 2003, p. 257.
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d’acord amb la seva visió del que és correcte i just segons el seu lleial «saber y
entender»).
La preferència per l’arbitratge de dret és l’orientació més generalment acceptada internacionalment. Per això, la Llei espanyola (art. 34, 1), inverteix la
preferència que la derogada Llei de 1988 atorgava a l’arbitratge d’equitat.
En els països de «common law», per exemple a Anglaterra, l’arbitratge
d’equitat és vist amb cert recel i fins i tot es dubta si els àrbitres estan autoritzats
a decidir en equitat33.
4.

Independència i imparcialitat dels àrbitres

Un bon arbitratge depèn en principal mesura de la qualitat dels àrbitres.
En tots els sistemes, els principis ètics són considerats de gran importància en
l’arbitratge. És per això que moltes organitzacions com l’American Arbitration
Association (AAA) i l’American Bar Association (ABA) o l’International Bar Association (IBA) han adoptat normes d’ètica per als àrbitres.
La independència i imparcialitat constitueix el principi fonamental de tota
funció enjudiciadora, inclosa la dels àrbitres. Tanmateix, la percepció dels fets
i circumstàncies que afecten la independència i imparcialitat de l’àrbitre varia
segons les cultures i les jurisdiccions.
Per tal d’harmonitzar les diferents percepcions, la IBA va aprovar el 2004 les
«Directrius sobre els Conflictes d’Interès en l’Arbitratge Internacional» (pendent
de revisió) per intentar introduir uniformitat en aquest àmbit. Les Directrius classifiquen una llarga relació de situacions en tres llistes de color vermell, taronja i
verd, segons que l’àrbitre designat hagi de renunciar al seu càrrec (vermell) o de
revelar (taronja) o no (verd) l’existència d’aquestes situacions.
5.

Inici de l’arbitratge

La data d’inici de l’arbitratge té conseqüències substantives i de procediment.
El procediment arbitral es considera iniciat en moments diferents. En principi, les
parts decideixen quan el procés es considera que comença; en cas contrari, la data es
regeix per les lleis i/o reglaments aplicables. D’acord amb alguns reglaments, la data
d’inici és aquella en que la institució arbitral rep la notificació d’arbitratge, mentre
que, d’acord amb altres, quan tots els àrbitres han acceptat la seva designació, etc.
En la cultura del dret civil, els escrits inicials solen contenir una descripció
completa dels fets i fonaments jurídics i acompanyar la totalitat dels documents
en què es basen. En canvi, en el sistema del «common law», l’arbitratge s’inicia
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Julian Lew, Loukas Mistellis and Stefan Kroll, op.cit., p. 473.
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amb breus escrits de demanda34 i de contestació, que consisteixen en una abreviada seqüència dels fets i arguments jurídics per donar informació suficient a
la part contrària per preparar la seva defensa, de manera que els detalls es van
desenvolupant durant el procediment.
6.

La prova en general

Com hem vist, hi ha diferències notables entre el dret civil i el «common law»
pel que fa a la prova en els procediments davant els tribunals. Algunes d’aquestes
diferències s’accentuen en l’arbitratge internacional a causa de la concurrència de
normes i cultures diferents.
Una de les característiques més evidents és que, en general, la tradició del
dret civil dóna més pes als documents que als testimonis, mentre que el «common
law» en dóna més als testimonis que als documents.
Per tal d’harmonitzar les diferències, l’IBA va aprovar el Reglament Relatiu a
l’Obtenció de Proves en l’Arbitratge Comercial Internacional de 1999, modificat
el 2010, que reflecteix una mescla de les dues tradicions i conté moltes solucions
intermitges.
7.

La «discovery»

Hem vist que el descobriment és un mecanisme provatori essencial en els
procediments del «common law» (sobretot en els EUA). El mateix passa en els
procediments d’arbitratge.
No obstant això, el descobriment en l’arbitratge és més informal i menys
extens que el descobriment en els procediments judicials perquè l’objecte de l’arbitratge és fomentar la resolució dels conflictes de la manera més fàcil, més ràpida
i més econòmica. Els tribunals35 han reconegut que les parts accepten de bon grat
l’absència de procediments emprats en el sistema de justícia estatal a canvi de les
avantatges d’una solució de les seves controvèrsies ràpida i menys costosa36.
El descobriment, com s’entén en els EUA, no existeix en els sistemes de
dret civil, on, en principi, cada part ha de preparar la seva defensa basant-se en
les proves que posseeix. No obstant això, gradualment les lleis d’arbitratge van

34

Federal Rule of Civil Porcedure 8(a): «a short and plain statement of the claim».
Peterson, 242 Ill. App.3d at 1095, 611 N.E.2d at 1142 (citing Drinane v. State Farm
Mutual Automobile Ins. Co., 153 Ill.2d 207, 606 N.E.2d 1181 (1992)). 10. Burton v. Bush, 614
F.2d 389, 390 (4th Cir. 1980), cited by Roseann Oliver, «Pre-Hearing Discovery in Arbitration: Is
It Illusory?», 2001.
36
Roseann Oliver, «Pre-hearing discovery in arbitration: Is it illusory?», 2001. Pedro
J. Martinez-Fraga, The American influence on international commercial arbitration: Doctrinal
developments and discovery, 2009.
35
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acceptant un tipus limitat de descobriment, sota el control del tribunal arbitral.
Aquest és el cas, per exemple, del Codi de Procediment Civil alemany (esmenat
el 2002) (art. 142), que permet al jutge ordenar la presentació de documents
en possessió de la part adversa o fins i tot d’un tercer i la Llei de Procediment
Civil a França, recentment reformada pel Decret nº 2011-1948 de 13 gener
201137.
Les Regles de l’Evidència de la IBA (Documents 3.3) permeten a les parts
presentar a l’àrbitre una «sol·licitud de mostrar» (request to produce) un document o «una categoria restringida i específica dels documents que té raons de
creure que existeixen i estan en possessió de la part adversa, juntament amb una
explicació de la pertinència i importància dels documents per a la resolució del
cas». Aquesta regla constitueix un excel·lent solució intermitja entre els dos sistemes38.
8.

Documents

En les jurisdiccions de dret civil, els advocats generalment presenten al tribunal arbitral tots els documents a l’inici del procediment. Els documents es consideren auto-autentificatius, i l’advocat utilitza l’audiència per cridar l’atenció del
tribunal sobre les qüestions clau sense autentificació d’un testimoni.
En el «common law», cada document ha de ser autenticat, presentat i explicat per un testimoni directe en el procés39.
Les Regles de la IBA estableixen els motius pels quals la part contrària pot
oposar-se a la presentació d’un document, inclosa la falta d’interès suficient, motius de confidencialitat, i raons d’equitat. L’efecte és el d’exigir que es demostri
per què un document presentat per l’altra part no pot ser admès, en lloc d’exigir
a la part que presenti el document que demostri per què ha de ser admès (com en
el «common law»).
9.

Testimonis

El mètode per proposar i interrogar els testimonis és diferent en les dues tradicions. No obstant això, la cross-examination està guanyant ascendència en l’arbi-

37
Art. 1469: «Si une partie a l’instance arbitrale entend faire état d’un acte authentique ou
sous seign privé auquelle elle n’a pas été partie ou d’une piece detenue par un tiers, elle peut, sous
l’invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal de grande
instance aux fins d’obtenir la délivrance d’une expedition ou la production de l’acte ou de la
piece».
38
Elsing, Siegfried and Townsend, John, «Bridging the divide in common law arbitration»,
Arbitration International, Vol 18, No 1, 2002.
39
Elsing, Siegfried and Townsend, John, op.cit.
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tratge internacional, encara que no se’l denomini amb aquest nom. Les Regles de
la IBA disposen: «El testimoni que presenti una declaració testifical ha de comparèixer a declarar en l’audiència...». Les parts podran acordar o el tribunal arbitral
pot ordenar que la declaració testifical... serveixi de declaració directa del testimoni. Després del testimoni directe, qualsevol altra part pot interrogar el testimoni.
El tribunal arbitral podrà fer preguntes als testimonis en qualsevol moment40.
10. Audiència oral
Les tradicions del «common law» i del dret civil també difereixen en la forma en què els es presenten i desenvolupen arguments jurídics en els procediments
d’arbitratge41.
L’advocat de dret civil sol presentar a l’audiència una exposició detallada
dels fets, amb cites pertinents de la doctrina. Els arguments que cita sovint es basen en opinions dels autors en un nivell equiparable a les decisions dels tribunals.
Per contra, els advocats comuns generalment presenten els escrits citant a les
autoritats en les que fonamenten les seves peticions i els seus arguments jurídics
en detall. Es concentren en els punts clau, i es basen fonamentalment en les decisions dels tribunals relatius a patrons de fets similars.
11. Initiatives de transacció
Durant les audiències, l’actitud de l’àrbitre del «common law» tendeix a ser
més aviat passiva, a la llum del sistema adversarial que inspira la seva tradició i en
comparació als àrbitres de dret civil.
Això porta a considerar el poder de l’àrbitre per promoure acords transaccionals entre les parts. L’àrbitre de dret civil té un paper actiu i pot intervenir
en qualsevol fase del procediment per a convidar a les parts a arribar a un acord
transaccional. Si les parts arriben a un acord durant l’arbitratge, el tribunal arbitral pot dictar un laude incorporant-lo (laude de consens)42.
12.

Honoraris i costes

No existeix un mètode uniforme de determinació dels honoraris.
Els honoraris i costes dels arbitratges ad hoc són acordats per les parts i els
prospectius àrbitres. D’altra banda, les tasques administratives en els arbitratges
ad hoc són realitzades pel tribunal arbitral (o pel secretari del tribunal).
40
41
42

Elsing, Siegfried and Townsend, John, op. cit.
Elsing, Siegfried and Townsend, John, op. cit.
Regles de la ICC, art. 26.
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La determinació dels honoraris i costes de l’arbitratge institucional varien
depenent de la institució. Algunes institucions, com ara la Cort de la CCI, estableixen les seves tarifes en base a la quantia en disputa. En altres institucions, per
exemple la LCIA, els honoraris dels àrbitres es fixen en les hores emprades i en
funció de la tarifa horària de cada àrbitre.
13. Harmonització de les regles d’ètica
A. Codis d’ètica pels àrbitres
La figura de l’àrbitre és propera a la del jutge (independència i imparcialitat
i la quasi immunitat judicial) i fonamentalment diferent a la de l’advocat (independència i parcialitat, i responsabilitat professional). Per tant, les normes que
regulen la funció de l’àrbitre difereixen substancialment de les normes relatives
als advocats43.
Existeixen diverses compilacions de les normes d’ètica dels àrbitres, com el
Codi d’Ètica per als àrbitres en les disputes comercials de l’American Arbitration
Association i l’American Bar Association 1977 (modificada en 2004), el Reglament
d’Ètica per Àrbitres Internacionals de l’International Bar Association, el Codi de
conducta dels àrbitres del Fòrum Nacional d’Arbitratge, Codi de Conducta i Ètica d’Arbitratge dels membres de l’Institut Col·legiat d’Àrbitres, de 2009. També
hi han codis d’ètica adoptats per les institucions arbitrals, com el Codi d’Ètica
per a les Regles d’Arbitratge Internacional de la Cambra d’Arbitratge Nacional
i Internacional de Milà i, més recentment, algunes institucions arbitrals de l’est
d’Europa, com ara el Tribunal d’Arbitratge de la Cambra Polonesa de Comerç,
la Cort Permanent d’Arbitratge de la Cambra de Comerç i Indústria d’Eslovènia,
Letònia Cambra de Comerç i Indústria i altres. Algunes organitzacions internacionals també han emès normes ètiques, com les Directrius de la IBA sobre els
conflictes d’interès en l’arbitratge internacional de 2004, que s’ocupen exclusivament de la independència i imparcialitat. Finalment, hi han codis d’ètica per als
advocats en general, com el Codi Deontològic dels advocats europeus (CCBE), o
el Codi Internacional d’Ètica de la IBA 1967.
B. Codis d’ètica pels advocats en l’arbitratge
Pel que fa a advocats que representen a les parts en l’arbitratge, no hi ha
codis específics d’ètica44. Els reglaments de les principals institucions arbitrals
43

Vegi’s l’affidavit de Jan Paulsson’s de 19 maig 2003 per l’Ontario Superior Court of

Justice.
44

See, however, the general (draft) The Hague Principles of Ethical Standards for Counsel
Appearing before International Courts and Tribunals, 2010; Judith McMorrow, «Creating Norms
of Attorney Conduct in International Tribunals: A Case Study of the ICTY», 30 B.C. International
and Comparative Law Review, 2007, pp. 139, 146 cited by Catherine Rogers, «The Ethics of
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(LCIA, CCI) tampoc contenen normes de conducta. L’opinió predominant és
que els advocats que representen a les parts en l’arbitratge estan subjectes als
codis nacionals d’advocats, sovint inspirats en el Codi del CCBE, les Regles de la
IBA o les Regles Model de l’ABA45 46.
Pel que fa a l’arbitratge internacional, les diferents pràctiques es deriven de
les diferents cultures i, tradicionalment, els advocats estan subjectes a normes
ètiques del dret nacional.
Com que cada estat aplica les seves pròpies normes legals i ètiques, els advocats poden ser injustament sotmesos a normes diferents en el mateix procediment
(«doble deontologia»). La millor solució a aquest problema seria a través del
desenvolupament de normes internacionals de conducta professional uniformes,
aplicable als advocats en l’arbitratge internacional47. Així, la necessitat de normes
uniformes per a un procés tan flexible com l’arbitratge és fortament sentida dins
de la comunitat arbitral48.
El 2008, el Comitè d’Arbitratge de la IBA va crear un Grup de Treball sobre
Ètica dels advocats en l’arbitratge internacional per tal d’investigar les normes ètiAdvocacy in International Arbitration», The Pennsylvania State University. The Dickinson School
of Law, Legal Studies Research Paper, no.18-2010.
45
Steven Bennet, op. cit.: «The 2004 ABA Model Code makes clear that lawyers have
ethcal obligations with the provision of non-legal services, saying, for the most part, that attorneys
who provide both legal and non-legal services must comply with the ethics code in both regards.
This, state courts should apply to attorneys serving as advocates in arbitration even if such work is
somehow not the practice of law».
46
In an article «Ethics in ADR representation: a roadmap of critical issues», Carrie MenkelMeadow put the following question: «Should different ethical standards be applied to lawyers who
serve as «representatives» inside ADR processes than the usual rules applied to lawyers in their
roles as «advocates» or «counselors» in the more traditional adversary system?».
47
Gary Born, International Commercial Arbitration, 3rd edition, 2009, pp. 2315-19, cited
by Richard M. Mosk, «Attorney Ethics in International Arbitration», Publicist, Berkely Journal of
International Law, 23 May 2010.
48
Catherine Rogers, «The Vocation of International Arbitrators», American Arbitration
Law Review, vol, 20, 2005; Catherine Rogers, Fit and Function in Legal Ethics: Developing a Code
of Conduct for International Arbitration, 2002; Pierre Heitzmann, «Confidentiality and Privileges
in Cross-Border Legal Practice: The Need for a Global Standard?», 26 ASA Bulletin 205, 2008;
Doak Bishop, «Ethics in International Arbitration», University of California Irvine School of Law
Research Paper no. 2008-2, at 19, http://ssrn.com/abstract=1130922; Jan Paulsson, Standards of
Conduct for Counsel in International Arbitration», 3 American Review International Arbitration.
214 (1992); John M. Townsend, «Clash and convergence on ethical issues in international
arbitration,» 36 U. Miami Inter-American. Law Review. 1, 2004; Charles N. Brower & Stephan W.
Schill, «Regulating counsel conduct before international arbitral tribunals in making transnational
law work in the global economy»: Essays in honour of Detlev Vagts; Carrie Menkel-Meadow,
«Are Cross-Cultural Ethics Standards Possible or Desirable in International Arbitration?»,
Georgetown Public Law Research Paper no. 1130922; University of California Irvine School of
Law Research Paper No. 2008-2, at 19, http://ssrn.com/abstract=1130922; Brian Cooper, «Ethics
for party representatives in international commercial arbitration: Developing a standard for
witness preparation», 22 GEO. Journal of Legal Ethics 779, 2009; Philip Peters, «Can I do this?
Arbitration Ethics» International Law Digest, vol.1, issue 3, November 2010; Gary Born on «A
Code of Conduct for Counsel in Arbitration», The New World of Internatioal Trade Arbitration
Kosovo and Arbitration –The Birth of a New State, 16 November 2010.
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ques i culturals, i les regles disciplinàries que s’apliquen als arbitratges internacionals49. El 2010, el CCBE va crear també un Grup de Treball per a advocats en l’arbitratge amb l’objectiu d’adoptar directrius ètiques que es va posteriorment cancel·lar
amb el discutible motiu de que podria afectar la unitat de la professió d’advocat.

V.

CONCILIABLE O IRRECONCILIABLE

Malgrat les diferències entre les dues tradicions, tant en el dret substantiu
com en l’adjectiu, penso que és una realitat que lentament van convergint i molt
particularment en l’arbitratge internacional.
Els signes d’aquesta confluència són múltiples. Es pot esmentar el flux dels
convenis internacionals que estan unificant àrees importants del dret, com per
exemple el Conveni sobre la compravenda internacional de mercaderies, el Conveni sobre el dret aplicable a les obligacions no contractuals, el Conveni per l’ús
de comunicacions electròniques en contractes internacionals, el Conveni sobre
lletres de canvi i pagarés internacionals, el Conveni sobre la competència judicial i
execució de sentències judicials en matèria civil i mercantil, el Conveni de Lugano
sobre el mateix tema, la Llei model sobre transferències de crèdit, la Llei model
sobre insolvència, etc. En l’arbitratge, sobretot, el Conveni de Nova York sobre
el reconeixement i l’execució de laudes estrangers i la Llei model sobre arbitratge
comercial internacional de l’UNCITRAL.
S’observa també un constant intercanvi de conceptes jurídics. Per exemple, l’ús cada vegada més extès del concepte de «raonabilitat» (reasonability) del
«common law» en el dret civil i la creixent admissió del concepte de la bona fe
(bona fides), tradicionalment ignorat pel «common law» i d’altres.
Els països de dret civil han acceptat també institucions com el factoring, el
franchising, el forfeiting, i s’han modernitzat velles nocions comuns als dos sistemes jurídics (per exemple, la cessió de crèdits i la concessió de llicències de knowhow) a les necessitats modernes del comerç.
En l’àrea de la propietat immobiliària, els arrendaments a llarg termini (leases) s’han tornat freqüents en diversos sistemes de dret civil i la venda del dret de
superfície és d’ús comú50.
L’atançament també és visible per la creixent introducció del mètode escrit
en els procediments de les jurisdiccions de «common law» i l’oralitat en els processos de dret civil.

49
IBA Arbitration Committee. Counsel Ethics in International Arbitration Survey.
Introduction.
50
Mauro Rubino-Sammartano, «Language and the law: Civil and common law»,
International Legal Practitioner, March 2000, pp. 21 and ss.
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La UE és un gran catalitzador de les dues cultures jurídiques. Les directives de la UE (per exemple les directives sobre dret de societats) que actuen
com a catalitzadors d’ambdues tradicions. El dret del consum, del transport,
del medi ambient, etc. a Europa, són clares manifestacions de la convergència.
En particular, pel que fa als procediments civils, com encertadament ha assenyalat el professor Kerameus, encara que existeixen algunes diferències entre
els dos sistemes aparentment irreductibles (sobretot en el judici per jurat, i en
la concepció de la competència), moltes altres mostren signes de convergència,
per exemple en l’àmbit d’aplicació de la revisió en apel·lació o fins i tot en matèria de descobriment51 52.
Però és en l’arbitratge internacional on els dos sistemes jurídics estan convergint ràpidament en un món globalitzat gràcies a moltes iniciatives i principalment el Conveni de Nova York de 1958 sobre reconeixement i execució de
laudes estrangers i la Llei Model de la CNUDMI de 1985, que intenta d’harmonitzar les diferents tradicions en l’arbitratge, sobre la base dels principis
d’autonomia de les parts i de col·laboració dels tribunals, i també la simbiosi
de les cultures jurídiques operada a través de regles de les principals institucions d’arbitratge (CCI, AAA, LCIA, ISDIC, etc) i la congruència de les dues
tradicions.
Per tant, en el futur, no un futur immediat potser, però el futur, les noves
generacions seran testimonis de la unificació de les tradicions jurídiques d’un
món globalitzat, primer en dret mercantil i processal i subseqüentment en el
de família, dret de successions, etc. La unificació futura del dret és en la meva
manera de veure-ho, un fet cert. Com deien els romans «certus an, incertus
quando».

51

Konstantinos D. Kerameus, op. cit., pp. 497.
Hazard,Geoffrey Jr., Hans-Heinrich Jescheck, Thomas Weigend, Stephen C. Yeazell,
Stuart C. Yudofsky, M.D, «Procedural law», Enciclopaedia Britannica: «Despite the distinctions
between civil and common law just described, there arguably have been recent trends toward
convergence. In private-law matters, courts in civil-law countries do not initiate proceedings
on their own; rather, they decide only claims brought forward by the parties and normally only
on the basis of evidence proposed by them. Indeed, in practice they give the parties much of
the responsibility for suggesting lines of proof. Nor do judges in common-law countries always
play merely the role of an impartial arbiter. In some cases, such as those involving the welfare of
children, they often take a more active role in seeking out the facts. Because a series of separate
hearings make a proceeding unduly long, procedural reforms in some civil-law countries favour
(but do not mandate) a single, well-prepared, main hearing at which the decision is reached. By
contrast, in England, where the civil jury trial originated, the jury has fallen into almost complete
disuse in civil cases, except in suits of defamation. In the United States, although trial by jury is a
constitutional right, jury trials occur in fewer than 5 percent of filed civil actions. Many civil actions
in the United States consist of a series of pretrial motions, often involving discovery, at the end
of which the case is terminated by settlement or by pretrial judgment. In such cases—the great
majority—the process in many respects resembles the civil law system: a series of staged judicial
rulings rather than a compressed trial of the entire case».
52
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I.

INTRODUCCIÓ

Una situació que de tant en tant concorre
Tots hem viscut, moltes vegades, l’atorgament d’un testament obert davant
Notari que per diverses causes no provoca l’obligat assentament en el Registre
Central1 d’Actes d’Última Voluntat. La conseqüència d’aquesta disfunció és que

1
Veieu la instrucció de 22 de gener de 2008 (BOE 31 de gener de 2008) que regula
la sol·licitud, fins i tot telemàtica, i subsegüent expedició de certificacions del Registre d’actes
d’última voluntat.
El testament més freqüent i per descomptat més segur i aconsellable és l’obert atorgat davant
de Notari (art. 421-13 CCC), ja que el seu atorgament causa el corresponent assentament en el
Registre esmentat, i la seva existència consta en les certificacions que a l’efecte s’expedeixen.
Per això, després de la defunció del causant, la certificació expedida pel Registre Central
d’Actes d’Última Voluntat expressa amb claredat la data i Notari autoritzant de l’últim testament
atorgat pel causant. Això té la seva importància, perquè el testament provoca la revocació
(ineficàcia) dels testaments anteriors (art. 422-9). És summament pertorbadora l’omissió
d’assentament en el Registre que publiqui l’atorgament del testament, doncs encara que això
no hauria d’ocórrer passa de vegades. I aleshores, com que l’assentament en el Registre no és
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s’instrumenta la successió partint d’un testament anterior ja revocat2 per aquell
posterior orfe de Registre, s’adjudiquen béns immobles a l’hereu aparent3 i de
vegades aquest hereu aparent ha disposat a títol onerós (compravenda gairebé
sempre) a favor d’un tercer que en virtut de la «traditio»4 és propietari que ha
inscrit el títol del domini en el Registre de la Propietat5.
De vegades la causa de la disfunció és l’atorgament d’un testament hològraf,
que protocol·litzat al seu temps6 crida com hereu o legatari a una persona diferent
de l’hereu o legatari aparent.
O també pot passar que un causant ha atorgat un únic testament, que per
causa d’aquesta disfunció no s’ha registrat, i els hereus abintestat han tramitat el
procediment, i l’acceptació de l’herència divisió i adjudicació ha operat en virtut
d’un títol successori que no és real. I pot ocórrer també que s’hagi disposat a títol
onerós de béns que van ser inscrits en favor de l’hereu així aparent7.

constitutiu, el testament no registrat produeix tots els efectes propis derivats d’aquest acte d’última
voluntat, i entre ells la revocació dels testaments anteriors. Però donat que, al no estar registrat,
no es coneix la seva existència, l’hereu nomenat en el testament anterior registrat es pensa que
aquest testament aparentment és l’últim vàlid, i es pensa que és hereu i en realitat només és hereu
aparent. Descoberta la veritat tot esdevé nul amb possibles conseqüències per a tercers adquirents
de bona fe.
2
Veieu l’art. 422-9 CCC i nota «supra» anterior.
3
Sobre l’hereu aparent veieu GUARDIA CANELA, en els Comentaris a la Sentència de 9 de gener de 1968,
en RJC 1969 pàg. 59, així com el comentari a l’art. 275 de la derogada Compilació de Dret Civil de Catalunya
(CDC), i demés que cita PUIG FARRIOL i ENCARNA ROCA en la bibliografia sumari de la pàg. 686 de les Institucions
de Dret Civil de Catalunya, Volum III. València, 2008.
Veieu l’actual art. 465-1 del CDC i sobretot l’article immediatament següent, del que més endavant fem
esment.
4
La clàssica teoria del «título y el modo» del tantes vegades repetit art. 609 (i indirectament
1.195) del CC, subsisteix a Catalunya clarament reconeguda en els articles 531-1 i següent del
CCC. La «traditio» està regulada en l’article 531-2 i següents.
5
El problema que aquí estudiem està relacionat amb la situació d’aquell adquirent de
bona fe a títol onerós que confiant en la inscripció d’un títol onerós de domini (successori) en
favor de l’hereu no real sinó només aparent (cosa que ningú sap) es creu que aquell hereu aparent
és un hereu real, i aleshores compra i inscriu el seu dret. En aquesta situació, quan aflora la
veritat, aquell bon home que ha pagat i adquirit de bona fe i inscrit en el Registre serà vençut i
privat de la seva adquisició? Aquest és el conflicte. I és que l’article 34 de la Llei Hipotecària el
resol meravellosament bé, però el que passa és que també existeix l’article 28 de la mateixa Llei
Hipotecària, que en aquest cas suspèn durant dos anys els protectors efectes pel tercer adquirent
de l’art. 34. I a sobre, mentre l’article de la Compilació avui derogat (art. 275) també era protector,
ara l’article 465-2 és més complicat. D’això parlarem.
6
Veieu l’art. 421-19 del CCC. La caducitat és de 4 anys sent el «dies a quo» el de la mort
del testador.
7
Cal tenir en compte aquí també que encara que en el dret actual (veieu art. 465-1 del
CCC) la «actio petitio hereditatis» és imprescriptible i no prescriu com abans (veieu arts. 275 de
la Compilació i 64 del Codi de Successions) als trenta anys, ningú es pot fer la falsa il·lusió de
pensar que passi el que passi podrà reclamar l’herència, i conseqüentment els béns que l’integren,
en qualsevol moment malgrat el transcurs del temps, doncs explícitament està establert (veieu
CCC 465-1.3) que l’adquisició vàlida per usucapió consumada és ja intocable. El que passa amb
l’adquirent per qualsevol altre títol que sigui onerós i en situació de protecció registral immobiliària
(art. 34 LH) és el que aquí estudiem. És el tema d’aquesta ponència.
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Això és freqüent, jo, professionalment, ho he viscut en aquestes tres modalitats.
El CC de Catalunya regula en els articles 465-1 i 465-2 la posició jurídica de
l’hereu aparent i és d’incidència aquí també l’article 28 de la L.H.
Partint d’aquesta realitat, contemplarem en la ponència la regulació successòria del Dret Civil de Catalunya quan afecti o incideixi sobre els drets de tercers
adquirents de béns immobles el títol dels quals figuri inscrit en el Registre en
virtut d’acte dispositiu de l’hereu aparent8.

II.
A.

DISPOSICIONS INCIDENTS

Llei Hipotecària

La protecció de l’article 34 de la Llei Hipotecària dispensa al nomenat tercer hipotecari està modalitatzat9 per l’article 28 de la mateixa Llei, que a efectes
pràctics, sense incidir en qualificacions doctrinals, diguem que comporta una excepció temporal o també detectable, com una suspensió del principi de fe pública
registral.
En efecte, l’article 34 diu el següent:
El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona
que en el Registro aparezca con facultades para trasmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva
el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro.
La buena fe del tercero se presume siempre que no se pruebe que conocía la
inexactitud del Registro.
Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la
que tuviere su causante o transferente.
I l’article 28 de la mateixa Llei diu:
Las inscripciones de fincas o derechos reales adquiridos por herencia o legado,
no surtirán efecto en cuanto a tercero hasta transcurridos dos años desde la fecha
8

Veieu nota anterior.
Amb caràcter general l’article 34 de la LH (Veieu l’última edició del Dret hipotecari de
ROCA SASTRE i BERNÁ. Volum II, tom II. Barcelona, 2008, pàg. 53 i següents i també GARCÍA GARCÍA
Código de Legislación Inmobiliaria. Pamplona, 2009, pàg. 55) estableix una protecció intensíssima
en favor de l’adquirent de bona fe, que confia en el Registre, però aquesta altra protecció que
el Dret material català (Dret Civil de Catalunya) dispensa —també a aquest tercer de bona fe
adquirent a títol onerós— pot estar mitigada o reduïda pel CCC a l’admetre expressament la
vigència genèrica de la LH, singularment de l’art. 28.
Es tracta, en aquesta ponència, de determinar el significat de la nova regulació, amb relació
a si el dret d’aquest tercer hipotecari ha estat ara més reduït que abans com a conseqüència de la
nova redacció.
9
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de la muerte del causante. Exceptuándose las inscripciones por título, de herencia
testada o intestada, mejora o legado a favor de los herederos forzosos.
Amb meridiana claredat, resulta que la interpretació harmònica d’aquests
preceptes vol dir:
Que si un hereu aparent que publica en el Registre el seu domini sobre un
immoble determinat, per haver inscrit el seu títol en què consta l’adjudicació a títol
d’hereu; si aquest hereu aparent es ven (o transmet l’esmentat immoble a títol onerós
a un tercer que és de bona fe; és a dir, que ignora que el transmitent substantivament
no és «dominus» perquè no és hereu de veritat sinó aparent), i aquest tercer inscriu
el seu títol en el Registre; si tot això és així i han passat pacíficament DOS ANYS a
comptar des de la mort del causant —encara que després d’aquest dos anys s’anul·li o
es deixi sense efecte el títol de l’hereu aparent i es constati plenament que no era amo
del que va transferir a aquest adquirent—, el tercer que ha contractat amb l’hereu
aparent serà mantingut en l’adquisició en mèrits de què ha adquirit «a non dominio».
Però si abans de transcórrer aquests dos anys, es pretén davant del tercer el
restabliment del dret de l’hereu o legatari real, queda SUSPESA, COM SI NO
EXISTÍS LA PROTECCIÓ EN FAVOR DEL TERCER HIPOTECARI. No hi és.
La protecció queda paralitzada, i el tercer queda sotmès a la clàssica regla
«nemo dat quod non habet».
En canvi si s’adquireix després dels dos anys, l’article 34 provoca totes les
conseqüències naturals.
Aquesta és la regulació general.
B.

Codi Civil de Catalunya. Articles 465-1 i 465-2

Article 465-1
L’acció de petició d’herència
1. L’hereu té l’acció de petició d’herència contra qui la posseeix, en tot o en
part, a títol d’hereu o sense al·legar cap títol, per a obtenir el reconeixement de la
qualitat d’hereu i la restitució dels béns com a universalitat, sense haver de provar el
dret del seu causant sobre els béns singulars que la constitueixen.
2. L’acció de petició d’herència és procedent també contra els successors de
l’hereu aparent o del posseïdor i contra els adquirents de la totalitat de l’herència o
d’una quota d’aquesta.
3. L’acció de petició d’herència és imprescriptible, salvats els efectes de la usucapió respecte als béns singulars.
Article 465-2
Règim jurídic de l’hereu aparent
1. L’hereu aparent o el posseïdor vençut per l’exercici de l’acció de petició d’herència ha de restituir a l’hereu real els béns de l’herència, aplicant les normes de
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liquidació de la situació possessòria i distingint si la possessió ha estat de bona fe o
de mala fe.
2. S’exclouen de la restitució els béns adquirits a títol onerós per tercers de
bona fe, d’acord amb el que estableixen la legislació hipotecària i les normes sobre la
irreivindicabilitat dels béns mobles.
3. En els supòsits a què fa referència l’apartat 2, l’hereu aparent o el posseïdor vençut ha de lliurar a l’hereu real el preu o la cosa que ha obtingut com
a contraprestació o els béns que ha adquirit amb aquests. Si la contraprestació
encara no ha estat pagada, l’hereu real se subroga en les accions del transmitent
per a reclamar-la.
L’article 465-2 estableix en el seu núm. 1 una norma general del dret material
i substantiu, disposant l’obligació que té l’hereu aparent de restituir a l’hereu real
els béns de l’herència.
El mateix article en el núm. següent 2 estableix una excepció10, de tal manera
que «s’exclou» la restitució dels béns adquirits a títol onerós per tercers de bona fe
(vol dir subadquirents, adquirents immediats de l’hereu aparent).
És a dir, fins aquí pot semblar que l’adquirent de bona fe (que no sap que
el qui li transmet és no l’hereu de veritat, sinó un hereu aparent) sempre està
protegit, però no és així. Quant als immobles, existeix una remissió a la llei hipotecària, i per tant NO SOLAMENT a l’art. 34 (que estableix, coincidint amb
la norma general, una clara prevalença del principi de fe pública registral), sinó
també a l’art. 28 que redueix, minva aquesta protecció, quan el que transmet és
l’hereu aparent.
L’art. 28 de la L.H. és una norma específica, que cercena el principi de fe
pública registral en el cas de transmissió derivativa de béns que efectua l’hereu
aparent, l’hereu fals; és a dir, l’hereu que ho sembla (tant ho sembla que en el Registre figura inscrit com a títol a favor l’adquisició hereditària) però no és l’hereu.
No es pot dubtar doncs, que la remissió del número 2 de l’article 465-2 del
CCC a la llei hipotecària comporta la remissió a l’art. 34 (principi de fe pública
registral) i també a l’art. 28 (restricció, limitació, suspensió en el cas especial d’hereu aparent que transmet).
Per tant de cap manera es pot entendre que el CCC només remet a l’art. 34
de la L.H., i per tant de cap manera es pot entendre que no es remeti a l’art. 28
i per tant que a Catalunya la restricció dels dos anys de suspensió del principi
de fe pública registral no és d’aplicació. És a dir, que la restricció de l’art. 28 de
la L.H. també regeix a Catalunya. D’això no en podem dubtar.

10
Em refereixo a l’art. 465-2.2, on es formula una excepció al privilegi general en favor del
tercer hipotecari de l’art. 34 de la LH.
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III.

QUINS SÓN DONCS ELS PROBLEMES

Problema 1er: L’article 465-2.3, quan diu «en els supòsits a què fa referència
l’apartat 2 l’hereu aparent ha de lliurar a l’hereu real el preu o la cosa que hagi
obtingut com a contraprestació», es refereix tant a transmissions causades per
l’hereu aparent en els primers dos anys com a transmissions efectuades després
dels dos anys o només es refereix a un d’aquests supòsits?
Nosaltres, encara que la frase normativa està redactada en plural (diu «en els
supòsits) creiem que es refereix només al supòsit —encara que sigui11 críptic— en
què l’alienació s’hagi practicat després dels primers dos anys».
Sostenim això per les següents raons:
a) La redacció de la frase en plural no és significativa, doncs pot sorprendre
tant les alienacions de béns immobles amb títol de transmissió inscrit en el Registre (situació que és la que estudiem) com a transmissions de béns mobles (a la
que no ens referim).
Volem dir, doncs, que aquesta pluralitat no és, al respecte, significativa.
b) Perquè el mateix número tercer (465-2.3) ens condueix a aquesta solució.
El mateix número 3 diu que l’hereu aparent ha de lliurar a l’hereu real el preu
obtingut. Això vol dir, necessàriament, que es refereix només al cas en què l’alienació ha tingut lloc en plena vigència del principi de fe pública registral; és a dir,
si aquesta s’ha fet després dels dos anys, doncs només quan opera la prevalença
de protecció al tercer, l’hereu real no pot recuperar el mateix bé hereditari específic i pot reclamar l’equivalent preu rebut. I això només passa quan l’alienació ha
tingut lloc després dels dos anys.
c) És impossible aplicar el número 3 de l’art. 465-2 a l’alienació efectuada
dintre dels dos anys, perquè aleshores l’hereu real seria injustament enriquit (dues
vegades) al rebre la cosa12 i a més rebre també el seu preu, és a dir, rebre dues vegades en pagament al dret a la restitució no de dues, sinó d’una única valoració. I
tota interpretació que condueix a l’absurd ha d’estar refusada13.
Problema 2n: No és pròpiament un problema, perquè és sota un punt de
tècnica legislativa mancat de rellevància, però sí que es pot plantejar.
Com diu acertadament PUIG FARRIOL, la situació que contempla el número 3
de l’art. 465-2 és14 un cas clar de subrogació real «ope legis».
11
És clar que la norma catalana no remet a l’art. 28 de la LH, però remet a la llei hipotecària
en general i per tant també remet a l’art. 28, màxim al referir-se a l’hereu aparent.
12
Com que dintre de dos anys no actua la protecció al tercer adquirent de bona fe, és clar
que l’adquirent tercer haurà de restituir la cosa a l’hereu de veritat —hereu real— i aleshores no
és possible que a més de rebre la cosa tingui dret a rebre el preu. No pot reintegrar-se d’una sola
cosa dues vegades.
13
SS del TS de 2 de juliol de 1873, 25 de març de 1915, 29 de setembre de 1955.
14
Veieu Institucions de Dret Civil de Catalunya. Vol. III de PUIG FERRIOL i ENCARNA ROCA.
València, 2009. Pàg. 685.
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És fàcil que algú es pregunti si substitueix el dret general, segons el qual
quan l’obligació d’entregar una cosa específica és impossible per haver quedat en
poder de tercers de bona fe. El vencedor té dret a percebre el «id quod interest»,
és a dir, el seu valor15.
15
Vam dir, fa molt temps (RJC 1964 pàgs. 948 i següents Incumplimiento de obligaciones
civiles PINTÓ RUIZ) que:
«Queremos hacer notar e insistir una vez más, como ya lo hemos hecho en otra ocasión, en la
necesidad de distinguir el id quod interest de la indemnización de daños y perjuicio, pues aunque tanto
el id quod interest como la indemnización de daños y perjuicios restablecen el equilibrio, satisfaciendo
al acreedor una cantidad de dinero, obedecen a conceptos distintos y tienen tratamiento diferente.
La confusión entre ambos conceptos perjudica grave y extraordinariamente al acreedor. El id quod
interest hace las veces, sustituye, a la prestación misma; por lo tanto, siempre que exista prestación
convenida y ésta no pueda ejecutarse por vía forzosa, siempre habrá «id quod interest»; en cambio,
habrá indemnización de daños y perjuicios si realmente se han producido tales daños y perjuicios.
Estos últimos podrán producirse o no, y cabe admitir la posición de la jurisprudencia española, a cuyo
tenor debe probarse cumplidamente su existencia; pero lo que jamás puede admitirse es atribuir al id
quod interest semejante procedencia «eventual», pues al sustituir o hacer las veces de la prestación
infungible, su existencia misma ya resulta probada por la existencia misma de la obligación. Sería
verdaderamente ridículo que al ejercitar una acción de cumplimiento se pretendiera que el actor ha
de probar «que, si el deudor no cumple, el actor saldrá perjudicado», y totalmente inconsecuente el
no condenarle a la entrega de la cosa especifica, por ejemplo, si el actor no prueba que le perjudicaría
la no recepción de la cosa. Ello nos parece insostenible, por cuanto el vínculo obligacional obliga e
impone la entrega y ello es suficiente; cuando la prestación no puede ejecutarse forzosamente y lo que
se pretende es su sustitutivo, el id quod interest, debe acentuarse al ejercitar esta pretensión el carácter
sustitutivo de la prestación ordinaria y diferenciarlo claramente de la petición de indemnización, para
que el id quod interest no precise de la prueba de su existencia, como ocurre con la indemnización de
los daños y perjuicios que exigen su demostración. L. FULLER y William R. PERDUE, ante la presencia
de un incumplimiento contractual, consideran que deben protegerse tres intereses (restitution interest;
reliance interest; expectation interest). Con respecto a este último (expectation interest), según versión
de PUIG BRUTAU dicen: «...en tercer lugar, sin insistir en la confianza depositada por el promisario
ni en el enriquecimiento del promitente, podemos tratar de conceder al primero el valor de lo que
esperaba obtener como resultado de la promesa. Podemos dar lugar a una acción dirigida a obtener
el cumplimiento específico de lo prometido, en el sentido de obligar al demandado a que realice la
prestación que prometió al demandante; o bien podemos dar lugar a una acción de daños y obligar
al promitente a que pague en dinero el valor de la prestación». Nótese, pues, que el id quod interest
(representado en el texto transcrito por la frase que sigue a «o bien podemos...») sustituye, hace las
veces de la prestación convenida, cuyo cumplimiento no pueda efectuarse en forma específica y, por
lo tanto, no ha de caber duda que la estimación de la pretensión del id quod interest ha de ser tan
automática como automática sería la estimación de la pretensión de cumplimiento específico, pues de
lo contrario, si no ocurre así podremos preguntarnos con PUIG BRUTAU si, al ignorar este automatismo,
«¿no se vaporiza buena parte de la fuerza vinculante del contrato?», o, añadimos, de la obligación
misma.
Queremos, pues, dejar bien sentado lo siguiente:
1º. El id quod interest es un simple sustitutivo de la prestación específica y, por lo tanto, sigue
su suerte. Supuesto que concedemos eficacia vinculante al contrato, que estimamos que la obligación
es vínculo jurídico que tiene el valor de norma particular, en caso de transgresión ha de recibir el
mismo tratamiento la acción de cumplimiento específico que la petición del id quod interest; por
tanto, es absurdo confundir el id quod interest con la indemnización de daños y perjuicios y exigir
para el id quod interest lo que se exige para la indemnización de daños y perjuicios - es decir, la prueba
de que existen tales daños -, pues si el acreedor contrató, es que tenía interés en recibir la prestación
prometida, y esto baste - que exista obligación - para exigirla (en forma específica o en su defecto el id
quod interest), sin necesidad de tener que demostrar que si no la recibe se le seguirán daños.
2.° Al ejercitar acciones es necesario discriminar y separar, distinguiéndolas debidamente, las
pretensiones correspondientes al id quod interest y a la indemnización de daños y perjuicios, que
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Si no s’admet aquest dret es generen dos problemes. Primer, que l’hereu real
pot resultar injustament perjudicat al rebre (en lloc del valor equivalent) només
el preu de la venda, per exemple bé al tractar-se d’un «Negotium mixtum cum donatione», bé perquè s’incorre en frau de llei, o bé es vengués la cosa a escandalós
baix preu.
La resposta és clara. La normativa general amb la regulació del frau de llei,
l’abús de dret, i la simulació relativa, així com la manca de protecció al tercer
adquirent a títol gratuït i la presència anul·latòria del «consilum fraudis» amb la
conseqüent desaparició del requisit de bona fe resolen la qüestió. El legislador no
ha de dir res al respecte perquè el remei ja està disposat en les corresponents parts
generals dels ordenaments jurídics aplicables16 (i per altre part seria impossible
constituyen, por tanto, pretensiones distintas; la omisión de esta clara discriminación, acarreará al
actor el perjuicio de que se confunda la indemnización de daños y perjuicios con el id quod interest,
y así llegar a exigir para la estimación de esta última pretensión que pruebe los perjuicios seguidos
de la no ejecución de la prestación, como si el cumplimiento de un contrato estuviera condicionado a
la demostración de que si la otra parte no cumple quedará perjudicado el acreedor, cuando lo lógico
es entender que si se contrata es porque se tiene un interés, digno de protección, y entender que si el
contrato es vinculante, si la obligación es tal, vincula y obliga al deudor a cumplir sin más que por el
hecho de hallarse obligado válidamente, y que de la misma manera que ha de cumplir automáticamente
la prestación específica, del mismo modo ha de cumplir la sustitutiva o id quod interest.
La diferenciación entre la acción de cumplimiento (sea en forma específica, sea sustitutivamente
id quod interest) y la acción de indemnización de daños y perjuicios es evidente, sin que puedan
fundirse o identificarse como erróneamente se hace. Veamos:
a) El art. 1.101 del Código civil indica en sí mismo la compatibilidad y la distinción entre la
acción de cumplimiento y la acción de petición de indemnización de daños y perjuicios, puesto que dice
que quedan sujetos «a la indemnización» los qué incurrieren en «morosidad», y sabido es que la mora
implica mero retardo, pero no incumplimiento definitivo, de lo que se sigue que si por el mero retardó
se tiene derecho a la correspondiente indemnización, se tiene además derecho al cumplimiento, ora se
preste voluntariamente, ora mediante el ejercicio de la acción, tienda ésta al cumplimiento específico
o, por no ser posible, a su sustitutivo o id quod interest.
b) Más explícito es el art. 1.096, al establecer (PUIG BRUTAU) que «cuando lo que deba entregarse
sea una cosa determinada, el acreedor, independientemente del derecho que le concede el art. 1.101,
puede compeler al deudor a que realice la entrega»; es decir, con independencia de solicitar la
indemnización de daños y perjuicios (art. 1.101), puede también ejercitar la acción de cumplimiento y,
por tanto, si la prestación tuviera que ser sustituida — id quod interest —, cabría la petición de daños
y perjuicios (art. 1.101) y la de cumplimiento; id quod interest; ambas de contenido dinerario, aunque
la segunda en sustitución de la prestación prometida.
c) Si alguna duda cupiera, el texto del art. 1.124 es suficientemente claro, al decir que
el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el
resarcimiento de daños y abono de intereses «en ambos casos»; o sea, que podrá pedir el cumplimiento
(o su sustitutivo el id quod interest) y además y por tanto algo distinto diferente — los daños y
perjuicios, criterio éste coincidente con el art. 329 del Código de comercio.»
Vide art. 701 de la vigent Ley de Enjuiciamiento Civil. Vide DIEZ PICAZO Fundamentos
de Derecho Civil. Tom II. Pamplona 2008, pàg. 780 «El problema del llamado cumplimiento por
equivalencia». Te interès el magnífic anàlisis que efectua de la «aestimatio rei».
Crec que haurà de fer-se ús de l’art. 4art del CC per a tenir per establert el dret del creditor,
dret de caràcter real a la substitució d’una cosa específica que hagi desaparegut en poder d’un
tercer (el títol del qual es intocable, «ad exemplum» tercer de l’art. 34 de la LH) pel seu valor
equivalent.
16
Veieu articles 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 del CC i també 111-6, 111-7, 111-9, i l’amplíssima
doctrina i jurisprudència que els potencien.
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fer esment a situacions especials perquè la perversitat humana és capaç de cotes
d’ingeni incommensurables i indescriptibles).
En segon lloc, la meva obsessió —a insistir que aquell hereu real que no pot
recuperar el bé hereditari (que li pertany) perquè s’ha alienat té, a més de poderse’l fer seu, el bé subrogat, ha d’optar per reclamar a l’hereu aparent l’equivalència
econòmica de l’esmentat alienat— radica en l’alarma que em suggereix l’evident
possibilitat de que el bé subrogat sigui indetectable, no aparegui, o no es pugui
provar que existeixi o està subrogat al no poder-se identificar. El lletrat gairebé
sempre tindrà al respecte gravíssimes dificultats.

IV.

CONCLUSIONS

PRIMERA. La regulació catalana ni incrementa ni decreix la vigència del
principi de fe pública registral en tant es mantenen les adquisicions realitzades
per adquirents a títol onerós de bona fe de béns hereditaris immobles transmesos
per l’hereu aparent (hereu aquest que és aparent però en el Registre figura com
titular de veritat).
Malgrat el que pugui semblar, es respecta l’excepció de l’art 28 de la L.H.,
en virtut de l’expressa remissió a la llei hipotecària.
SEGONA. La regulació catalana estableix amb claredat la subrogació real «ope
legis» que correspon a la contrapartida de l’alineació de béns hereditaris causada
per l’hereu aparent en benefici de tercer adquirent de bona fe després de dos anys.
TERCERA. L’establiment de l’esmentada subrogació real no comporta alhora la privació del dret a reclamar el valor del bé indegudament alienat i irreivindicable, ja que la concessió del poder d’optar per la subrogació real no significa que
només sigui amb caràcter excloent aquesta la facultat restitutòria utilitzable. El
que sí és clar que no es poden utilitzar les dues facultats alhora17.

17
Entenem que l’hereu real que s’ha vist privat de demanar a l’hereu aparent la restitució
d’un bé que ha sortit de l’herència i no es pot recuperar de l’adquirent (art. 34 LH, i 28 i per
tant alienat després del 2 anys a partir de la mort) podrà sempre fruir del principi establert de
subrogació real en el preu o en la contraprestació que facin de contrapartida de l’alienació indeguda
però intocable. Més també entenem que aquest dret a fruir de la subrogació i conseqüentment de
quedar compensada amb aquesta no priva que pugui demanar simplement el valor de la cosa
foragitada indegudament de l’herència sobretot i quan:
–No existeix subrogació, o no es pugui identificar ni provar.
–I també quan, processalment i probatòriament sigui més senzill reclamar el valor i no
aprofitar-se de la subrogació.
Ara bé, és evident que allò que no es pot aconseguir és reclamar alhora i cumulativament el
bé foragitat.
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QUARTA. La realitat que es predica d’aquestes conclusions no descarta —encara que aquí no es patrocina— una major explicitació de la norma al respecte18.

18

Art. 275 Compilació
L’hereu té l’acció de petició d’herència contra qui la posseeixi en tot o en part, en aquell
concepte o sense al·legar cap títol, per tal d’obtenir el reconeixement de la seva qualitat i la
restitució dels béns com a universalitat, sense obligació de provar el dret del seu causant sobre
els béns singulars que la constitueixin. Aquesta acció serà procedent també contra els hereus del
posseïdor o hereu aparent i contra els adquirents de la totalitat o d’una quota d’herència.
L’hereu aparent que hagués alienat béns de l’herència solament haurà de restituir a l’hereu real
el preu o la cosa que com a contraprestació hagi obtingut amb l’alienació onerosa o el que hagi adquirit
amb ells, amb subrogació en les accions per a reclamar el preu o la cosa que hom degués encara.
L’hereu real no podrà reivindicar dels adquirents de bona fe i a títol onerós els béns alienats
per l’hereu aparent.
Regirant les normes de l’acció reivindicatòria, distingint, però, segons que l’hereu aparent ho
hagués estat de bona fe o no, per a la devolució de fruits, abonament de millores i les responsabilitats
del dit hereu aparent, vençut en el judici de petició d’herència.
L’acció de petició d’herència prescriurà al cap de trenta anys.
Art. 64 C.S.
L’hereu té l’acció de petició d’herència contra qui la posseeixi en tot o en part, en aquell
concepte o sense al·legar cap títol, per tal d’obtenir el reconeixement de la seva qualitat i la
restitució dels béns com a universalitat, sense haver de provar el dret del seu causant sobre els béns
singulars que la constitueixen.
Aquesta acció és procedent també contra els hereus del posseïdor o hereu aparent i contra
els adquirents de la totalitat o d’una quota d’herència.
L’hereu aparent de bona fe que ha alienat béns de l’herència solament ha de restituir a l’hereu
real el preu o la cosa que como a contraprestació ha obtingut amb l’alienació onerosa o el que ha
adquirit amb ells, subrogant-se en les accions per reclamar el preu o la cosa que hom degui encara.
L’hereu real no pot reivindicar dels adquirents de bona fe i a títol onerós els béns alienats per
l’hereu aparent. Regeixen les normes de l’acció reivindicatòria, distingint, però, segons que l’hereu
aparent ho hagi estat de bona fe o no, per a la devolució de fruits, abonaments de millores i les
responsabilitats del dit hereu aparent vençut en el judici de la petició d’herència.
L’acció de petició d’herència prescriu al cap de trenta anys de la mort del causant.
Arts. 465-1 i 465-2 C.C.C.
Article 465-1
L’acció de petició d’herència
1. L’hereu té l’acció de petició d’herència contra qui la posseeix, en tot o en part, a títol
d’hereu o sense al·legar cap títol, per a obtenir el reconeixement de la qualitat d’hereu i la restitució
dels béns com a universalitat, sense haver de provar el dret del seu causant sobre els béns singulars
que la constitueixen.
2. L’acció de petició d’herència és procedent també contra els successors de l’hereu aparent
o del posseïdor i contra els adquirents de la totalitat de l’herència o d’una quota d’aquesta.
3. L’acció de petició d’herència és imprescriptible, salvats els efectes de la usucapió respecte
als béns singulars.
Article 465-2
Règim jurídic de l’hereu aparent
1. L’hereu aparent o el posseïdor vençut per l’exercici de l’acció de petició d’herència ha
de restituir a l’hereu real els béns de l’herència, aplicant les normes de liquidació de la situació
possessòria i distingint si la possessió ha estat de bona fe o de mala fe.
2. S’exclouen de la restitució els béns adquirits a títol onerós per tercers de bona fe, d’acord amb
el que estableixen la legislació hipotecària i les normes sobre la irreivindicabilitat dels béns mobles.
3. En els supòsits a què fa referència l’apartat 2, l’hereu aparent o el posseïdor vençut ha
de lliurar a l’hereu real el preu o la cosa que ha obtingut com a contraprestació o els béns que ha
adquirit amb aquests. Si la contraprestació encara no ha estat pagada, l’hereu real se subroga en les
accions del transmitent per a reclamar-la.
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Necrològiques

EN MEMORIA DEL PROFESOR OCTAVIO PÉREZ-VITORIA
MIEMBRO DE NÚMERO DE LA ACADÈMIA DE
JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
por
JUAN CÓRDOBA RODA
Catedrático de Derecho Penal. Abogado. Académico
29 de marzo de 2011

DOCENCIA
El primer recuerdo que guardamos los que hemos sido alumnos del profesor Octavio Pérez-Vitoria, es el de su docencia en el segundo curso de la
licenciatura en Derecho, dedicada a la exposición de la teoría general del delito. Después de un primer curso de la Licenciatura en Derecho, dedicado a
materias en las que no aparecía el Derecho positivo, el profesor Pérez-Vitoria
desarrollaba la teoría general del delito a través del examen de sus elementos
de acción, antijuricidad y culpabilidad, y en referencia a la Parte General del
Código Penal.
Dos direcciones doctrinales confluían en las enseñanzas del profesor Pérez-Vitoria. En primer lugar, la Escuela Técnico-Jurídica Italiana, que, a partir
de Rocco definía el objeto de la ciencia penal como el Derecho Penal positivo
y proponía una metodología adecuada a este objeto, integrada por la interpretación, la sistemática y la crítica. Y, en segundo lugar, la teoría del delito
del Derecho Penal de Edmund Mezger, traducida al español y objeto de unas
magistrales Notas de Derecho español por parte del profesor José Arturo Rodríguez Muñoz, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Valencia.
Las Notas de Rodríguez Muñoz representaban en los años cincuenta y sesenta,
la referencia obligada para la dogmática en la Ciencia Penal española.
La teoría del delito expuesta por el profesor Pérez-Vitoria era recibida con
gran interés y admiración por parte del estudiante de la Facultad de Derecho
barcelonesa.
El principio de legalidad, conforme al cual no existe delito ni pena sin
una Ley previa, era presentado como la Magna Carta del delincuente; es decir,
como la garantía esencial frente a la reacción penal del Estado. Para el estu-
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diante de segundo curso de Derecho sorprendía el que el foco de atención no
lo fuera la represión del delito, sino, ante todo y de modo fundamental, la creación de una garantía del ciudadano y del delincuente, frente al Estado.
La antijuricidad requiere algo más que la mera inobservancia formal de
una norma jurídica. Precisa de un contenido material, constituido por la lesión
del bien jurídico. No existen delitos de mera desobediencia. Sólo puede tener
la naturaleza de delito una acción que lesione o ponga en peligro un bien jurídico.
La culpabilidad equivale al reproche que se hace a la persona que, no
obstante poder cumplir los imperativos del Derecho, realiza una conducta delictiva. De esta suerte no basta con que el acusado haya causado un resultado
delictivo, sino que es preciso que se le pueda reprochar personalmente este
resultado, en atención a que podía actuar conforme a Derecho y decidió no hacerlo. Al enfermo mental que lleva a cabo un homicidio no se le puede castigar,
porque carece de la libertad para actuar conforme a Derecho.
Todas estas ideas expuestas por el catedrático Octavio Pérez-Vitoria, despertaban la vocación del estudiante de Derecho. En primer lugar, porque percibía que la función esencial del Derecho Penal no es tanto la represión del
delito, como la creación de una serie de garantías que sirven de cauce a la reacción penal del Estado. Y, en segundo lugar, porque descubría que el Derecho
Penal tenía su razón de ser en la Ley, pero que no se agotaba en el texto legal,
sino que se plasmaba en una serie de ideas integrantes de una cultura jurídica
basada en el humanismo.
Con el tiempo hemos comprobado que estas ideas, expuestas en las aulas
de la Facultad de Derecho, han tenido su desarrollo. Así, el principio de legalidad ha llevado a la exigencia de que los tipos penales sean taxativos, en el
sentido de que contengan una descripción cerrada de las acciones castigadas,
con exclusión del arbitrio y de las cláusulas abiertas; y en un sentido formal, el
principio de legalidad ha conducido a la exigencia de que las normas penales
sean aprobadas en virtud de una Ley Orgánica. El bien jurídico como núcleo o
sustancia de la antijuricidad ha llevado en la práctica a una interpretación que
restringe el ámbito formal del tipo penal evitando su desmesurada aplicación.
Y la exigencia de culpabilidad, a prohibir que la simple causación de un resultado comporte la imposición de una pena o que al inimputable se le pueda
castigar.
El profesor Pérez-Vitoria explicaba ampliamente la Teoría del Delito en la
Parte General. De la Parte Especial únicamente exponía el título de los delitos
contra las personas. Recuérdese que la Parte Especial del Derecho Penal de
los años cincuenta y sesenta, preveía como delito de sedición las huelgas de
obreros, y castigaba el hurto si el valor de la cosa hurtada excedía de 25.000
pesetas con la pena de seis años y un día a doce años, e imperaba el Decreto
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Ley de 18 de abril de 1947 sobre rebelión militar, terrorismo y bandidaje. Lo
absolutamente primitivo de este Derecho Penal, posiblemente explique el que
las enseñanzas del profesor Pérez-Vitoria en la Parte Especial se mantuvieran
en el reducto sistemático del título de los delitos contra las personas.
En el ejercicio de esta docencia colaboraba el profesor y fiscal Alejandro
del Toro Marzal, y años más tarde el profesor Gonzalo Quintero Olivares.

EL SEMINARIO DE DERECHO PENAL
El profesor Pérez-Vitoria dirigía todos los cursos un seminario de Derecho
Penal. El profesor Pérez-Vitoria proponía un tema, a continuación distribuía
las ponencias entre los estudiantes del seminario, y estos procedían a su exposición, seguida de un debate con los demás asistentes. Recuerdo como miembros
de dicho seminario a Antonio Escura, Jordi Solé Tura, Salvador Giner, Joaquim
Jordà y Antonio Viader. Al año siguiente tomé parte en un seminario de características parecidas en la Universidad de Munich bajo la dirección del profesor
Reinhart Maurach. El seminario de Barcelona no tenía nada que envidiar al de
Munich.
Uno de los temas de seminario seleccionado por el profesor Pérez-Vitoria
fue el de la Doctrina finalista de la acción, cuyo interés nació en nuestro país
a raíz de la publicación del discurso de inauguración del curso académico de
la Universidad de Valencia, expuesto por el profesor José Arturo Rodríguez
Muñoz. La Doctrina finalista comportó una renovación de la dogmática penal
en España, Italia y Latinoamérica, como recientemente ha expuesto el profesor
José Cerezo en un trabajo publicado en el Anuario de Derecho Penal. Conforme a dicha Doctrina, el Derecho Penal en la medida en la que configura
la acción humana como el presupuesto del delito, debe respetar la estructura
lógico-material correspondiente a dicha noción; lo que comporta que la acción
se defina como la manifestación de voluntad dirigida a una meta o finalidad.
La importancia y trascendencia de esta noción no es la de una simple Jurisprudencia de conceptos. La trascendencia de esta noción se ha mantenido hasta la
actualidad. Dos ejemplos recientes lo acreditan. Cuando el Código Penal incorporó el precepto que disponía que quien actúe en nombre y representación de
una persona jurídica incurre en responsabilidad, se impuso, como no podía ser
menos, una interpretación que exigía para dicha responsabilidad la existencia
de una propia y verdadera acción por parte de quien actuara en representación
de la persona jurídica. Un segundo ejemplo lo ofrece la regulación de los delitos cometidos por medio de la prensa o imprenta, en los que el Código Penal
impone una responsabilidad penal a quienes simplemente ostentan una condición personal, como es la de Director de la publicación. Una interpretación
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similar a la anterior ha conducido a exigir algo más que una mera condición
personal; a saber, la realización de una acción o conducta.

EL INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA
El profesor Octavio Pérez-Vitoria fundó el Instituto de Criminología de la
Universidad de Barcelona, que ha sido el primer Instituto de Criminología creado en la Universidad española. En colaboración con profesores de la Facultad
de Medicina, organizó los dos cursos académicos que impartía dicho Instituto
con las asignaturas de Criminología, que comprendía la Biología y la Sociología
Criminal, Psiquiatría Forense, Medicina Legal y Criminalística. La fundación
de dicho Instituto, dirigido por el Dr. Pérez-Vitoria, tuvo un gran éxito entre
profesionales relacionados con el Derecho Penal y otros estudiantes interesados
en las ciencias criminológicas.
La fundación del Instituto tenía sus precedentes en las actividades que el
Dr. Pérez-Vitoria organizaba para los estudiantes de Derecho, tales como la asistencia a clases de Medicina Legal en la Facultad de Medicina y visitas orientadas
por él a centros penitenciarios y centros psiquiátricos. En todas estas actividades tomaban parte los catedráticos de Psiquiatría, Ramón Sarró, y de Medicina
Legal, Miguel Sales Vázquez.
El profesor Pérez-Vitoria introdujo en España la Criminología de Stephen
Hurwitz, para cuya obra escribió un importante Prólogo. En sus publicaciones, el Dr. Pérez-Vitoria acreditó un interés y un importante dominio de temas
médicos y psiquiátricos. Así lo demuestran sus estudios sobre la Minoría Penal
y el Trastorno Mental Transitorio, en el que realiza un acertado análisis de la
cuestión de la base patológica de dicho trastorno.
La creación del Instituto de Criminología y la restante actividad hasta aquí
referida, respondían a un claro deseo de aportar humanidad a la práctica penal
de entonces, tan necesitada de una urgente liberalización. Y todo ello guardaba congruencia con la personalidad del profesor Pérez-Vitoria, definida por el
respeto a los derechos de la persona y a las garantías penales frente al Estado.
Esta posición cultural tenía una indudable sintonía con el Derecho Penal
de años después, que se definió por las ideas de despenalizar, buscar sanciones
alternativas a la prisión y aplicar el principio de la intervención mínima. Desafortunadamente, unas décadas más tarde tuvo lugar un cambio de signo en la
política criminal, en la que el principio de intervención mínima ha pasado a ser
muchas veces mera retórica. Expresivas resultan aquí las palabras del profesor
Enrique Gimbernat en su Prólogo al Código Penal, en el 2004, cuando dice:
«Hace ya unos cuantos años que en los países democráticos —no sólo en España— los políticos descubrieron que en el Derecho Penal —más precisamente
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en el endurecimiento del Derecho Penal— había una gran cantera de votos.
Corren malos tiempos».

ABOGACÍA
El profesor Octavio Pérez-Vitoria ha sido el Abogado Penalista de Barcelona y ha estado presente en la evolución experimentada por el Derecho Penal
durante los últimos años, que se caracteriza por su expansión a esferas tales como
la delincuencia económica, contra el medio ambiente, y la función pública. Es de
recordar que el profesor Pérez-Vitoria intervino en los primeros juicios que entonces se siguieron por delitos fiscales y contra el medio ambiente. Durante toda
esta época coincidió con otros dos grandes penalistas, Federico de Valenciano
y José M.ª Stampa. En el ejercicio de la Abogacía, ha sido además el maestro al
que los abogados acudíamos para pedirle consejo. Su magisterio se mantiene hoy
absolutamente vivo.

LA FACULTAD DE DERECHO DE BARCELONA
El profesor Pérez-Vitoria formaba parte del Claustro de la Facultad barcelonesa, con los profesores José M.ª Pi Suñer, Antonio Polo, Luis García de
Valdeavellano, Francisco Fernández de Villavicencio, José M.ª Font Rius, Ángel
Latorre, José Luis Sureda, Manuel y Rafael Jiménez de Parga y Manuel Alonso
García. Fue un claustro universitario que se definió por el alto nivel en la enseñanza del Derecho y por las lecciones de convivencia y tolerancia, tan necesarias
en las décadas de los cincuenta a setenta.
Por ello, conviene concluir estas páginas con lo que decía José M.ª Pi Suñer, en
los Estudios Jurídicos en Honor del doctor Pérez-Vitoria, hará ya veinticinco años:
«A pesar de nuestra importante diferencia de edad, siempre fui íntimo amigo del doctor Pérez-Vitoria, con el que compartía infinidad de ideas y con el que,
tanto en la cátedra como en la vida profesional, coincidí y colaboré. Podría decir
que coincidíamos en todo menos en el físico, porque Pérez-Vitoria era y es un
hombre guapo.
Inicié mi relación con él siendo testigo presencial de los magníficos ejercicios
que le llevaron a la Cátedra, y desde entonces siempre le admiré.
Siempre lo tuve a mi lado en los avatares de mi periodo como Decano de la
Facultad de Derecho.
El doctor Pérez-Vitoria se ha distinguido por la facilidad en tratar todos los
temas y en moverse con la misma brillantez y acierto en el campo de la teoría que
en el terreno de la práctica.
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Para muchas generaciones de estudiantes y de abogados de Barcelona el
doctor Pérez-Vitoria ha sido el Gran Catedrático de Derecho Penal y el Gran
Penalista con Bufete abierto, al que debía acudirse cuando se comprendía que las
fuerzas propias resultaban insuficientes en determinados asuntos.
Amigo Pérez-Vitoria: cuando vuelvas la vista hacia atrás para repasar el recorrido de tu existencia continúa mirando también hacia adelante, porque a mí la
experiencia me ha demostrado que ello es siempre posible.»
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Actes especials

ACTES DEL COL·LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA
AMB MOTIU DEL 50è ANIVERSARI DE
LA COMPILACIÓ DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA*

SOBRE LOS REGÍMENES ECONÓMICO
MATRIMONIALES EN TORTOSA
por
ELÍAS CAMPO VILLEGAS
Notario y académico
Tortosa, 18 de junio de 2010

SUMARIO
I. Introducción. Agradecimientos
II. La ocasión de este estudio. La situación en 1956
1. Las fuentes jurídicas
A) El Llibre de les costums de Tortosa
B) La prelación de las fuentes jurídicas
2. La recuperación del Derecho propio por la Compilación de 21 de julio de
1960
III. La evolución legislativa de los regimenes económico-matrimoniales de Tortosa
1. El II Congrés Jurídic Català
2. Llei de 20 de març, de 1984, modificando la Compilación del Derecho civil de
Cataluña
3. Ley 9/1998, de 15 de julio (Parlament de Catalunya) del Código de familia, y
Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña
A) El régimen de separación de bienes
B) El régimen de participación en las ganancias
C) La asociación a compras y mejoras propia del Camp de Tarragona
D) Los regímenes de comunidad de bienes de Tortosa

I. INTRODUCCIÓN. AGRADECIMIENTOS
Por un elemental deber de cortesía y de afecto, las primeras líneas deben ser
de agradecimiento a quienes me han proporcionado el honor y satisfacción de
intervenir en el cincuentenario de la Compilación de Derecho civil de Cataluña, de
poder hablar de temas jurídicos tortosinos en esta ciudad; al Colegio de Abogados
de Tortosa y al Colegio Notarial de Barcelona, a sus decanos y a las concretas per* També hi participà Juan J. López Burniol: «L’impuls polític de la Compilació» que es
pronuncià a Lleida, el 27 d’abril de 2010, i que es publica més endavant, pàg. 363.

297

sonas de sus Juntas Directivas. Además, a los profesionales del Derecho, abogados
y notarios que me han proporcionado inestimables datos, escrituras y opiniones
sobre los temas a los que se hará referencia en varios momentos de este trabajo.
Debo confesar cierta emoción y añoranza que siento al tratar del Derecho
de Tortosa sobre problemas que viví durante el ejercicio de mi actividad de juez
(desde 1956) y luego como notario (a partir de 1960).
Esa continuidad tortosina lleva al estudio de unos temas sobre el régimen
económico matrimonial que el programa trazado conduce a iniciar la exposición
con la situación jurídica que encontré en el año 1956. Seguiremos con la evolución de esta institución en una doble vertiente, la de su proceso legislativo y la vivencia notarial de los pactos matrimoniales, para terminar sobre el interés actual
del pacto del matrimoni de mig per mig o agermanament.

II.

LA OCASIÓN DE ESTE ESTUDIO. LA SITUACIÓN EN 1956

Este trabajo, y la conferencia que le precedió, se enmarcan en la estructura
de la conmemoración del cincuenta aniversario de la promulgación de la Compilación de Derecho civil de Cataluña por Ley de 21 de julio de 1960, si bien
mi intervención tiene un doble límite: referirse al Derecho de Tortosa y sólo en
cuanto a su régimen económico matrimonial, o mejor dicho: a sus regímenes,
porque hay tres.
La referencia al año 1956 es un tanto arbitraria, pues podría hacerlo a cualquier tiempo anterior a julio de 1960 en que se promulgó la Compilación. Tan
sólo tiene como finalidad la de recordar el sistema jurídico al que puso fin dicha
Compilación, pero refiriéndonos tan sólo a Tortosa.
1. Las fuentes jurídicas
A) El Llibre de les costums de Tortosa
El Llibre de les costums de Tortosa surge en la época de mayor florecimiento
del Derecho catalán. En el siglo XIII. Ya en el anterior tuvo lugar un renacimiento
de los estudios del Derecho romano que llegó a sobreponerse a sus propios derechos locales, si bien tropezó con una corriente de reacción contra el romanismo
de la que fueron exponentes las Cortes de Barcelona de 1243, en la que los nobles
mostraron su disconformidad con aquel Derecho, que veían como un sistema
exótico, y también la disposición de Jaime I prohibiendo la alegación del Derecho romano en los pleitos. Mas la marea de la romanización siguió imparable,
incorporando instituciones como el esponsalicio, el senado-consulto veleyano y la
cuarta marital y acabando en definitiva por penetrar en todo el sistema patrimonial, de la contratación y sucesorio.
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Es el mismo fenómeno que ocurre en los reinos de Aragón, Valencia y Castilla.
En 1247 Jaime I y el obispo de Huesca, Vidal de Canellas, considerados
parientes, fijan por primera vez en una Compilación los «Fueros de Aragón».
Obra completada posteriormente por aquel obispo de formación romanista por
sus estudios en Bolonia y cuya extensa glosa suele conocerse con el nombre de
Vidal Mayor. Obra que si bien no recibió nunca sanción oficial, sin embargo su
cláusula de supletoriedad habría de dar lugar a la introducción de la influencia
del Derecho romano-canónico.
Bajo el mismo reinado de Jaime I penetra la corriente romanista en Valencia
por los Furs de 1240. Y su yerno Alfonso X lo hace en Castilla con el Libro de las
Leyes, conocido por Las Siete Partidas, pero sin el menor éxito, precisamente por
la oposición de la nobleza. Habrá que esperar un siglo hasta que el Ordenamiento
de Alcalá en 1348 le otorgue valor de Derecho supletorio.
Y es en esta ola de romanización en la que aparece El Llibre de les costums de
Tortosa, que constituye un cuerpo jurídico de gran extensión y sorprendente perfección. Surgió de la necesidad de poner fin al conflicto entre los señores del territorio
(los «Templarios» y una rama «Montcada»), que pretendían aplicar con diferencias
los «Usatges», y la ciudad, que daba preferencia a prácticas y costumbres propias,
naturalmente antiseñoriales. La sentencia arbitral de Flix en 1241 dando preferencia al Derecho local sobre los Usatges y a éstos sobre las costumbres, no puso fin a
la confusión. Treinta años más tarde se llega al acuerdo (Composició d’en Josa) de
redactar un texto de costumbres, tarea que fue encomendada a los notarios locales
Pere Gil y Pere Tamarit. Estos entregaron el texto en 1272, pero parece que no fue
más que un proyecto que sirvió de base al texto definitivo aparecido en 1279.
Se trata de un texto profundamente romanizado, muy parecido a los Furs de
Valencia de 1240. Honorio GARCÍA y COTS y GORCHS sostuvieron que GIL I TAMARIT se inspiraban en el código valenciano, opinión aceptada por GALO SÁNCHEZ;
pero GARCÍA GALLO y FONT I RIUS creyeron más posible que los dos códigos se inspirasen directamente en los códigos justinianos. Els Costums de Tortosa estuvieron
publicados y estudiados por B. OLIVER y ESTELLER y más tarde por D. FOGUET1.
La vigencia del código se extendió a todo el territorio de Tortosa. En 1308
el señor de Flix, Pere del Bosch, lo declaró aplicable a esta villa; pero en nuestros
tiempos no se entendió así.

1
H. GARCÍA, Los Fueros de Valencia y las «Costums» de Tortosa, Bol. de la Soc. Castellonense de Cult, XIV, Castelló, 1982, pp. 18-97, y COTS y GORCHS, «Les Consuetudines civitatis Dertusae», RJL, XLI, 1935, pp. 61-70, 179-210, 297-316, 419-58; XLII, 1936, pp. 57-80); G. SÁNCHEZ,
AHDE, III, 1926, p. 583; GARCÍA GALLO, Manual de Hist. del Derecho esp., Madrid, 1959, I, p. 406;
FONT I RIUS, El desarrollo, 297; B. OLIVER y ESTELLER, Historia del Derecho de Cataluña, Mallorca
y Valencia, Código de las Costumbres de Tortosa, Madrid, 1876-81, y D. FOGUET, Código de las
costumbres de Tortosa a doble texto, traducción al castellano del más auténtico ejemplar catalán,
Tortosa, 1919.
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En este cuerpo jurídico el Derecho civil o privado se recoge en el Libro segundo: Derecho de familia, de propiedad y derechos reales, obligaciones y contratos,
así como sucesiones. Pero la obra contiene un primer libro que pudiéramos decir
hoy de Derecho constitucional y administrativo, donde se regula el territorio, la
organización administrativa, de la industria y del comercio. En el libro tercero tenemos su Derecho naval o marítimo. En el cuarto, el Derecho penal. Para terminar
en el quinto con la organización judicial y los procedimientos civiles y penales.
B) La prelación de las fuentes jurídicas
Hasta la promulgación en julio de 1960 de la Compilación del Derecho Civil
de Cataluña, el ordenamiento de las fuentes jurídicas y su orden de prelación eran
el siguiente, según recogía CASTÁN2:
1.° El Derecho español de aplicación general, constituido por las siguientes
fuentes:
a) Disposiciones posteriores al Código civil.
b) Las de este Código contenidas en su título preliminar y en el cuarto del
libro I y aquellas que habían reemplazado a las leyes posteriores al Decreto de Nueva
Planta de 1716.
c) Las que, siendo posteriores a este Decreto y anteriores al Código civil, no
fueron derogadas por este cuerpo legal.
2.° Derecho propio y especial de Cataluña, integrado por los siguientes elementos:
a) Derecho general escrito, formado por los Usatges, Constituciones, capítulos y Actos de Corte y demás derechos comprendidos en la Compilación de 1704.
b) Derecho consuetudinario.
c) Derecho local. Constituido por los privilegios y costumbres escritas de algunas comarcas y localidades, especialmente las de Barcelona, Gerona y su Obispado, Tortosa y el Valle de Arán.
3.° Derecho supletorio especial de Cataluña, formado por el Derecho canónico, el Derecho romano y la doctrina de los doctores que hubiera sido recibida en
los Tribunales.
4.° Derecho supletorio general, constituido por las disposiciones del Código
civil y los principios generales del Derecho.

2

J. CASTÁN TOREÑAS, en Derecho civil español, común y foral, T. I, vol. 1, 12.a ed., 1986, p.

333.
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Puede observarse que en el año 1956, en que conocí como juez los litigios de
Tortosa, y hasta la Compilación de 1960 que estamos conmemorando, antes que
invocar el Código civil debía hacerse referencia al Llibre de les Costums y al Derecho
romano.
Sin embargo, esta estricta legalidad se incumplía con frecuencia, y se citaba
con preferencia y directamente el Código civil, excepción hecha de ciertos letrados
que recuerdo y no puedo citar, para quienes el Derecho romano y los textos del
Llibre de les Costums les eran familiares. Su formación romanista era envidiable.
El olvido de este Derecho propio, tanto el romano como el de Les Costums,
no sólo se daba lugar en Tortosa sino en toda Cataluña, y ello debido a diferentes
causas. Unas veces, cuando los textos del Derecho propio contenían disposiciones
iguales a las del Código civil; las más por ser éste de mayor conocimiento. Sin olvidar
la jurisprudencia del Tribunal Supremo en una vía un tanto arbitraria y abusiva que
llegó a considerar suprimidas ciertas instituciones imponiendo normas del Código
civil en lugar del propio de Cataluña.
2. La recuperación del Derecho propio por la Compilación de 21 de julio de 1960
Este cuerpo jurídico, cuya conmemoración se celebra este año en una pluralidad de actos en varios lugares de Cataluña, estableció, a los efectos que hoy interesan, lo siguiente que proclaman sus dos primeros artículos:
1. La Compilación había de regir con preferencia al Código civil.
Para su interpretación «se tomará en consideración la tradición jurídica catalana, encamada en las antiguas leyes, costumbres y doctrina de que aquéllas se
derivan».
2. El Derecho local, escrito o consuetudinario peculiar de algunas poblaciones o comarcas, entre ellos Tortosa y sus términos, se observarán en el mismo territorio que desde antiguo aquéllas comprendían, en la parte que la Compilación lo
recoja o se remita a él.
La Compilación dedicó el título III del libro primero al régimen económico
conyugal. Tras unas disposiciones generales, reguló el régimen de separación e instituciones características referentes a donaciones entre esposos, la dote, los parafernales, el any de plor, la tenuta, el aixovar, el esareix y tantudem. En un capítulo especial
se refirió a los regímenes de comunidad: la «asociación a compras y mejoras» del
campo de Tarragona y otras comarcas, el pacto de «igualdad y ganancias» de la antigua diócesis de Girona, el «agermanament» o pacto de «mig per mig» de la comarca
de Tortosa y el pacto de «convinença» o «mitja guadanyería» del Valle de Arán.
Por razón del interés que tenía para el régimen económico matrimonial de
Tortosa en 1960 aludimos a la siguiente normativa de la Compilación que hoy
conmemoramos, tras cincuenta años de evolución legislativa y social.
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1. Se proclamaba el principio de la autonomía de la voluntad disponiendo
en su art. 7 que «el régimen económico familiar de los cónyuges será el convenio
en sus capitulaciones matrimoniales que deberán otorgarse antes del matrimonio
o durante el mismo, necesariamente en escritura pública...».
De este precepto hemos de retener un criterio liberal y otro limitativo. Admitía el pacto con posterioridad al matrimonio, a diferencia del Código civil, que
en aquel momento sólo permitía capitular antes del matrimonio y no después;
siendo de observar que se habla del régimen económico «familiar», no sólo matrimonial, refiriéndose a regímenes como la asociación a compras y mejoras en el
que pueden entrar los padres de los contrayentes y otros familiares. La limitación
afectó a Tortosa por cuanto, si bien el «agermanament» debía pactarse antes de
contraer el matrimonio, en tiempo de «noces», sin embargo el amplio sistema
probatorio del Llibre de les Costums, del que en su momento se hablará, hacía
que el documento notarial no constituyera la única prueba de aquel convenio
y pudiera éste ser acreditado incluso que la mera aseveración posterior de los
esposos hecha en escritura notarial, reliquia histórica ésta que todavía hoy la
vemos escrita en pactos nupciales tortosinos, tal vez ignorándose del porqué de
la fórmula:
«Que contrajeron el matrimonio que les une el día ... y si bien ni entonces
ni posteriormente han otorgado documento alguno para regular su régimen económico matrimonial, fue pactado verbalmente por los comparecientes al tiempo
de contraer matrimonio ... y deseando formalizar dicho pacto, por la presente
OTORGAN ... que se asocian en una mitad cada uno, a todos los aumentos,
compras, mejoras, ganancias y adquisiciones sobre todo aquellos bienes de la clase que fueren, que cualquiera de ellos tuviese al casarse, los que tenga en este
momento, y los que adquiriera en lo sucesivo, por cualquier título, hasta la disolución de su matrimonio...».
2. En defecto de pacto el matrimonio quedará sujeto al régimen de separación de bienes. Es el sistema general de Cataluña de tradición romana, y que
por ello, si bien rige en Tortosa, nosotros nos sentimos liberados de referirnos al
mismo por haber centrado nuestra atención exclusivamente al propio de Tortosa, que en definitiva consiste en el «agermanament» o comunidad universal, y la
de comunidad restringida que por pacto capitular ha sido tradición tortosina, y
que no es, como se suele decir, la asociación a compras y mejoras del Camp de
Tarragona, sino uno propio y atípico de creación notarial, como en su momento
expondremos.
3. El Derecho supletorio que se estableció para los regímenes de comunidad.
En lo no previsto en los pactos de constitución del régimen, en las normas
de la Compilación o en la costumbre, se hacía una doble remisión: para el «agermanament» las normas establecidas para la asociación a compras y mejoras del
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Camp de Tarragona, «en cuanto lo permita su naturaleza» (art. 58). Y para la asociación, a compras y mejoras la remisión era el Código civil, también «en cuanto
lo permita su naturaleza específica».
Esta fue la situación dispuesta por la Compilación de 1960 para los regímenes de comunidad en Tortosa y sus términos. Seguidamente expondremos su
evolución legislativa hasta hoy.

III.

LA EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LOS REGÍMENES
ECONÓMICO-MATRIMONIALES DE TORTOSA

1. El II Congrés Jurídic Català
Tras la promulgación de la Compilación de 1960 hemos de recordar el II
Congrés Jurídic Catalá de 1971, y más concretamente la Sección Tercera, que
celebró la segunda sesión el 5 de noviembre en Tortosa, en la que, entre otros
temas, se propuso la reforma de la Compilación en el sentido de que regulara
debidamente, y de manera sistemática, tanto el régimen de separación como los
regímenes de comunidad, completando las insuficiencias del texto actual, y en
concreto se aceptó nuestra enmienda consistente en que se reconociera la posibilidad de pactar el agermanament durante el matrimonio, ya que el art. 58 de
la Compilación exigía que se conviniera antes de la celebración del matrimonio.
Imposición que merecía una doble crítica peyorativa que hicimos constar en
aquel momento:
a) Producía una desigualdad de trato para este régimen tortosino, dado
que para los demás regímenes económico-matrimoniales que regulaba permitía
que se pactaran tanto antes como después de contraer el matrimonio, con cuyo
sistema resultaba que en todas estas comarcas, y en toda Cataluña, se podía pactar
un régimen de comunidad universal entre los esposos años después de haberse
celebrado el matrimonio; en todas estas comarcas, excepto en Tortosa.
b) Si bien el legislador de 1960 había considerado que con aquella exigencia se acomodaba al texto del Llibre de les Costums, que en la Costum XXI
de la Rubrica 1.a, «De arres y de sponsalicis», en el Llibre V, establece que «la
companyia o agermanament es feyt en temps de les nupcias», sin embargo, no se
había tenido en cuenta que la práctica notarial y costumbre habían introducido
el uso y estilo de hacer constar en las escrituras notariales la manifestación de los
esposos de haber pactado verbalmente aquel régimen antes de contraer matrimonio, ratificándolo ante notario en los capítulos posteriores. Posibilidad que se
entendía legítima al amparo de la libertad de forma y de prueba del Llibre de les
Costums. Aquella permitía el pacto verbal y ésta la prueba del pacto por confesión
extrajudicial de los mismos esposos.
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En la práctica notarial, la necesidad o el deseo de un agermanament no surge
nunca antes del matrimonio; únicamente en el supuesto de matrimonios de edad
medida o avanzada con diferencia patrimonial considerable o que puede obedecer
al hecho de que durante el matrimonio se hayan vendido o comprado bienes o se
han creado negocios indiferenciada y despreocupadamente a nombre de uno o de
otro, produciendo lo que LACRUZ diría tensión obligacional entre las masas patrimoniales, muy difícil de probar y, a veces, hasta de conocer en toda su amplitud por
los mismos esposos, y frente a eso el agermanament puede significar una transacción
con arreglo amistoso de relaciones económicas dividiendo todo por mitades.
Estos argumentos convencieron en el referido Congreso Jurídico de Cataluña que los acogió y sugirió se tuvieran en cuenta en una futura reforma de la
Compilación, lo que así ocurrió en el texto de 19843.
2.

Llei de 20 de març, de 1984, modificando la Compilación del Derecho civil de
Cataluña

El nuevo texto no sólo tuvo por objeto su «constitucionalización» sino que
su trascendencia rompe con la tradición jurídica española, perfilando el nuevo
concepto del ordenamiento jurídico catalán.
Su modificación en sede de regímenes económico-matrimoniales prácticamente se limita a implantar la igualdad entre los esposos aboliendo la privilegiada
posición del marido. Así en el régimen de separación dejaron de existir los parafernales y en adelante los bienes propios de ambos se denominarán «privativos».
Tanto en el «agermanament» como en la «asociación a compras y mejoras» el marido dejó de ser el administrador con facultades dispositivas, función y facultades
que se atribuyeron desde entonces a ambos esposos.
Por lo demás se mantiene la estructura de la Compilación de 1960, con la pobreza de regulación del régimen de separación de bienes y la doble remisión al Código civil en el art. 52, para la «asociación a ganancias» (a la sociedad de gananciales en
el primitivo texto de 1960), y en el art. 53 para la «asociación a compras y mejoras».
3.

Ley 9/1998, de 15 de julio (Parlament de Catalunya), del Código de familia,
y Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña

Cumplida la finalidad de adaptación a la Constitución, la tarea del legislador
devino más compleja, profundizando en el Derecho civil catalán, que en adelante
dejará de ser un Derecho especial en su progresión hacia su codificación. Primer

3
Llibre del II congrés jurídic catalá, 1971, Barcelona, 1972, Fundación Congreso Jurídico
Catalán, pp. 716-718.
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paso para ello fue la Ley 8/1993, de 30 de septiembre, de modificación de la
Compilación en materia de relaciones patrimoniales entre cónyuges, seguida del
Código de familia promulgado por Ley 9/1998, de 15 de julio.
El título II reguló los regímenes económico-matrimoniales, manteniendo el
sistema de libertad de pacto y, supletoriamente, el de separación de bienes (art.
10), ampliamente regulado en los arts. 37 a 43, con la innovación de la compensación económica por razón del trabajo desinteresado introducida por la Ley
8/1993. Estructura y contenido que se ha mantenido en el capítulo II del título III
de la referida Ley 25/2010, de 29 de julio.
Aparte del régimen de separación de bienes, el Código de familia recogió de
la Compilación la regulación de la asociación a compras y mejoras del Camp de
Tarragona; el pacto de «convinença» o «mitja guadanyeria» del Vall de Arán; el
«agermanament» o pacto de mitad por mitad del derecho de Tortosa, y, respetando los criterios de la citada Ley 8/1993, se reguló el régimen de participación en
las ganancias y además el régimen de comunidad, que cerró la normativa de los
regímenes económico-matrimoniales. En la nueva Ley 25/2010, de 29 de julio, se
mantiene sustancialmente el sistema y contenido del Código de familia, sustituyendo la comunidad universal por otra restringida a unos gananciales.
De todos estos sistemas tan sólo nos vamos a referir a los que afectan al
territorio de Tortosa.
A) El régimen de separación de bienes
El régimen más usual es el de separación de bienes, como supletorio en
defecto de pacto capitular, pero al ser general de Cataluña y no uno específico
tortosino, ya hemos dicho que nos consideramos liberados de su estudio.
B) El régimen de participación en las ganancias
Hemos de aludir a este régimen por cuanto, en el Código de familia, fue el
supletorio para la «asociación a compras y mejoras» que de esta manera se eliminó al Código civil, que era el llamado por la Compilación de 1960, incluso en
su texto de 1984. Pero, llegados a este punto, debemos alertar que este régimen
de participación en las ganancias es un régimen que constante matrimonio es de
separación de bienes (art. 49 del Código de familia y 232-13.2 del libro segundo
del Código civil de Cataluña) y en su liquidación tan sólo da lugar a un crédito de
participación que se paga en dinero (art. 58 del Código de familia y 232-22.1 del
libro segundo del Código civil de Cataluña). Con el sistema de la Compilación la
asociación a compras y mejoras tenía como derecho supletorio al Código civil del
Estado, pero en el Código civil de familia y en el sibro segundo del Código civil
de Cataluña tiene como supletorio un régimen de separación que es el de participación en las ganancias. Circunstancia ésta de que hablaremos en el apartado
siguiente, sin perjuicio de que más adelante, al exponer la actual praxis notarial,
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demos a conocer las consecuencias que se están produciendo en los actuales pactos nupciales tortosinos.
C) La asociación a compras y mejoras propia del Camp de Tarragona
Sobre este régimen hay algo que decir y clarificar. Ante todo que no es el
régimen que tradicionalmente se estipula en los pactos nupciales tortosinos. Afirmación ésta que exige perfilar los contornos de ambas figuras. Para la asociación a
compras y mejoras, nada mejor que examinar los documentos nupciales de Gandesa y comarcas vecinas, así como las normas jurídicas del Código de familia y del
libro segundo del Código civil de Cataluña que en esto mantienen el contenido
del texto de la Compilación de 1960 y 1984. Y después comparar todo ello con
los pactos nupciales tortosinos.
En las escrituras de Gandesa y comarcas próximas se pacta, no un régimen
económico matrimonial, sino más bien una asociación familiar, pues, además de
los esposos, intervienen los ascendientes de uno u otro cónyuge, o de los dos,
particularidad ésta prevista en el art. 61.3 del Código de familia y 232-5 del Código civil de Cataluña, que prevé también la posibilidad de un régimen en el que
intervengan únicamente los dos esposos, asociándose bien mutuamente o incluso
unilateralmente, de tal manera que es sólo uno de ellos el que asocia al otro a las
compras y mejoras; pero de estos pactos interviniendo únicamente los cónyuges
no hemos conocido ningún caso. Todos los que hemos podido ver son del tipo
familiar con donaciones de presente.
Respecto al momento de su configuración, los pactos de Gandesa siempre los
hemos visto otorgar en contemplación del futuro matrimonio, y nunca después.
Otra particularidad distintiva de los pactos de Gandesa es su tono restrictivo, pues tan sólo produce eficacia desde que se contrae el matrimonio, sin que
se estipule nunca el efecto retroactivo desde las nupcias. También se limita en el
ámbito objetivo de los bienes a los que alcanza, pues no comprende los intereses
de los bienes privativos4 , sólo a las «compras y mejoras» (art. 61.3 del Código de
familia y 232-25.3 del libro segundo del Código civil de Cataluña), especificando
el Código de familia y el Código civil de Cataluña, al igual que lo había hecho la
Compilación en sus dos redacciones de 1960 y 1984, qué se entiende por «compras» y qué se consideran «mejoras». Entendiéndose aquéllas como «los bienes
que, constante matrimonio, cualesquiera de las personas asociadas adquiera a título oneroso u obtenga por su profesión, industria o trabajo5; considerándose por
4
En el mismo sentido, S. ESPIAU, en Comentaris al Codi de familia, a la llei d’unions estables
de parella, a la llei de situacions convivencials d’ajuda mútua. Directors: Joan Egea i Fernández y
Josep Ferrer i Riba, ed. Tecnos, 2000, p. 324.
5
De la misma opinión, Ll. PUIG FERRIOL, en Comentarios al Código civil y compilaciones forales,
T. XXVII, vol. 2, RDP, 1978, p. 21. Sin embargo, ESPIAU entiende que los bienes que integran la asociación a compras y mejoras en concepto de «compras» son únicamente los adquiridos por el asociante.
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la doctrina que dada la amplitud de la fórmula legal («bienes adquiridos a título
oneroso»), integran el patrimonio común los bienes adquiridos con este carácter
de oneroso, aunque la prestación se realice con bienes privativos, eliminando así
el juego de la subrogación real6. Y por «mejoras» los aumentos de valor de los bienes de cualquier persona asociada debido a impensas útiles, inversiones en pago
de deudas o legítimas o redención de censos y censales (art. 61.4 y 5 del Código
de familia y 232-25, 4 y 5 del Código civil de Cataluña).
La asociación no comprende, pues, los frutos y rentas de los bienes privativos de sus miembros, todos los cuales devienen privativos de los asociados7.
Tiene relevante interés la norma referida a la liquidación de las ganancias
de cada persona «asociada» a la extinción del régimen, que «puede efectuarse en
dinero u otros bienes de la asociación». No hay, pues, una participación y división
de un patrimonio común, sino un crédito que tiene la persona «asociada» y que
le debe pagar la persona «asociante» (la que le haya asociado) o sus herederos.
Obsérvese que en todo el capítulo III del Código de familia, arts. del 61 al 63, así
como en los arts. 232-25 a 232-27 del libro segundo del Código civil de Cataluña,
no aparecen los términos comunidad ni patrimonio común, sino las de asociación,
asociar o persona asociada. Es más, el legislador de 1998, al redactar el Código de
familia eliminó el epígrafe «De los regímenes de comunidad» de la Compilación
bajo el cual se hallaba la asociación a compras y mejoras. En este régimen no parece que haya un patrimonio común. No hay una comunidad de bienes constante
al matrimonio. Se parte de un régimen de separación de bienes mitigado por la
participación que se concede al otro cónyuge, unilateral o recíprocamente, en los
beneficios que existen a la disolución del matrimonio, que se liquidarán dinerariamente o con bienes, pero sin que la persona asociada resulte ínterin cotitular
de los bienes. En definitiva, este régimen en el texto legal opera en el ámbito meramente obligacional. Pudiendo también pensarse en una comunidad diferida a
la disolución del matrimonio. En este sentido debemos traer a colación el criterio
de la doctrina moderna, representada básicamente por PUIG FERRIOL, quien, a su
vez, recuerda a LALINDE ABADÍA, PINOL AGULLÓ Y MORAGAS, pero también a las
dudas de los juristas clásicos catalanes8. Confirma este criterio la llamada que se

6
Así lo envide ESPIAU, en op. cit., p. 324. En contra, PUIG FERRIOL, para quien los bienes
adquiridos por cualquiera de los asociados con dinero que ya tuviese antes del matrimonio serán
privativos del cónyuge adquirente, op. cit, pp. 21 y s.
7
De la misma opinión, ESPIAU, en op. cit., p. 224; también PUIG FERRIOL, si bien matiza
que los frutos están destinados en todo caso al sostenimiento de los gastos de la familia, quedando
privativos el remanente no gastado, en op. cit., p. 22.
8
PUIG FERRIOL, op. cit., p. 26 y ss. De la misma opinión es GETE-ALONSO, para quien la
asociación a compras y mejoras es un régimen de participación en las ganancias en Derecho de
familia vigente en Cataluña. Cálamo, 2005. No lo entiende así ESPIAU, para quien nos hallamos ante
un régimen de comunidad, amparándose en las disposiciones relativas a la administración de la
asociación y a la responsabilidad de los asociados por deudas particulares.
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hacía en el art. 61.2 del Código de familia y hoy en el sibro segundo del Código
civil (art. 232-25.2) al régimen de participación en las ganancias, que implica un
régimen de separación, como supletorio de la asociación a compras y mejoras.
Ahora bien, si todo cuanto antecede resulta de los textos legales y de la referida
doctrina científica, lo cierto es, y no podemos omitir, que en la realidad de los
juristas prácticos de hoy, de los notarios de Gandesa y comarcas próximas, resulta
otra cosa que plantea en el presente las mismas dudas que ofrecieron los referidos
juristas clásicos catalanes como CÀNCER. En las escrituras de capitulaciones matrimoniales de Gandesa se lee: «Los futuros consortes vivirán en la casa y compañía
de los padres del novio, formando una sola familia y trabajando todos a utilidad
común y las compras y mejoras, ganancias y adquisiciones, que tuvieron viviendo
en comunidad serán a partir entre los que así vivan al tiempo de hacerse la adquisición». Es decir, hay partición, lo que presupone comunidad. Y ello concuerda
con el criterio notarial que nos informa de que «en las herencias hay que liquidar
y disolver la sociedad en tantas partes como miembros tenía, subsistiendo la comunidad respecto de los que sobrevivan. Su naturaleza es similar al régimen de
gananciales de Derecho común».
En definitiva, tenemos un divorcio vivido por el pueblo y los juristas prácticos, para quienes estamos ante un régimen de comunidad similar a los gananciales a diferencia de aquellos textos legales que lo consideran como un régimen
de separación mitigado por los beneficios de tipo crediticio que se conceden a la
persona asociada.
Para terminar con este régimen de asociación a compras y mejoras, propio
del Camp de Tarragona, haremos unas precisiones sobre su ámbito territorial,
tema que nos importa mucho con el fin de que resulte pacífica la idea de que el
mismo no rige en Tortosa y sus términos, como en ocasiones se dice o escribe.
Los pactos nupciales que se otorgan en esta ciudad y territorio no se refieren
a aquella asociación a compras y mejoras. Para BROCÁ este régimen se extiende, desde los últimos parages del Penedés a la ribera opuesta del Ebro, o sea
el partido judicial de Gandesa, es decir, «en la ribera del Ebro, opuesta a la
gran masa de la provincia de Tarragona», incluyendo Horta y Mora de Ebro,
«franqueando el límite noroeste de la provincia de Tarragona a las puertas de la
ciudad de Lérida», extendiéndose por la comarca de Cerverá, en Viñaixa y otros
pueblos de Las Garrigas. Todo ello por informaciones de los notarios de su
época9 . BORRELL lo refiere en los partidos judiciales de Tarragona, Reus, Falset,
Vendrell, Gandesa y Montblanch, así como en otras poblaciones de la provincia
de Lérida que lindan con la de Tarragona10. Así pues, para Borrell el término
9
G. M.ª DE BROCÁ, en Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del civil. Herederos
de Juan Gilí, 1918, p, 837.
10
A. M. BORRELL y SOLER, en Derecho civil vigente.
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se extiende a todos los partidos judiciales de la provincia de Tarragona excepto
el de Tortosa, introduciéndose en la de Lérida, al igual que opinaba BROCA.
Para ESPIAU11, citando a CORBELLA, el Camp de Tarragona, a los efectos de la
asociación a compras y mejoras, comprende treinta y ocho poblaciones que se
extienden aproximadamente desde el Sur de Altafulla hasta el Coll de Balaguer,
que es precisamente donde comienza el territorio en el que se aplicaba el Llibre
de les Costums de Tortosa.
Queda así bien delimitado el ámbito territorial de la asociación a compras y
mejoras del Camp de Tarragona, en el sentido de que resulta claramente excluida
Tortosa y su territorio.
D) Los regímenes de comunidad de bienes de Tortosa
Hablamos en plural por cuanto son dos, y los dos paccionados, puesto que
si no hay pacto nupcial aparece el régimen de separación de bienes propio de
Cataluña. Uno de ellos se trata de un régimen de comunidad universal que es
el típico agermanament o matrimoni de mig per mig que reguló el Llibre de les
Costums y al que se refiere ahora el libro segundo del Código civil de Cataluña y
antes el Código de familia y la Compilación en sus ediciones de 1960 y 1984. El
otro régimen es una comunidad restringida a los bienes que los esposos adquieren mediante su actividad, comunidad semejante a la de gananciales del Código
civil. Comenzamos la exposición por este último, para terminar finalmente con el
típico «agermanament» o comunidad universal.
a) Los pactos nupciales de comunidad restringida de tortosinos
Se definen conforme a las siguientes notas que los caracterizan:
a) Es un pacto capitular del régimen económico matrimonial, nunca de
tipo familiar como los de Gandesa. Sólo intervienen los esposos.
b) Se estipula constante matrimonio. Nunca antes de contraerse éste. Suele ser entre cónyuges de edad avanzada que al mismo tiempo ordenan la sucesión
hereditaria en sendos testamentos.
c) El pacto relativo al régimen económico matrimonial se establece siempre con efectos retroactivos referidos al momento de la celebración del matrimonio, de tal manera que, tras aludir a la fecha de su matrimonio, los esposos
manifiestan que «si bien ni entonces ni posteriormente han otorgado documento
alguno para regular su régimen económico matrimonial, éste fue pactado verbalmente por los comparecientes al tiempo de contraer matrimonio ... y deseando
formalizar dicho pacto, por la presente OTORGAN ...». No conocemos ningún
caso en que la retroactividad de este pacto tuviera ningún tropiezo fiscal por

11

ESPIAU, en op. cit, p. 323.
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considerarse donación encubierta, ni tampoco rechazo registral. Caso de que el
cónyuge adquirente del bien tuviera deudas al tiempo del pacto nupcial, entendemos que los acreedores podrían ejercitar su derecho sin que les afectaran dicho
pacto y embargar la totalidad del bien considerándolo privativo y no ganancial.
d) Suelen tener sólo dos pactos. Uno, estipulando el régimen económico
matrimonial restringido a las compras y ganancias que luego detallaremos. Otro,
concediéndose los esposos el usufructo universal y recíproco. En definitiva, se
pactaba el régimen económico matrimonial aragonés en un tiempo en el que el
viudo o viuda catalán era el peor tratado en los sistemas jurídicos del mosaico
español. El expectante usufructo vidual aragonés había penetrado en Tortosa mediante estos pactos capitulares, lo mismo que el régimen de gananciales.
e) En cuanto a su contenido hemos de informar que se trata de un régimen
de comunidad restringida, no universal, muy parecido al de los capítulos matrimoniales de Gandesa, incluso con términos y expresiones similares, si bien de
mayor amplitud, pues en la comunidad tortosina se integran los frutos y las rentas
de los patrimonios privativos. La fórmula se repite con frecuencia en el sentido
de que «se asocian en una mitad para cada uno, a todos los aumentos, compras,
mejoras, ganancias y adquisiciones, que cualquiera de ellos haya realizado a título
oneroso desde el día de la celebración de su matrimonio, y a los que realicen en
lo sucesivo, hasta su disolución». Vemos, pues, cómo su contenido objetivo es
más amplio que el del régimen de la asociación a compras y mejoras el Camp de
Tarragona y también su extensión temporal por su retroactividad. Se consideran
bienes comunes o gananciales todas las adquisiciones que a título oneroso hagan
sus cónyuges, lo mismo que el producto de su trabajo y de su patrimonio privativo, así como los aumentos y mejoras de los privativos debidos a impensas útiles y
a la actividad de los cónyuges.
f) En cuanto a su naturaleza, tradicionalmente se consideró que se trataba
de un régimen análogo al de gananciales del Código civil; en modo alguno parecido al que dibujó la Compilación de 1960 y sigue hoy el Código de familia como
la asociación a compras y mejoras del Camp de Tarragona.
g) La liquidación de este régimen de comunidad siempre se hizo, y se sigue
haciendo hoy, como si se tratara de unos gananciales del Código civil, y por tanto
dando lugar a una participación y división de un patrimonio común en el que son
titulares en pie de igualdad marido y mujer. Nunca, como hemos descrito, la liquidación de la asociación a compras y mejoras del Camp de Tarragona según el texto
del Código de familia, que en esto sigue el criterio de la Compilación desde 1960.
h) El ámbito territorial de este pacto nupcial apenas tiene ínteres, ya que,
al amparo de la libertad capitular que existe en Cataluña, puede estipularse no
sólo en el territorio de la comarca de Tortosa, o términos a los que tradicionalmente se extiende su Derecho propio, sino en cualquier otro lugar. Hemos comprobado que no se pacta en todos los términos municipales en que hay notario;
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pero al mismo tiempo nos hemos percatado del poco entusiasmo de algún profesional precisamente por la actual situación legislativa de la que luego hablaremos.
i) Otra cuestión de interés, no sólo teórico, sino práctico, que preocupa a
ciertos profesionales del Derecho en Tortosa, consiste en determinar cuál debe
ser la norma jurídica que rige este régimen económico matrimonial en todo lo no
previsto en los pactos de su constitución. Se trata de un tema que en su evolución
legislativa de la Compilación ha ido a peor, o, en frase más templada, digamos que
había quedado sin resolver, por lo menos hasta hoy, originándose las dudas que
hemos aludido y las que luego añadiremos.
Con anterioridad a la Compilación de 1960, como el pacto nupcial originaba
un régimen de gananciales, aún sin darle esta calificación, nunca se dudó de que
aquél se regía directamente por las normas que el Código civil dedicaba al régimen
de gananciales. Publicada la Compilación de 1960, la solución fue la misma por lo
dispuesto en el art. 52, que se articuló como disposición general de los regímenes
de comunidad, según pregonaba el epígrafe que encabezaba el capítulo XI. Este
precepto estableció que la sociedad de gananciales estipulada en capítulos matrimoniales debía regirse «en defecto de pacto, por las normas del Código civil».
Solución que se mantuvo intacta en la Compilación de 1984. Sin embargo las cosas
cambiaron con la Ley 8/1993, de 30 septiembre, que modificó la Compilación en
materia de relaciones patrimoniales entre cónyuges. En esta ley desaparece el contenido del art. 52 en cuanto llamaba al Código civil como derecho supletorio para
los gananciales que se pactaran. Sin embargo, a nuestro entender, la solución debía
ser la misma y aplicarse como supletorio todo el sistema del régimen de gananciales del Código civil, pues no se producía obstáculo para ello en el artículo primero
de la Compilación en su versión de 1984. En efecto, el párrafo primero respetaba
al Código civil en cuanto no se opusiera a las disposiciones del Derecho civil de
Cataluña, y tampoco constituían un obstáculo las normas del párrafo segundo,
pues la integración de las normas de la referida Ley de 1993 no se podía realizar
con su «tradición jurídica catalana» representada por «las leyes, las costumbres, la
jurisprudencia y la doctrina» que la constituían.
El problema se hizo más dificultoso, tanto por el texto del Código de familia
de 1998 como por la primera Ley del Código civil de Cataluña, Ley 29/2002, de
30 de diciembre.
El Código de familia mantuvo el sistema de la Ley 8/1993, que eliminó la
llamada del antiguo art. 52 de la Compilación al Código civil del Estado como
supletorio para los gananciales que se pactaran; pero ya no se podía resolver
el problema acudiendo a dicho Código civil a través del artículo primero de la
Compilación en su edición de 1984, puesto que la integración del Derecho civil
de Cataluña y la supletoriedad del mismo se rige por las normas de los arts. 1112 y 111-5 de la ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera ley del Código civil de
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Cataluña. El art. 111-2 no conduce a nada seguro para regular el régimen de gananciales que se establece en los pactos nupciales tortosinos, pues en el Derecho
civil de Cataluña nada hay que bucear en esta materia a través de «los principios
generales que lo informan» ni tampoco en «la tradición jurídica catalana». Las
normas del Codigo civil del Estado sobre el régimen de gananciales podría entenderse llamado como supletorio por su invocación que se hace en el art. 111-5,
pues «no se opone a las disposiciones del Derecho civil de Cataluña» ni «a los
principios generales que lo informan». Esta podría ser una solución; sin embargo
dogmáticamente quizá hubiera tranquilizado más la que podría obtenerse del
mismo Código de familia por aplicación analógica de los arts. 66 a 75 referentes
al régimen recién creado de «comunidad de bienes», que, si bien pretendía ser
un régimen de comunidad universal, en realidad no es otra cosa que un régimen
de gananciales ampliado a los bienes que los esposos tuvieran al momento de
convenir dicho régimen. Ahora bien, no creo que esta regulación analógica fuera
conveniente como derecho supletorio para los pactos nupciales tortosinos. Se
trataba de una escasa normativa de diez artículos frente a los 67 artículos que el
Codigo civil del Estado dedica a la sociedad de gananciales en los que se abordan
cuestiones tan importantes como la determinación del carácter ganancial o privativo en numerosas situaciones que de por sí podrían resultar dudosas, la fijación
de las cargas, las obligaciones del patrimonio ganancial o de los privativos; la
situación de los acreedores, o los complejos problemas que pueden surgir tras la
disolución en la liquidación de la comunidad ganancial, perdiéndose la fecunda
remisión a lo establecido para la partición y liquidación de la herencia en el art.
1.410. Pero todo este contenido de Derecho positivo era lo de menos. Se perdía
toda la jurisprudencia y doctrina científica más que secular.
En definitiva, estábamos ante una situación jurídica preocupante en lo que
respecta al Derecho positivo por el que hubiéramos de entender que se regían estos pactos nupciales tortosinos que entrañan un régimen económico matrimonial
de comunidad restringida a las ganancias. Esta inquietud no ha sido sólo nuestra
que surgiera al estudiar este régimen, sino que se nos hizo partícipe de los problemas nacidos en el ámbito judicial a la hora de liquidar esta comunidad ganancial
ante los Tribunales. Y lo más penoso es haber oído como solución la de olvidarse
de los tradicionales pactos nupciales tortosinos y establecer en los capítulos matrimoniales, sin más, un pacto de sociedad de gananciales que se ha de regir por
el Código civil del Estado.
Esta posición derrotista no la podemos entender ni admitir. Hemos de recordar la función social de nuestros pactos nupciales y además fijar cuál sea su
derecho supletorio.
—En estos pactos tortosinos hay ciertos elementos y valores jurídico- familiares que no los cubre la mera remisión a los gananciales del Código civil.
En nuestros pactos nupciales siempre hay una concesión recíproca del usufructo
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universal vitalicio. Este usufructo lo reiteran los esposos en los testamentos que
suelen acompañar el pacto nupcial, pero en éste se revisten de irrevocabilidad, de
manera tal que se consigue un equivalente al usufructo vidual de Aragón, cuya
vecindad siempre ha producido influencias destacables en esta comarca tortosina. Además, la retroactividad del pacto al momento del casamiento contribuye a
corregir compras hechas constante matrimonio sólo a nombre de alguno de los
esposos, facilitándose así las disposiciones testamentarias cuando hay varios hijos
y los testamentos son particionales adjudicando fincas concretas a cada hijo.
—Respecto al Derecho supletorio nos inclinamos en su día a entender que lo
constituía la regulación que hace el Código civil del Estado respecto de la sociedad de gananciales, Código que rige en este punto en Cataluña como supletorio
de su Derecho civil, el cual no se opone a la solución que damos, todo ello al
amparo del ya citado art. 111-5.
Aquella solución que en su día propugnábamos de considerar al Código civil
del Estado como Derecho supletorio de los pactos nupciales tortosinos, entendemos que puede sostenerse también hoy, tras la promulgación de la Ley 25/2010
de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, por las mismas razones
que entendíamos y hemos expuesto con referencia al tiempo de vigencia del Código de familia. No es obstáculo a nuestra posición la reciente regulación que se
hace en los arts. 232-30 a 232-38 del régimen de comunidad de bienes, análogo
al de gananciales del Código civil del Estado, puesto que la evidente insuficiencia
de la nueva normativa exige proveerlo de un Derecho supletorio que nada más
puede ser el de gananciales del Código civil al amparo del tantas veces citado art.
111-5 del libro primero del Código civil de Cataluña.
Las consideraciones precedentes muestran la preocupación que ofrece el
tema de cuál sea el Derecho supletorio de los pactos nupciales tortosinos. Por
último, y como resorte tranquilizante, ofrecemos la posibilidad de un pacto capitular estableciendo expresamente como Derecho supletorio del tradicional pacto
el Código civil del Estado en su regulación de la sociedad de gananciales.
b) El «agermanament» o «matrimoni de mig per mig»
a’) Introducción
Nuestro ejercicio profesional en la comarca de Tortosa, primero como juez y
luego notarialmente, nos deparó ocasión de meditar sobre una institución propia
que la Compilación catalana de 1960 conservó en sus arts. 58 y 59 y hoy regula el
art. 232-28 del Código civil de Cataluña.
El agermanament o matrimoni de mig per mig aparece regulado en el siglo
XIII, en la primera redacción conocida del manuscrito que se conserva en el Archivo Municipal de aquella ciudad, debido a los notarios Tamarit y Gil, es decir, en
el texto de las Consuetudines Dertusae; de ella pasó al cuerpo que había de regir
durante casi siete siglos con la denominación del Llibre de les Costums.
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Se trata de una comunidad conyugal de carácter universal en la que
entran incluso los bienes que los esposos tuvieran con anterioridad o posteriormente adquirieran por donaciones o herencias, similar a la del Fuero del
Baylio, la de Vizcaya o la «hermandad llana» aragonesa, muy próxima a las
que muestran los regímenes económico-matrimoniales de Holanda y ciertos
países escandinavos.
Frente a la separación de los patrimonios de los esposos, propia del
sistema romano, han de ir apareciendo en la oscura Edad Media regímenes
de comunidades matrimoniales, más o menos amplios. En los Derechos más
evolucionados cristalizarán en los sistemas restringidos de gananciales, pero
sin impedir la llegada hasta nuestros días de estas comunidades universales.
El origen del «agermanament» se pierde en la azarosa confección del
cuerpo legal que lo contiene.
En la búsqueda de antecedentes próximos del agermanament tortosino
únicamente merece detener la atención en la «germanía» valenciana, tanto
por la proximidad geográfica como por la historia de la conquista de ambos
territorios. Tratándose de una comunidad universal matrimonial paccionada, de la que ya tenemos vestigios en protocolos notariales del siglo XIII,
surge la interrogante sobre la posible influencia recíproca entre los Furs y
el Llibre de les Costums, que inmediatamente hace traslación al intento de
fijar la primacía cronológica y subsiguiente influencia sobre el otro territorio. Pero al afrontar este tema surge como previa la vieja cuestión de si son
las Costums de Tortosa las que copiaron a los Furs de Valencia o viceversa,
o bien si las coincidencias pueden explicarse por la utilización en ambos
textos de las mismas fuentes. Pero si bien es cierto que la polémica sigue sin
cerrarse en lo tocante a ambos cuerpos legales considerados en su conjunto,
sin embargo por lo que respecta a las instituciones concretas del «agermanament» tortosino y a la germanía de Valencia, sí que podemos afirmar que
el texto de las Costums no es influido por los Furs, por la sencilla razón que
éstos no regulan nada al efecto. Hay que llegar al siglo xv para encontrar
un reconocimiento indirecto y tardío de la gemianía: así en el fuero IV, 2,5,
conocido por Alfonso V en 1428, se establece que la mujer que comete adulterio o abandona la casa de su marido pierde su parte en los bienes de la
germanía; y también el fuero X, 6,6, se admite que con los bienes vinculados
se podía pactar germanía. Ahora bien, tampoco puede ignorarse que estos
textos presuponen una institución preexistente, y además probada en su
práctica por protocolos notariales; lo que nos lleva a presumir que los pactos
matrimoniales de comunidad universal coexistían en ambas comarcas y seguramente provenían de estilos v costumbres an- tenores a la conquista, con
la particularidad de que en el siglo XIII los Furs no las regulan, a diferencia
de las Costums de Tortosa.
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b’) Caracteres del «agermanament»
El régimen económico matrimonial objeto de nuestro estudio se caracteriza
por tratarse de una comunidad universal de naturaleza convencional, no legal
supletorio, con unos perfiles típicos que lo diferencian de los otros sistemas análogos existentes en España, o allende nuestras fronteras.
El carácter de universal conlleva una problemática que se aborda en diferentes lugares de este trabajo. Su interés radica en ser un régimen matrimonial
prácticamente intocado en la doctrina española.
Las otras notas definidoras de este sistema económico matrimonial son expuestas a continuación:
a) El «agermanament» requiere pacto expreso
No es un régimen legal, sino paccionado. En este aspecto se asemeja a la hermandad llana aragonesa, a diferencia del régimen del Fuero de Baylio o de Vizcaya,
en que surgen por norma legal presuntiva a falta de estipulación capitular en contra.
En el Derecho positivo actual no existe la menor duda de ello. En tal sentido
se pronunció el párrafo primero del art. 58 de la Compilación catalana de 1960, y
hoy el art. 232.28.1 del libro segundo del Código civil de Cataluña.
En el Llibre de les Costums podía ofrecer cierta duda sobre si el régimen era
paccionado o legal el inicio de la Cost. 20, Rub. 1.a, Lib. V. Sin embargo, convencen del carácter paccionado del régimen otros textos, siendo ésta la opinión de los
autores que aludieron a esta institución del «agermanament» (OLIVER12, BORRELL13.
b) Sobre si el pacto del «agermanament» debía ser anterior a la celebración
del matrimonio
Tema éste al que ya nos hemos referido anteriormente.
c) El «agermanament» no implica una donación entre esposos
Históricamente se planteó el tema sobre si este pacto entrañaba una donación, que, al ser hecha entre esposos, arrastraba su nulidad conforme al Derecho
romano. En este sentido es de citar la Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de 27 de noviembre de 1900, que lo decidió así por
entender que el «agermanament» se había constituido constante matrimonio, estando permitido sólo antes de su celebración. Doctrina y tesis que PUIG FERRIOL
rebatió por cuanto precisamente la nulidad de las donaciones entre esposos radicaba en las hechas «fuera de capitulaciones matrimoniales»14.
Desaparecida hoy la preocupación por la nulidad, subsiste la aprensión de
que el «agermanament» postnupcias pueda entrañar una donación entre los es12
13
14

Op. cit, T. II, p. 329.
Op. cit., p. 323, nota 3.
PUIG FERRIOL, en op. cit., p. 53.
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posos respecto de los bienes que se comunican. A nuestro entender, en el pacto
capitular no hay «per se» causa donandi. La causa es el matrimonio, al igual que
en cualquier régimen económico matrimonial que se estipule. El origen de esta
comunidad universal aquí lo tenemos por pacto, pero no podemos olvidar aquellos regímenes de comunidad universal que nacen por imperativo legal, y los que
en adelante se estipulen en Cataluña al amparo de los arts. 66 y ss. del Código de
familia. Estamos ante un negocio jurídico matrimonial con un tinte aleatorio que
alcanza en definitiva a todos los regímenes económico-familiares. No hay liberalidad, el acto es neutro. No se puede presumir una inversión de la causa jurídica.
La preocupación que late en el fondo del tema hay que despejarla mediante los
principios y reglas que informan nuestro ordenamiento. Debe analizarse el caso
concreto. La irregularidad del pacto nupcial podrá venir de la falsedad de la causa
y de los límites que señalan los arts. 6 y 1.255 del Código civil.
a’) Nacimiento de la comunidad universal
A) Momento en que se produce
La historia y el Derecho comparado muestran que la comunicación de bienes, propia de los sistemas económico-matrimoniales como el que es objeto de
nuestro estudio, puede producirse en tiempo vario y bajo condiciones diferentes.
No existe uniformidad al respecto.
Conceptualmente, y dado que el patrimonio de los esposos se halla adscrito desde el primer momento del matrimonio a finalidades específicas de la
familia, parece lo normal que el proceso de comunicación de bienes se realizara
al contraer las nupcias, haciéndose ya comunes desde este momento la totalidad
de bienes que tuviera cada uno anteriormente o recibiera proptar nupcias, con
potencialidad para que en el futuro ingresaran automáticamente en el fondo
consorcial los que cada cónyuge adquiriera por el título que fuere. A este criterio responde hoy el régimen de Holanda. En el mismo sentido la comunidad
universal que puede pactarse según los Códigos alemán, portugués y brasileño.
Además, y por lo que a España respecta, es el propio de Baylio según la opinión
doctrinal más común, aunque no la jurisprudencial. Y también el de la comunidad universal que regula la Ley 101 de la Compilación del Derecho civil foral
de Navarra.
A su vez, el anterior sistema presenta en algunos casos variantes en las cuales
el fenómeno de comunicaciones de los bienes no se produce automáticamente
con la simple celebración del matrimonio, sino que, o bien se aplaza un determinado tiempo después de las nupcias, o se exige algún condicionamiento o requisito posterior. Así tenemos que en el antiguo Fuero de Eviceo o Vicedo se comunican los bienes de los esposos un vez transcurrido un año y día del matrimonio.
A veces se ha exigido la consumación del matrimonio: Costumbre de Palermo y
Costumbres de la alta Alsacia llamadas de la Ferrete. En ocasiones se precisa el
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nacimiento de un hijo: Costumbres de Cerdeña, de Flandes y Artois. En Vizcaya,
resueltas las dudas que se originaron en esta cuestión, el sistema indudable hoy
es que la comunicación se produce desde la celebración del matrimonio, pero se
halla sujeta al condicionamiento de que se disuelva con hijos.
Frente a las posibilidades que se acaban de explicar nos encontramos con
otros regímenes de comunidad matrimonial universal en que este se estructura
en sentido distinto, no produciéndose la comunicación de bienes hasta que el
matrimonio se disuelve. Aquí nos hallamos con que mientras el vínculo subsiste,
en realidad los patrimonios de los esposos se hallan separados, si bien afectos a
las obligaciones que surjan para atenciones de la familia y con la ligazón, que a
veces se precisa, de la codisposición en los bienes. Extinguido el vínculo matrimonial, todos los bienes de los cónyuges entran en un patrimonio común que
se divide por mitad. En realidad, en estos casos, más bien estamos ante sistemas
de liquidación postmatrimoniales, que. ante verdaderos regímenes económicomatrimoniales de comunidad. Que en España sería el del Fuero de Baylio si
prosperase la posición del Tribunal Supremo y Dirección General de los Registros y del Notariado15.
Por lo que al Derecho histórico de Tortosa se refiere, parece que la opinión
más segura es entender que la comunicación se producía al contraerse el matrimonio, desde cuyo momento quedaba creado un fondo común. De todas formas
debemos advertir que los textos no son todo lo claros que se desearía, y alguno de
ellos dejan perplejo al intérprete, pues parece indicar que constante matrimonio
existen bienes que no han pasado al fondo común y conserva su propiedad el
cónyuge respectivo.
Si del Derecho histórico tortosino pasamos a la Compilación y al Código
civil de Cataluña nos encontramos que sus textos parten de la existencia de una
comunidad integral de todos los bienes de los esposos constante el matrimonio.
B) Explicación del fenómeno
Por consecuencia del régimen pactado se comunican los bienes y responsabilidades que los consortes tenían al celebrar el matrimonio y los que con posterioridad adquieran. Es poco estudiada la explicación de este efecto del sistema
matrimonial. Consideramos imprescindible realizar algunas distinciones, pues
existe diferencia entre la comunicación de los bienes anteriores y posteriores al
matrimonio, lo mismo que entre el activo y el pasivo.
Al celebrarse el matrimonio ingresan en el patrimonio común todos los bienes de que fueran titulares los esposos, automáticamente, sin que deban cumplir15
Para este tema: C. SÁNCHEZ-HERRERA, en Investigación sobre él Fuero de Baylio, RDD,
1974, pp. 111 y ss.; J. L. GIMENO Y GÓMEZ-LA FUENTE, en «El Fuero del Baylio», en Regímenes
económico-matrimoniales y sucesiones, T. I, Thomson-Civitas, pp. 206 y ss.
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se los especiales requisitos que para determinados de ellos se exige en su transmisión; no se precisa la tradición, ni endosos o notificaciones. Nos hallamos ante
una sucesión universal inter-vivos.
Constante matrimonio las adquisiciones se realizan por el marido o la
mujer, pero los bienes ingresan directamente en el patrimonio común. No se
producen dos desplazamientos patrimoniales: del tercero al cónyuge, y de éste
al consorcio; sino que de aquél ingresan directamente en éste. El marido o la
esposa actúan como órganos de gestión de la comunidad. De la misma manera
que cuando uno de los consortes castellanos compra algo que automáticamente
deviene ganancial.
Hasta el presente hemos descrito el fenómeno de la comunicación de los
bienes que produce el «agermanament»; pero la dificultad surge cuando se trata
de predicar lo mismo del pasivo. Con frecuencia se entiende que las deudas de
los esposos también se hacen comunes; mas en este punto deberá distinguirse
entre las anteriores y las posteriores al nacimiento del consorcio, y sobre todo
ello tener presente el principio de la intransmisibilidad de las obligaciones sin
consentimiento de los acreedores. Habrá que distinguir entre débito y responsabilidad, para concluir que en aquél no hay comunicación, pues no puede alterarse
el sujeto pasivo, y lo único que ocurre es que el nuevo patrimonio queda afecto
a la responsabilidad de las deudas de los esposos, que son quienes las contraen.
Cuestiones éstas que abordaremos en su momento con mayor detenimiento; bastando lo dicho para continuar aquí con la exposición general de las consecuencias
del nacimiento de esta comunidad matrimonial.
En términos generales puede aseverarse que con el matrimonio de «mig per
mig» se hacen comunes los bienes que los esposos tengan entonces y los que por
cualquier título adquieran después, los cuales responderán y quedarán afectos a
los débitos de los mismos cónyuges.
Ahora bien, constituye un error pensar que este patrimonio es el resultante
de la fusión de los patrimonios personales de los esposos que con el nacimiento
de aquél desaparecerían. No hay tal cosa. Lo único que ocurre es que nace un
nuevo patrimonio de naturaleza especial, pero subsisten los patrimonios personales de los esposos. Tal afirmación no es herética, aunque la contraria pasa ordinariamente como buena moneda. ESPIAU excluye la existencia de patrimonios
privativos, incluso la posibilidad de bienes propios16.
La no desaparición de los patrimonios personales al surgir el de la comunidad universal se fundamentaría dogmáticamente en su propio concepto de ser el
patrimonio tipo que se constituye en tomo de la persona y le acompaña hasta la
muerte teniendo el carácter de inalienable. Mas, como toda doctrina en torno al

16

ESPIAU, op. cit., p. 329.
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patrimonio se halla en discusión, preferimos basar nuestra aseveración en otros
razonamientos.
En su momento, y al hablar de la composición del activo del «agermanament», se evidenciará que, pese a su carácter universal, pueden existir bienes
que no se integran en el mismo y cuyas titularidades pueden conservar privativamente los consortes, bien por su naturaleza intransmisible, bien por negocio
jurídico o por disposición de la ley. Y si tales situaciones son excepcionales, lo
cierto es que su mera posibilidad evidencia la subsistencia de los patrimonios
personales.
Durante la vigencia del consorcio pueden surgir derechos y acciones de un
esposo frente al otro, que los podrá ejercitar antes o tras la disolución del mismo
en su propio interés y beneficio. Pero, en el ínterin, ¿quién puede dudar que tales
derechos pertenecen privativamente a un titular y muy especialmente cuando se
los conserva para ejercitarlos después de extinguida la comunidad?
Aunque no se den los supuestos excepcionales referidos en los dos párrafos
anteriores, siempre existirán sendas titularidades del patrimonio común, que corresponden a cada esposo durante el matrimonio, y ello aunque no existan cuotas.
Es indiscutible que tras el nacimiento de la comunidad, tanto el marido como la
mujer ostentan derechos sobre el patrimonio común. Estas titularidades integran
los respectivos patrimonios personales. Ello no puede negarse. Y de no admitirlo,
tendrá que contestarse satisfactoriamente a la siguiente pregunta: ¿a quién pertenecen y en qué patrimonios se encuentran las titularidades sobre el patrimonio
universal del consorcio conyugal? Cuya pregunta no podrá eludirse con la afirmación de que al ser una comunidad universal, todo cuanto pertenece a los esposos
se integra en la misma, incluso aquellas titularidades sobre el patrimonio común,
pues ello nos llevaría a la absurda consecuencia de tener un patrimonio sin sujetos
titulares del mismo, pues la misma comunidad sería la titular de sí misma, confundiéndose el objeto con el sujeto.
Más adelante, al tratar del pasivo del «agermanament», se insistirá en la idea
de que, por razón de la intransmisibilidad de las deudas, los sujetos pasivos de
las obligaciones siguen siendo los esposos que las contrajeron, tanto en las antimatrimoniales como en las surgidas durante la vida del régimen matrimonial
estudiado. Deudor sólo es el esposo que se obligó frente al tercero. Otra cosa es
que el patrimonio común sea responsable. Y ello confirma nuestro aserto de la no
desaparición de los patrimonios personales. De no admitirlo nos encontraríamos
con que se produciría una transmisión pasiva de la obligación al consorcio, y al no
tener éste personalidad jurídica: ¿quién será el sujeto deudor?
No admitir la subsistencia de los patrimonios personales de los esposos equivaldría a una muerte civil de los mismos, ya que prácticamente decretaríamos
su incapacidad para ser sujetos de relaciones jurídicas patrimoniales tanto activa
como pasivamente.
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Pero los contrasentidos no pararían ahí. De no aceptar cuanto decimos, nos
encontraríamos con que el patrimonio personal del cónyuge que pacta el «agermanament» se extinguiría al nacer éste, pero resucitaría con su disolución para
recibir los bienes y obligaciones que correspondieran en su liquidación: o incluso
tendríamos que reactivarlo durante el «agermanament» si el esposo adquiriera algún bien o derecho que fuera esencialmente incomunicable. Todo lo cual parece
un tanto extraño.
Y es que afirmar que con la comunidad universal se crea un patrimonio que
absorbe los personales de los esposos, implica confundir el concepto de patrimonio con su contenido, haciendo depender aquél de éste.
b’) El patrimonio común
En el «agermanament» surge un patrimonio común, de naturaleza especial
y diferenciado de los personales de los esposos. Al igual que en el sistema de gananciales, no goza de personalidad jurídica. Y en su estudio debe considerarse el
activo y pasivo. Para ello dedicaremos sendos apartados.
A) El activo
El efecto fundamental de este régimen es la comunicación de todos los bienes y derechos de los esposos, anteriores y posteriores al matrimonio, cualquiera
que sea el título por el que se hayan adquirido, incluso los donados o heredados.
Sin embargo, tal afirmación se hace en términos demasiado generales por los autores que aluden a este sistema.
Entendemos que, junto al patrimonio común, existen o pueden existir, aunque sea excepcionalmente, bienes privativos de los cónyuges. El art. 64.3 del Código de familia no los preveía, al decir que «la comunidad incluye TODOS los
bienes que tengan los cónyuges al casarse o en el momento de convenir el pacto,
lo que adquieran...»; pero no considerábamos decisiva semejante expresión, que
no pasaba de ser un precepto definidor del régimen económico matrimonial. Las
excepciones llegan en virtud de la amplia libertad de capitular o por la misma
naturaleza de ciertos bienes y titularidades intransmisibles. Abonando esta tesis
el mismo Derecho histórico tortosino y el comparado actual.
Por todo ello interesa examinar para el «agermanament» estas tres fuentes
de incomunicabilidad:
a) La ley
No existe disposición alguna en el Código de Derecho civil de Cataluña que
excluya bienes determinados. Sin embargo, sí existía en el art. 68 del Código de
familia, letras c), d), e) y f).
En el Llihre de les Costums de Tortosa se excluían ciertos bienes.
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b) El negocio jurídico
Por voluntad expresa en los capítulos matrimoniales se podrán excluir de
la comunidad universal determinados bienes, como se admitía en el art. 68.a)
del Código de familia, así como en el Derecho comparado, y ello al amparo de
la libertad capitular que proclaman los arts. 231-10 y 231-19 del Código civil de
Cataluña y con anterioridad el Código de familia y la Compilación de Derecho
civil de Cataluña.
Ahora bien, esta libertad de excluir de la comunidad universal del «agermanament» ciertos bienes, dándoles el carácter de propios, tiene evidentes límites, como sería la reserva de todos los bienes de alguno de los esposos. En tales
supuestos, nos encontraríamos ante un régimen económico matrimonial que ya
no podría calificarse de «agermanament». Y lo mismo ocurrirá cuando el pacto
capitular reserve como privativos tantos bienes que en realidad quede desvirtuada la comunidad.
El donante y testador también podrán disponer que los bienes transmitidos
no se integren en la comunidad y sean privativos. La voluntad del disponente a
título gratuito es soberana en dar o no, en imponer cargas, limitaciones, reservaciones y sustituciones, señalando la trayectoria de los bienes y el patrimonio en el
que han de entrar o no sus titularidades jurídicas, pudiendo prohibir su ingreso
en donde lo estime oportuno.
c) La naturaleza intransmisible de ciertos bienes y titularidades
Es otra fuente de que se nutren los patrimonios privativos. Así los derechos de
uso y habitación; los derechos y pensiones, alimenticias inembargables; el derecho
moral de autor; en general los derechos personalísimos y los que se hallan fuera
del comercio de los hombres; pueden ofrecer duda las indemnizaciones por daños
físicos o morales, las participaciones sociales intransmisibles en ciertas compañías,
los seguros de vida o determinados derechos arrendatarios, etc., cuya temática es
común a la sociedad de gananciales por cuya razón nos excusamos de enhilar toda
la gama de teorías y argumentos que en pro y en contra se han esgrimido.
Especial consideración merece el «ius delationis», pues en el «agerma- nament» importa mucho determinar si el derecho a aceptar o repudiar una herencia
a la que es llamado alguno de los esposos es una facultad personalísima de éste o
bien ingresa en el patrimonio común. Si se entendiere esto último se produciría
la consecuencia de que ninguno de los dos esposos podría repudiar ni aceptar la
herencia a la que fuera llamado por cuanto la administración de la comunidad
corresponde a ambos cónyuges (art. 232-28.4 del Código civil de Cataluña) precisándose en definitiva actuar de consuno. Siendo inadmisibles las consecuencias
que la falta de acuerdo producirían en el fenómeno sucesorio ante la imposibilidad de aceptar o renunciar. Todo lo cual no se produce si consideramos que el
«ius delationis» no ingresa en el patrimonio común, sino que lo sigue ostentando
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el esposo llamado, en razón de que es una facultad personalísima, no un derecho
patrimonial susceptible de tráfico.
B) El pasivo
Uno de los aspectos más interesantes de las instituciones y fenómenos jurídicos es el de las deudas que con ellos se relacionen, tanto por la dificultad que
su tratamiento lleva consigo en ocasiones, como porque su contemplación a la luz
de las interferencias del pasivo contribuye eficazmente a mostrar lo que sin esa
proyección pudiera pasar desapercibido.
La materia del pasivo en tema del régimen económico matrimonial del
«agermanament» es sugestiva, por cuanto la Compilación catalana, el Código de
familia y el Código civil de Cataluña lo han omitido totalmente. Un enfoque simplista de la cuestión, con criterios de simetría, pudiera sugerir la idea directriz de
imaginar que todas las deudas de los esposos se hagan comunes, en lógica correlatividad de la comunicación de los bienes. Mas a poco que se medite observaremos
que la cuestión no es tan sencilla, contribuyendo a su complejidad una serie de
factores que deberemos tener presente a lo largo de la exposición; así:
a) La originación de las deudas
Al no gozar de personalidad jurídica la sociedad conyugal, ni perder el carácter de sujetos del Derecho ninguno de los esposos, nos encontramos con que
las obligaciones son contraídas durante el matrimonio, o lo han sido anteriormente, por uno o por el otro, conjunta o aisladamente.
b) Intransmisibilidad de las deudas entre los cónyuges.
La responsabilidad por los débitos
Aquí sólo nos interesa recordar el principio de incomunicabilidad de las
deudas entre los esposos.
Naturalmente que con ello se deja sin tocar el problema de la responsabilidad por los débitos. De toda deuda contraída por uno de los cónyuges responderá su patrimonio privativo, que a nuestro parecer siempre lo tiene, y el patrimonio
común en los supuestos en que tenga facultades para vincularlo, e incluso habrá
ocasiones en que del débito contraído por uno de los esposos puede derivarse
acción a los acreedores para agredir el patrimonio privativo del otro. Pero, insistimos, ello no implica comunicación del débito.
a’) Las deudas antimatrimoniales
Pactado el régimen y contraído el matrimonio, el efecto fundamental del
«agermanament» consiste en comunicarse todos los bienes que los cónyuges tengan en ese instante, los cuales pasan a engrosar el fondo común, salvo en los
supuestos excepcionales de quedar fuera del mismo alguno determinado. Y ello
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aunque haya desigualdad en los aportados por cada uno de los mismos; es más,
aunque un esposo no lleve nada.
Pero ¿qué ocurre con el pasivo antematrimonial?
Nos referimos aquí a las deudas que cada uno tenga individualmente.
Dado el principio de la incomunicabilidad de las deudas, en cada débito
antematrimonial deudor único seguirá siendo durante el matrimonio el cónyuge
que lo contrajo.
Problema distinto es el de la responsabilidad. ¿Sobre qué bienes podrán los
acreedores hacer efectivo su crédito? Desde luego sobre todos los que pertenezcan a su deudor, presentes y futuros, constante el matrimonio y después de disuelta la comunidad. Así no cabe duda que podrán agredir, durante el matrimonio, el
patrimonio privativo en los supuestos excepcionales en que en él haya bienes, y
después de la disolución de la comunidad, los que se le adjudiquen de ella. Todo
lo cual no ofrece ninguna dificultad. Ésta surge en cuanto nos hagamos la pregunta de si el patrimonio común se halla abierto a las pretensiones de los acreedores
antematrimoniales y hasta qué punto.
Con ello queda planteado el problema de la responsabilidad del fondo común por las deudas antematrimoniales en las relaciones con los acreedores.
Ninguna regla nos da el Código civil de Cataluña ni nos dio el Código de
familia ni la Compilación catalana para resolver el problema de los acreedores de
un cónyuge por deudas contraídas antes de la celebración del matrimonio. Tampoco el Derecho histórico de Tortosa, representado por sus Costums, nos aclara
nada, pues en su texto no se alude a este tema.
Por ello el intérprete se encuentra ante una laguna de Derecho positivo, que
por cierto no podrán colmar las capitulaciones matrimoniales, puesto que en ellas
sólo cabe regular las relaciones de los esposos entre sí, ni dilucidar qué bienes
podrán escoger los acreedores para satisfacer sus créditos. Para ellos los capítulos
son «res inter alios acta».
Así pues, y en defecto de toda norma que regule las facultades de los acreedores por las deudas que los esposos hayan contraído antes del matrimonio, tendremos que investigar las posibles soluciones al caso, presentándose fundamentalmente las siguientes:
a) Considerar que el pacto del «agermanament» en nada debe afectar a
tales acreedores, ni para perjudicarles, ni en su beneficio. Por lo que su garantía
patrimonial deberá construirse prescindiéndose, en lo que se pudiera, del régimen paccionado. En su virtud, como líneas generales, habría que entender que
sería preciso intentar reconstruir idealmente, y tan sólo a efectos de esa garantía
crediticia, su patrimonio en los términos en que se hallaría integrado de no haberse estipulado el «agermanament». Por ello cabría pensar que los acreedores
pudieran dirigirse contra todos los bienes que su deudor tenía al celebrar el matrimonio y aún los que después adquiriera por título lucrativo. Mas como con tales
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bienes pudieran quedar insatisfechos los acreedores, y por otro lado en el consorcio pudiéramos tener un activo con procedencia distinta (producto de frutos,
trabajo, industria o adquisiciones comunes), habrá que admitir la posibilidad de
que la parte del cónyuge deudor en esos bienes comunes resulte también afecta,
en último término, a la pretensión de sus acreedores.
El sistema no resulta descabellado, salvo los inconvenientes de agredir la
mitad que el deudor tenga en los bienes adquiridos.
b) Creemos que la solución debe buscarse por otro camino interpretativo,
resolviendo previamente la cuestión de esas deudas antematrimoniales en su aspecto interno de las relaciones entre los esposos. Y con tal método veremos cómo
la solución que se dé en tema de responsabilidad definitiva o «ínter partes» nos
arroja luz para despejar la incógnita presentada sobre la responsabilidad provisional o frente a los acreedores.
A tal efecto nos situamos en la fase final de liquidación de la comunidad y,
prescindiendo por el momento de las facultades de los acreedores, nos preguntamos: ¿Lo pagado del fondo común por deudas antematrimoniales de uno de los
esposos será baja en su participación al efectuarse la liquidación del consorcio?
¿O por considerar a estas deudas como cargas propias de la comunidad en nada
le afectarán?
Nos inclinamos por la segunda solución, en base a los siguientes argumentos:
—Sería ilógico que el fondo común se engullera los bienes de un patrimonio desatendiéndose de las obligaciones existentes en ese momento, muchas de
las cuales habrán surgido de la gestión de aquél, e incluso podrán, en ocasiones,
constituir el contravalor de parte del activo.
—Que si tal solución implica un factor peligroso para el otro consorte, ello
no es más que una parte de la aleatoriedad y riesgo que todo el régimen entraña
(qui éposue le corps épouse les dettes).
—Que conforme al último párrafo del art. 232-28 del Código civil de Cataluña, la liquidación del «agermanament» se hará adjudicando a partes iguales
los bienes que incluya entre los cónyuges o entre el cónyuge sobreviviente y los
herederos del premuerto, cuya adjudicación no debería realizarse sin satisfacer
previamente el pasivo.
—Que al mismo resultado práctico se hubiera llegado si el deudor, antes
de la boda, hubiere pagado sus deudas o los acreedores ejecutado sus créditos.
—El pasivo de un patrimonio, bien se considere como elemento integrante o
como mera carga del mismo, implica, evidentemente, una pignoración del mismo,
que debe tenerse en cuenta en todo acto traslativo o fusión de patrimonios.
Con lo dicho podemos dar otro paso en nuestro estudio: si el pasivo antematrimonial, en las relaciones internas entre los cónyuges, debe pagarse con bienes del fondo común, es evidente que los administradores del consorcio podrán
y deberán satisfacer puntualmente tales obligaciones con cargo a dicho fondo.
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Con otra terminología, el administrador de la comunidad se halla legitimado para
satisfacer tales débitos con bienes de la misma. Y hallándose el administrador
constreñido a solventar tales obligaciones con cargo al fondo común, ¿acaso parece desorbitado conceder a los acreedores acción frente a los administradores
para que se les satisfaga los créditos antematrimoniales con cargo al patrimonio
común, llegando a la ejecución forzosa en bienes del mismo si preciso fuere?
En definitiva, en el problema de las relaciones externas, o sea, para con los
acreedores, hemos llegado en tema del pasivo antematrimonial a la solución de
que dichos acreedores pueden dirigirse directamente contra el fondo común del
«agermanament», demandando para ello a sus administradores.
Así pues, nuestra tesis para el «agermanament» abre la totalidad del patrimonio común universal a la acción de los acreedores por el pasivo antematrimonial.
b’) Obligaciones nacidas constante matrimonio
Ni la Compilación catalana ni los Códigos de familia y civil de Cataluña, a
diferencia del Llibre de les Costums, han dedicado un solo precepto a regular el
pasivo de la comunidad matrimonial estudiada.
A nuestro entender, la laguna debe resolverse aplicando como supletoria la
regulación que a la materia se le da en la normativa del régimen de comunidad de
bienes del Código de Cataluña por la remisión que hace al mismo el art. 232-28.2.
Por ello deberán distinguirse dos tipos de deudas. Las contraídas por razón de
gastos familiares serán de cuenta y cargo del patrimonio común (art. 232-33.2);
sin embargo, si las obligaciones fueran propias o «por razón de la tenencia y
administración de los bienes privativos», ante la insuficiencia de los bienes del
cónyuge que las contrajo, «el acreedor podrá pedir el embargo de bienes comunes, que debe ser notificado al otro cónyuge, el cual puede pedir la disolución
de la comunidad y que el embargo tenga lugar sobre la mitad correspondiente
al cónyuge deudor (art. 232-34.2). Soluciones todas éstas que vienen a coincidir
con las dispuestas por el Código civil del Estado para el régimen de gananciales.
c’) Sobre el interés actual del «agermanament»
Tras el estudio que precede surgirá la pregunta sobre el posible interés práctico que en la actualidad pueda tener la figura.
Ya hemos visto que en ella se integran incluso los bienes privativos que se
reciban por herencia o donación. Todo se hace común.
En nuestro ejercicio profesional pudimos conocer situaciones en las que se
hizo aconsejable establecer este régimen por motivaciones de lo más diverso. Así:
a) Favorecer a uno de los esposos. Surgirá esta conveniencia en aquellos matrimonios en que uno de los consortes haya adquirido bienes por título lucrativo,
o incluso por compras en régimen de separación, y desee compartirlos en vida
ya con el otro. Capitular un régimen de comunidad universal podrá obviar los
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inconvenientes que puedan surgir de una donación entre esposos, por razones de
índole fiscal. Pero ello será así, siempre que no exista fraude de ley.
b) Equilibrar transaccionalmente los patrimonios de los cónyuges. Con frecuencia ocurre que durante años se han vendido bienes privativos y comprado
otros, poniéndolos indiferenciadamente a nombre de uno u otro, con lo que en las
relaciones internas existen vínculos recíprocos, obligacionales difíciles de probar y
cumplir adecuadamente. Las capitulaciones matrimoniales, transformando el régimen anterior en el de comunidad universal, implican un arreglo pacífico y fórmula
transaccional que puede dar cumplida la satisfacción a la situación creada.
c) Facilitar las disposiciones y particiones testamentarias o incluso las donaciones inter-vivos. En ocasiones se desea distribuir el caudal de ambos consortes
entre sus hijos, pero en la visión económica familiar del proyecto se ha formado
un solo as con ambos patrimonios para adjudicarlo entre los descendientes prescindiendo de su origen y pertenencia, con el resultado de que alguno de los destinatarios sólo recibirá bienes de uno de sus progenitores, y aún cuando su hijuela
se halla suficientemente compensada en función del valor de ambos patrimonios
considerados globalmente, lo cierto es que no recibiría nada de una procedencia,
concreta, paterna o materna, surgiendo el peligro de que su legítima correspondiente se viera sin cubrir, por lo que existiría el peligro de futuras reclamaciones
por tal concepto, conculcándose así la voluntad y programa económico familiar.
La solución será acomodar a derecho aquel concepto que del patrimonio familiar
se tenía al hacer la distribución. Los esposos, al realizar aquellas disposiciones,
consideraban sus respectivos haberes como único patrimonio fusionado en su
concepción dispositiva. Pues bien, lo adecuado será realizar, como operación previa, el otorgamiento de unas capitulaciones que estipulen el régimen de comunidad universal, con lo que se creará un patrimonio común en el que se fundirán los
bienes privativos que se proyecta distribuir.
d) Mitigar los efectos propios del régimen de separación de bienes. Su oportunismo se observará presentando un caso aislado y de características extremas,
cuyo origen no es de mera elucubración, sino extraído de la realidad práctica profesional. Su presentación hará meditar sobre la conveniencia de utilizar el resorte
que ofrecemos para otras eventualidades parejas. Se trataba de un matrimonio en
que ella era titular por herencia de un importante patrimonio inmobiliario pero
de exigua rentabilidad líquida tras las necesarias y constantes inversiones que se
precisaban, aparte el levantamiento de las cargas que pesaban sobre el mismo.
El marido, carente de bienes privativos, sin embargo en su actividad profesional
obtuvo cuantiosos ingresos que se consumieron en las atenciones propias de la
familia, sosteniéndola en altos niveles, colocando adecuadamente a los hijos, con
adquisiciones inmobiliarias a nombre de los mismos de viviendas, fincas de recreo y cuanto una sociedad consumista ha creado como necesidades; e incluso
se desviaron caudales para cubrir alcances y mejoras del patrimonio parafer- nal.
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Ante la improcedencia de llevar una contabilidad familiar, ni tratar de elaborarla
al cabo de varias décadas, una forma de paliar los injustos resultados del régimen
matrimonial de separación de bienes había de ser transformándolo en el de comunidad universal, haciendo un saco común en el que entraron aquellos parafernales, con lo que éstos se comunicaron al esposo en justa correspondencia con
cuanto él había aportado a la familia.
e) Paliar los efectos del régimen de gananciales. Como contrapunto de lo
presentado en el apartado anterior, hemos de traer ahora a colación los resultados inicuos a que, en ocasiones, conduce el régimen de gananciales por la fuerza
atractiva de la presunción del art. 1.361 del Código civil. A consecuencia de los
diferentes negocios jurídicos realizados, o de las diversas titularidades o naturaleza de los bienes, puede ocurrir que un esposo conserve sus bienes privativos perfectamente definidos, en tanto que los del otro, aun teniendo el mismo carácter,
hayan quedado integrados en el patrimonio común por mor de aquella presunción, negocios o situaciones. Los intereses en juego pueden hallar adecuado cauce
en una comunidad universal.
Mas la solución que brindamos de la comunidad universal no es una panacea y tiene su limitación en la sociología familiar Repugnará en matrimonios por
celebrar especialmente a los padres de los futuros esposos; también cuando las
diferencias de los patrimonios privativos existentes o esperados sean de consideración. Su campo adecuado lo entraremos en las situaciones inversas de matrimonios con avanzada edad, y en que se hallen perfilados los bienes privativos, conociéndose con bastante seguridad los que se han de recibir a título gratuito. Nunca
podrá ser el pacto de una caja de sorpresas. Evidentemente su campo apropiado
será el de las familias medias o modestas, raramente en grandes fortunas. Pero a
veces lo hemos visto para preparar con tiempo la sucesión hereditaria de alguna
gran fortuna, pero nos reservamos opinar sobre tal solución.
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SIGNIFICAT I IMPORTÀNCIA DE LA COMPILACIÓ
per
ROBERT FOLLIA I CAMPS
Notari i acadèmic
21 de juliol de 2010

I.

INTRODUCCIÓ

El significat i la importància de la Compilació rau, al meu entendre, en el fet
que, atesa l’època en la qual es promulgà, fou un text fonamental i decisiu per a la
conservació del Dret català i el seu desenvolupament posterior.
Honorable Sra. Consellera de Justícia, Il·lm. Sr. Degà del Col·legi de Notaris
de Catalunya, Excma. Sra. Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Digníssimes autoritats, companyes i companys, senyores i senyors.
Les meves primeres paraules han d’ésser d’agraïment per l’honor que per a mi
representa que se m’hagi encarregat aquesta conferència, cloenda de les de celebració, en aquest Col·legi, del cinquantè aniversari de l’aprovació de la Compilació de
Dret civil de Catalunya avui fa exactament cinquanta anys. Aquest encàrrec només
es pot deure a una mostra d’afecte especial de la Junta Directiva i de la Comissió
que ha preparat els actes. I potser, també, perquè dec ésser, per la meva edat, un del
pocs notaris que aplicaren la Compilació en els seus inicis. I un agraïment també al
periodista Sr. Josep Cuní per les seves amables paraules de presentació.
Per altra banda, m’omple de satisfacció parlar d’aquest tema, perquè al meu
entendre, i amb això repeteixo el que he dit al principi i avanço, alhora, la conclusió final, la Compilació de Dret civil de Catalunya és un dels textos fonamentals
de la història jurídica catalana: formalment és un text d’extensió moderada, molt
equilibrat de contingut i ben redactat, que salvà en el moment de la seva redacció
el més fonamental del nostre Dret, fent-lo renéixer, en certa manera, en aconseguir
que al produir-se l’autonomia legislativa es pogués partir d’unes bases sòlides.
El fet que sigui la darrera conferència de les cinc que ha organitzat el Col·legi,
que el passat dia 15 de juny el Col·legi d’Advocats i l’Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació celebressin un solemne acte sobre el mateix tema, amb intervencions
brillants de grans juristes, i que també la Generalitat en la seva web hagi publicat
intervencions de diversos professionals del dret, a part de l’acte solemne del dia 6
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d’aquest mateix mes en el Palau de la Generalitat, amb la intervenció de la Dra.
Encarna Roca i la presentació del llibre del Dr. Puig Ferriol1, fa una mica difícil
dir res de nou o simplement d’interessant. Amb tot intentaré complir l’encàrrec i
donar una visió global del que és i va significar la promulgació de la Compilació
de Dret civil de Catalunya.
Començaré per l’època immediata a l’acabament de la guerra civil, ja que
fou el període més difícil pel dret català i només així s’entén el que va significar la
Compilació en aquells moments. Abans, tot i les limitacions del Decret de Nova
Planta i les derivades de l’article 12 del CC, el dret català havia fet quelcom més
que anar subsistint. D’aquella època tenim obres molt importants del Dret civil
català, com ara els Usatges de Vives i Cebrià, el Manual d’Elías i Ferrater, el Manual de Gibert o les Conferències de Falguera, entre d’altres; i ja en temps més
propers, el magnífic Borrell, el no menys important, encara que inacabat, Brocà,
o el pràctic Pella i Forgas. A part dels diversos projectes d’apèndixs2. Totes aquestes eines ajudaren al desenvolupament legislatiu de la Generalitat en l’època de
la República, amb les seves lleis especials, la creació del Tribunal de Cassació de
Catalunya i la convocatòria del Primer Congrés de Dret Civil Català el 1936, que
malauradament no es pogué ni tan sols inaugurar.
Partiré, doncs, de la postguerra i dels seus devastadors efectes per al dret
català, amb les poques excepcions o rebrots que en algun moment es produïren,
alhora que faré un repàs a la importància que suposà el Congrés de Saragossa. Tot
seguit intentaré donar una ullada a l’elaboració de la Compilació, seguiré amb la
seva promulgació i el que va representar, estudiaré el seu contingut i el perquè va
produir tants efectes, per acabar fent una referència a la significativa intervenció
notarial en tot el procés de redacció. Tot això dins els 45 minuts que m’han assignat i que prometo no ultrapassar.

II.

LA SITUACIÓ DEL DRET CIVIL CATALÀ DESPRÉS DE LA GUERRA.
L’ERM JURÍDIC CATALÀ

Primer fou la Llei de 5 d’abril de 1938 que deixà sense efecte l’Estatut i el
Tribunal de Cassació, entre d’altres. I després, la Llei de 8 de setembre de 19393,
1
PUIG I FERRIOL, Lluís, Reflexions amb motiu del cinquantenari de la Compilació del Dret
Civil de Catalunya: 1960-2010, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia,
2010.
2
Fonamentalment el de DURAN I BAS. El text, així com les seves vicissituts posteriors i els
diversos altres projectes poden veure’s a Projecte d’apèndix i materials precompilatoris del Dret civil
de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1995 (Textos Jurídics Catalans.
Lleis i Costums, VI/2).
3
LEY de 8 de septiembre de 1939 (BOE 30 septiembre 1939, núm. 273). «La Ley de 5 de
abril de 1938 afirmando los principios que informan el espíritu de nuestro Salvador Movimiento,
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tot recordant la del 38, disposava que «queden sense efecte, i per tant deixaran
d’aplicar-se des d’aquesta data, totes les lleis, disposicions i doctrines emanades
del Parlament de Catalunya i del Tribunal de Cassació, i es restableix en tota la
seva integritat el dret existent en promulgar-se l’estatut».
Abans d’estudiar què significa aquest retorn o restabliment en la seva integritat al dret que s’aplicava just abans de promulgar-se l’Estatut, cal remarcar que
estranya en certa manera que el legislador no anés mes enllà i declarés, pura i simplement, que s’aplicaria directament el Codi Civil, que era, i és encara, el somni
de molts juristes. Penso, però, que el legislador va voler ser prudent, no fer massa
sang, ja que al cap i a la fi res havia passat en el temps anterior sota la vigència de
l’article 12: «lo conservarán en su integridad», i l’advertiment que el Codi Civil
només s’aplicaria com a supletori en defecte del dret supletori propi. Lluís Jou4
va més enllà i diu que en realitat no podia suprimir sense més tot el Dret civil català, perquè «aquella part de la societat catalana que li havia donat un cert suport
n’hauria sortit clarament perjudicada (ja que el dret català li agradava). Així, la
classe social que es va veure compromesa a primera hora amb el franquisme, que
no va tenir inconvenient a abandonar la llengua catalana, a destruir novel·les o
llibres de poesia que hi eren escrits i a adoptar el castellà com a llengua de relació
pública i familiar, va esdevenir garantia de la conservació d’unes institucions de
dret privat que el catalanisme polític havia maldat per conservar i renovar.»
Amb la Llei del 38 ens trobàvem, doncs, en una situació semblant a la del
1716, però la realitat era diferent i molt més dissortada, ja que després de la
guerra les depuracions, la por, l’arribada de funcionaris vinguts de fora i amb
mentalitat de fora, la paràlisi de la Universitat, el fet que després de la guerra no
s’hi estudiés ni remotament el dret català, la mort de molta gent jove que s’havia
format en aquest dret, tot aquest seguit de circumstàncies feia molt difícil la seva
aplicació. Majorment quan faltava un text legal, ja que el Borrell (per sort traduït
al castellà pel seu fill), encara que explicava el dret català, no era citable com a
declaró en su preámbulo sin validez jurídica, desde el 17 de julio de 1936, el Estatuto de Cataluña,
reflejo exacto de un régimen profundamente disgregador, que implicaba la negación de aquellos
vínculos consustanciales con la unidad nacional. Pero en su parte dispositiva sólo dedujo las
consecuencias de tal invalidez en el orden administrativo, sin hacer referencia a otras cuestiones
jurídicas de señalada importancia que la intervención del Parlamento Catalán y del Tribunal de
Casación provocaron en el orden del Derecho Civil con sus audacias reformadoras; por lo cual se
hace imprescindible completar las disposiciones de la mencionada Ley, extendiendo los efectos del
principio sentado en ella a los problemas planteados por la legislación y jurisprudencia regional
del invalidado Estatuto de Cataluña. En su virtud, dispongo: Artículo único. Quedan sin efecto, y
por lo tanto dejarán de aplicarse desde esta fecha, todas las leyes, disposiciones y doctrina emanada
del Parlamento de Cataluña y del Tribunal de Casación, restableciéndose en toda su integridad el
Derecho existente al promulgarse el Estatuto.»
4
JOU i MIRABENT, Lluís, «El dret català: entre la Compilació i el Codi», dins Papers de
fi de Mil·leni, Olot, Miquel Plana editor, 2003, p. 14. Publicat també a la Revista de Catalunya,
Barcelona (maig 2004).
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font. Les fonts eren diverses i erudites, el Dret Canònic, els textos del Dret Romà,
les Constitucions de Catalunya, etc., les quals s’havien de citar directament. En
canvi el Codi Civil era complet i modern, de fàcil estudi i accés, el tenien a mà i a
més era conegut pels Jutges i altres funcionaris5.
Catalunya, jurídicament parlant, era, doncs, com un desert jurídic. Millor
dit, un erm jurídic, perquè un desert es sempre desert, on res no hi creix. En
canvi un erm és un terreny abandonat, on s’hi pot tornar a plantar i convertir-se
de nou en terra de conreu. A més sempre hi neixen algunes plantes de manera
espontània. I així succeí. En aquest erm brotaren aviat matolls importants de
dret català. Així, el 1945 torna a publicar-se la Revista Jurídica de Catalunya, i
només en el primer número ja hi trobem dos articles amb referències al Congrés
de Saragossa, el manifest dels 75 advocats, que després citarem, i encara un altre article específicament de dret català titulat «Hacia la definitiva redimibilidad
de la enfiteusis en Cataluña». I seguiren publicant-se articles referents al nostre
dret, dos o tres cada any. Àdhuc hi va haver algun agosarat que va publicar algun
llibre. Així, Pons i Guri signa Textos de Derecho civil vigente en Cataluña; J. M.
Pascual i Serres, Una interpretación del Derecho civil de Cataluña, i Camps i Arboix publica dos treballs: Bibliografía del derecho catalán moderno i Modernitat
del dret català. Casals Colldecarrera fa la seva tesi doctoral sobre El derecho real
de servidumbre según los principios del derecho foral de Cataluña, a més de la
seva Doctrina foral del Tribunal Supremo. Però com diu Puig Ferriol bona part
d’aquestes obres tenien com a finalitat primordial, no el tractament doctrinal de
determinades institucions del nostre Dret, sinó aportar arguments a favor de la
seva vigència i subsistència.
El mateix 1945 es publica una llei específicament catalana, la Llei de redempció de censos, de 31 de desembre de 1945, deguda a Josep M. de Porcioles
i a la inspiració del notari Raimon Noguera. Més endavant, el 1947, Noguera
pronuncià a l’Acadèmia Matritense del Notariado de Madrid una conferència
titulada «De la enfiteusis a la enfiteusis», on després d’estudiar aquesta institució,
la seva importància i els avantatges que havia tingut a Catalunya, acabava dient
que les noves lleis d’arrendaments urbans, amb les seves pròrrogues, convertien
l’arrendament, de fet, en una mena d’emfiteusi. I acabava la seva intervenció,

5
Com va dir PINTÓ I RUIZ en la seva intervenció en la celebració dels 25 anys de la
Compilació: «Jo us puc dir que al temps de promulgar-se la Compilació, el Dret català corria perill
de dispersió. En Borrell i Soler i en Pella certament existien, però fer recerques en el Corpus o en
les Constitucions de Catalunya, o en la Jurisprudència, era molt laboriós. Evidentment era més
útil i senzill invocar el Codi Civil que, almenys, estava més a la mà.» Publicat a: Simposi Dret Civil
de Catalunya, XXV anys de la Compilació, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de
Justícia, 1989, p.128. I FAUS I ESTEVE en el mateix Simposi (p.113), deia: «Els primers anys que van
seguir a l’acabament de la Guerra el Dret català anava fent la viu-viu. Molts advocats estaven com
esverats i esporuguits i gairebé no s’atrevien a invocar preceptes del Dret de Catalunya en els seus
escrits i en el seus informes.»
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amb la ironia que el caracteritzava, apuntant que potser succeïa el mateix que li
passava al burgès de Molière, que escrivia en prosa sens saber-ho6.
El 1954, es restableix l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, que havia estat dissolta de fet, ja que directament no hi va haver cap disposició explícita que ho manés. L’Acadèmia sempre havia tingut entre les seves
finalitats la defensa del dret català, si bé en els nous Estatuts aprovats l’article 3r
deia: «los fines de la Academia de Legislación y Juriprudencia son la investigación
y estudio del Derecho y de sus ciencias auxiliares, prestando su colaboración a la
obra legislativa del Estado.»
Com es veu, doncs, tot i les circumstàncies adverses, el Dret català (a part de
la seva permanència en els despatxos notarials) anava subsistint i li anaven apareixent certes mostres de revifament, però la comunitat jurídica catalana continuava
pensant en el dret del Codi Civil. Ara bé, el que va marcar un canvi de tendència,
tot i que la seva finalitat no era exactament la que va tenir a Catalunya sinó tota
una altra molt diferent, fou el Congrés de Saragossa.
El congrés jurídic de Saragossa
Fou organitzat pel Consejo de Estudios de Derecho Aragonés, autoritzat per
Ordre de 3 d’agost de 1944 i celebrat entre els dies 3 al 9 d’octubre de 1946. Pretenia, per una part, enrobustir el dret aragonès i, per l’altra, preparar un Codi Civil
general. Però abans, mentre es preparava, el juny de 1945, un grup de 75 advocats
dirigiren un escrit al Degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona perquè, d’alguna
manera, arribés al Congrés que s’estava preparant la seva posició davant el projecte
d’un codi únic el qual temien que fos massa uniformador, deixant clar, entre d’altres
punts, que per la seva naturalesa el Dret civil català havia d’ésser respectat en tota
la seva integritat, afirmant que no estava constituït tan sols pel sistema de preceptes
o normes materials procedents del seu antic dret i dels Drets Canònic i Romà. Sinó
que estava informat essencialment per un esperit expressiu d’un equilibri entre els
principis fonamentals de llibertat i equitat, i renovat constantment pel costum i la
llibertat de pactar. Aquest manifest es va publicar com a annex a un article publicat
a la Revista Jurídica de Catalunya que tractava de l’imminent Congrés7.
La conclusió fonamental aprovada, pel que es refereix al nostre tema, fou
el suggeriment d’anar cap a un Codi general de Dret civil que recollís les institucions de Dret comú, dels Drets territorials o forals i les peculiaritats d’algunes
regions, que començaria per la compilació de les institucions forals o territorials,

6
NOGUERA GUZMÁN, RAIMUNDO, «De la enfiteusis a la enfiteusis», Anales de la Academia
Matritense del Notariado, tomo V (1950), p. 385-444.
7
PASQUAL SERRES, José María, «Imposibilidad de llegar a la codificación única», Revista
Jurídica de Cataluña (julio-agosto 1945), p. 43- 85 (Annex dels 75 firmants p. 80-81).
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tenint en compte no només la seva vigència, sinó el restabliment d’aquelles que
haguessin caigut en desús i permetessin cobrir les necessitats del moment. I que
després d’un període suficient d’estudi i vigència es determinaria la manera material en què haurien de quedar recollides en el futur Codi general de Dret civil8.
Això motivà el conegut estirabot d’en Maurici Serrahima: «només admetrem la
unitat d’enquadernació».
Tot això no era gran cosa, però encara fou més restrictiu el Decret de 23
de maig de 19479 que, recollint la part essencial de les conclusions del Congrés,
dictava normes concretes i accentuava més encara la finalitat d’arribar a un Codi
Civil general. Indicava que les Comissions que havien de preparar els avantprojectes de Compilacions serien presidides pel President de l’Audiència Territorial
i suggeria que aquests es podien confeccionar prenent com a base els apèndixs
existents, i assenyalava, també, que s’adaptessin a la sistematització del Codi Civil per evitar coincidències i repeticions. Seguidament, l’Ordre de 24 de juny10
del mateix any dictava les normes per constituir les comissions de juristes que
haurien de redactar els avantprojectes de Compilació, i fou l’Ordre de 10 de febrer de 1948 la que va nomenar concretament els membres de les Comissions,
assenyalant un termini de sis mesos per a la seva redacció. En la mateixa Ordre es
disposava que estarien en vigor en el termini que s’establís (quan les conclusions
del Congrés parlaven d’un termini suficient), passat el qual les Compilacions podrien ésser incorporades al Codi Civil general. Aquest termini, tot hi haver estat
prorrogat dues vegades, fou àmpliament sobrepassat11.
Però tot i aquestes limitacions que no auguraven massa projecció per al Dret
civil català, el nostre seny, el «nostre Seny i Saber» dels Usatges que figura avui en

8
Per a la història del Congrés es pot consultar: CAMPS Y ARBOIX, JOAQUÍN de, «El congreso
de Zaragoza y sus consecuencias», dins Historia del derecho catalán moderno, Barcelona, Bosch,
1958, p. 307 i ss.
9
Decreto de 23 de mayo de 1947 (BOE 12 junio 1947).
10
Orden de 24 de junio de 1947 (BOE 29 junio 1947).
11
BASSOLS I PARÉS, Agustí M., «Vers la codificació del Dret civil català. La reforma prèvia
de 1984», Discurs d’ingrés a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Revista
Jurídica de Catalunya, p. 347-398. A la nota 25 es transcriuen els noms dels designats: Francisco
Bonet Ramón, Francisco de Asís Manich Illa, José Emilio Maqua Sagnier, José Pagés Costart,
Luis Hernández Palmés, José Sol Vallespí, Luis G. Abadal y Corominas, José María Fábregas
Cisteré, Alberto Díaz de Brito y Artigas, José María de Porcioles Colomer, Ramón Faus Esteve,
Ángel Traval, Fausto Navarro Azpeitia, Francisco de P. Maspons Anglasell, José O. Anguera
de Sojo, Juan Martí Miralles, Luis Duran y Ventosa, Jaime M. Mans Puigarnau, Antonio María
Simarro Puig, Ramón Coll Rodés, Antonio María Borrell Soler, Luis Serrahima Camín, Francisco
Condomines Valls, Mauricio Serrahima, Jorge Olivar Daidy, Adolfo Serra Castell, Luis Aigé
Corbella, José María Simón Rivella, Salvador Ventosa Pina, Jaime Foraster Aldomà i José Ixart
de Moragas. Es van incorporar a la comissió, després de la seva constitució, per suplir vacants, els
Srs. José M. Castelló Madrid i Elpidio Lozano Escalona (per substituir successivament el primer
president de l’Audiència Sr. Federico Parera i Abelló); i els Srs. Josep M. Pi Sunyer, Josep M. Pou
d’Avilés, Ramon M. Roca Sastre, Joan Maluquer Rosés, Antoni Ferrer Pi, Carles Obiols Taberner
i Josep M. Vilardaga Pujol.
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la medalla dels membres de la Comissió Jurídica Assessora, es va aconseguir un
text bo i, al meu entendre, gairebé modèlic, i en l’estudi de la seva elaboració hi
entrarem tot seguit.

III.

ESTUDI DE L’ELABORACIÓ DE LA COMPILACIÓ

Hem de dir, en primer lloc, que falta una veritable història de la Compilació. Josep Pla12 recorda que en principi havia de fer-la en Roca Sastre, però que
quedà tan esgotat per l’esforç que li havia suposat la seva redacció (diu que fins i
tot emmalaltí), que no es va atrevir a fer-la. També diu que estava previst publicar
les conferències del Col·legi d’Advocats amb un pròleg o presentació d’en Roca
Sastre que contingués un resum d’aquesta història, però finalment no es va dur a
terme la publicació. El mateix Roca Sastre en els seus Estudis de Dret Català, feia
esment a la necessitat d’una història de la Compilació, però també trobava que
potser era encara massa aviat per fer-la13.
Avui dia és ja molt difícil elaborar aquesta història amb el testimoni directe
dels seus redactors, ja que gairebé tots els membres de la Comissió ja han traspassat, i per altra banda resten molt poques actes de les sessions, malgrat que,
segons Camps i Arboix14, com després direm, només de les subcomissions ja
foren 150.
Els membres de la Comissió foren designats, com hem dit, per Ordre de 10
de febrer de 1948, i tots ells reputats juristes. Com diu Pla15 s’ha de reconèixer
que foren nombrats «amb objectivitat». Amb tot, Roca Sastre no hi figurava (el
seu passat al Tribunal de Cassació li ho impedia), però hi va entrar més tard en
una de les diverses substitucions que hi va haver per traspàs d’alguns dels membres nomenats.
En un principi es va formar una subcomissió presidida per Duran i Ventosa,
fent de secretari Pou d’Avilés, i en la qual intervingué directament Mans Puigarnau. Aquesta subcomissió, junt amb la Comissió de Cultura del Col·legi d’Advocats (o potser, millor dit, la Comissió de Cultura, juntament amb la subcomissió),

12
PLA, Josep, «El Notari Ramon M. Roca i Sastre i la Compilació del Dret (1899)», dins
Homenots. Segona sèrie, 3a ed., Barcelona, Editorial Destino, 2001, (Obra completa; 16), p. 427.
13
ROCA SASTRE, Ramón Mª, Estudios de Derecho civil especial de Cataluña, Barcelona,
Bosch, 1983, p. 6, nota 1: «Pero lo que está por publicar, y sería altamente interesante, si bien
para ello debería trancurrir aún más tiempo, es lo que designaríamos bajo el título de Pequeña
historia de la Compilación catalana.» De tota manera comptem amb la citada obra de CAMPS Y
ARBOIX, Historia ..., especialment p. 322 i ss. També pot consultar-se: Pablo SALVADOR CODERCH, La
Compilación y su historia. Estudios sobre la codificación y la interpretación de las leyes, Barcelona,
Bosch, 1985, p. 135-228.
14
CAMPS Y ARBOIX, «El congreso ...», p. 325.
15
PLA, «El Notari ...», p. 420.
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redactà un projecte que era una revisió del projecte d’apèndix de 1930, inspirat a
la vegada amb el d’en Duran i Bas. Aquest text es publicà l’any 195216.
Aquest projecte no agradava a gran part del altres membres i en sessió plenària de 14 de setembre de 1953 fou rebutjat, al temps que es va nomenar una
Comissió perquè redactés un avantprojecte, tot de nou, sense referències a projectes d’apèndix anteriors. Aquesta Comissió, que va començar el seu treball
el 12 de novembre (data de Camps i Arboix, en Puig Ferriol cita el 12 de març
de 1954), es va repartir la feina i estava composta per Condomines i Valls, que
s’encarregà de les obligacions i contractes; Maluquer i Mans, que s’encarregaren
dels drets reals; Porcioles, que s’encarregà dels heretaments i prescripció; Faus,
del dret de família, i Roca Sastre, que ja havia entrat en la Comissió, s’encarregà de les successions17 (així ho explica Camps i Arboix, i en aquest cas sí que
coincideix amb Puig Ferriol). Pla no diu exactament el mateix, si bé respecte a
Roca Sastre els dos coincideixen. Més tard s’hi incorporaren Obiols Taberner i
Figa Faura. Aquesta subcomissió celebrà 150 sessions i va acabar la seva feina
l’agost de 1955. És a dir, en menys de dos anys (exactament 21 mesos) acabaren
la feina, el que demostra el treball fort que varen fer, comparat, sobretot, amb
la primera etapa, en què van estar des de 1947 fins a 1952 per elaborar un text
que es basava a la vegada en un text anterior, per a ésser finalment rebutjat per
la pròpia Comissió.
Dins aquesta Comissió cal destacar el treball d’en Roca Sastre, ja que les
successions constitueixen més de la meitat de la Compilació (exactament 308
articles d’un total de 554) i la part més feixuga. A més, sembla (així almenys ho
afirma Pla) que va fer un repàs de tot el text perquè resultés una redacció unitària i ordenada. Creiem que fou també molt important l’aportació d’en Faus, i no
només en la part del dret de família, sinó en tot el conjunt, com es dedueix de
la manera en què parla en la conferència que va donar al Col·legi d’Advocats al
presentar-se el text a les Corts18. La seva intervenció aportà a la redacció definitiva, no només la seva saviesa i ciència, sinó també la seva experiència, bonhomia
i sentit pràctic.
El text de l’avantprojecte fou aprovat pel Plenari de la Comissió l’octubre
del mateix any 1955 i entregat al Cap de l’Estat al Palau de Pedralbes el 14 d’octubre, un dia després de la seva aprovació. Abans d’estudiar la trajectòria que
va seguir, cal fer esment que tot i ésser només un avantprojecte, que després fou

16

PUIG FERRIOL, Reflexions ..., p. 65-66.
CAMPS Y ARBOIX, Joaquín de, «La compilación y su contenido», dins Historia ..., p. 325,
i el mateix FAUS I ESTEVE en fa referència amb alguna modificació en la seva intervenció en el citat
Simposi ..., p. 113. Aquestes modificacions potser siguin degudes al mateix sistema de treball, en
què uns i altres col·laboraven en els camps respectius.
18
FAUS ESTEVE, RAMÓN, «Ante la presentación en las Cortes del Proyecto de Compilación»,
Revista Jurídica de Cataluña, núm. 4 (julio-agosto1959), p. 461-479.
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àmpliament retocat, el TS el va aplicar en la coneguda Sentència de 23 de novembre de 1955 (després repetida en altres) afirmant que «en aquell criteri s’inspira
l’article 529, in fine, i a contrario sensu del recent Projecte de Compilació del Dret
Civil Català, que encara que de moment no tingui el rang de norma legal, marca
una orientació legislativa autoritzada i mereixedora que prengui en consideració
a l‘aplicar regles de dret en matèria foral catalana». Com s’ha dit, és la primera
llei que abans d’ésser aprovada ja es va aplicar pels Tribunals. Si em permeteu la
boutade diré que així com el Cid guanyava batalles després de mort, la Compilació les va guanyar abans de néixer.
Entregat el text, aquest passà a la Comissió General de Codificació, la qual,
després de tres revisions i d’algunes esmenes presentades, hi féu una tan forta
retallada, fonamentalment en el tema de les fonts del dret, que en realitat suprimia tot el sistema de fonts propi, i en el número d’articles, que passà de 554 a
373. Aquest projecte mutilat passà a les Corts i s’obrí un nou període d’esmenes, que foren moltes. Però aleshores va succeir quelcom que no s’esperava. Es
reunieren un petit grup de juristes, sense formar comissió oficial, si bé, segons
Pla, li donà inspiració el Ministre Iturmendi. Aquesta Comissió no oficial es va
reunir durant una setmana a Andorra i realitzà un treball de síntesi i d’adaptació
del text presentat, el text revisat per la Comissió de Codificació i les esmenes
presentades.
Aquesta Comissió, que després se l’ha anomenat les Corts d’Andorra, estava formada per Josep M. de Porcioles, com a President; Roca Sastre, Raimon
Noguera, Lluís Figa (que sembla actuava de secretari), Casals Colldecarrera,
Faus Esteve, Maluquer i Rodés, Puig Brutau, Pascual Serres i Josep M. Pi i
Sunyer19. Com sempre, s’ha de tenir en compte el factor humà, crec convenient
recordar que el sogre de Figa Faura, López Palop, era President de la Secció
de Justícia de la Comissió de Codificació i que fou convidat a alguna de les
reunions, on pogué veure el bon treball que es feia, perquè ho fes arribar a la
Comissió de les Corts. I en aquest camí de cercar ajuts, també cal afegir que en
Porcioles li havia dit en alguna ocasió a Franco que el veritable dret del país era
el català, ja que el Codi Civil era d’influència francesa. L’actuació de Faus, Figa,
Porcioles i Roca, en tot cas, sembla que fou decisiva. Pi i Sunyer en el Noticiero
del 2 d’agost només cita com a membres de la comissió d’Andorra els esmentats
4 notaris i López Palop.
Fos, doncs, perquè era un bon treball, fos per la manera de presentar-lo, o
per la causa que fos, el fet és que aquest text fou aprovat per les Corts i que el
debat final tingué lloc ara fa exactament 50 anys, el 21 de juliol de 1960, amb dos
discursos, el del ministre Iturmendi i el de Porcioles, el qual, segons Pla, féu un

19

BASSOLS I PARÉS, «Vers la codificació ...», p. 19, nota 28.
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discurs «enorme, voluminós, potser, dintre l’emoció que el discurs conté, lleugerament desordenat»20.
Tenim ja fins aquí la Compilació aprovada. Cal veure ara quins foren els seus
resultats.

IV.

L’EFICÀCIA DE LA COMPILACIÓ

Deixarem a part tot el que va dir la premsa del moment i que està recollit
en el llibre que se’ls lliurarà a la sortida21, ja que com sempre són grans lloances
i pocs resultats. Aniré a dades concretes. D’antuvi cal dir que molts juristes catalans no van tenir massa alegria, ja que els semblava que reduir tot el dret català
en un sol text li restava força. Un exemple clar el constitueix Borrell Macià 22 per
qui, si bé el text compilat facilitaria en el futur l’aplicació del dret civil català,
aquest avantatge suposaria pagar un preu gens menyspreable que en definitiva es
traduiria en el fet que ja no formarien part del dret civil català el dret romà, el dret
canònic, l’equitat, la doctrina dels autors, ni el dret local, que no es recollia en el
dret compilat. Del que es va dir aleshores em quedo amb el comentari d’en Roca
Sastre que, equilibrat com sempre, va dir-li a un periodista: «codifica el Dret,
aclareix dubtes i en facilita el coneixement. La majoria de normes ja existien, per
bé que no s’aplicaven, moltíssimes vegades per comoditat o ignorància»23. És el
que més o menys havia dit ja davant el primer avantprojecte Camps i Arboix24,
quan feia esment a què calia evitar als professionals del dret o de l’administració
de justícia l’esforç de l’aplicació directa de les fonts antigues, sempre a la recerca
del precepte concret i de la seva interpretació. Com es veu, doncs, la reacció dels
juristes catalans no fou pas massa entusiasta. Però, per sort, la realitat va superar
aquest pessimisme inicial.
Jo diria, recordant la figura de l’erm, que la Compilació va representar el retorn al treball del camp, la revifada d’un camp jurídic abandonat, que havia estat
erm, però que ara retornava de nou a la vida. I així, poc a poc, el Dret català va
deixar d’ésser una excepció i s’anà entenent i estenent com la font principal, com
podem veure seguidament.
El mateix 1960, la Revista Jurídica de Catalunya dedicà un número exclusivament a la Compilació. S’hi publicà el text de la norma, precedit dels discursos
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PLA, «El Notari ...», p. 422.
La Compilació a la premsa del seu temps, Barcelona, Col·legi de Notaris de Catalunya,
juliol de 2010.
22
PUIG I FERRIOL, Reflexions..., p. 119-120.
23
Entrevista efectuada per Francisco Daunis, al diari Solidaridad Nacional, el 20 de juliol
de 1960.
24
CAMPS Y ARBOIX, Historia ..., p. 330.
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pronunciats a les Corts el mateix dia de la seva aprovació i d’uns interessants
comentaris al text de la Compilació. Precedia aquest número monogràfic un pòrtic25 que començava dient que s’havia produït un esdeveniment històric en el Dret
català perquè s’havia codificat la part més vital i original del Dret civil de l’antic
Principat de Catalunya.
Entre novembre i desembre del mateix any 1960 l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, amb la col·laboració de Col·legi d’Advocats de Barcelona,
organitzaren un cicle de conferències magistrals sobre els aspectes principals de
la Compilació, les quals foren publicades el 1961 i avui reeditades de nou26. Posteriorment, el Col·legi d’Advocats organitzà per al curs 1961-1962 un curs de caire
més didàctic seguint article per article el text de la Compilació.
En aquesta línia de donar a conèixer el nou text aprovat, cal destacar els comentaris que Condomines i Faus27 publicaren el mateix any 1960, uns comentaris
que els mateixos autors diuen que no tenen cap pretensió (la titulen edició anotada) i manifesten que no volen que siguin ni un tractat ni un treball d’investigació.
Es tracta d’uns comentaris que contenen breus referències a les fonts, als costums
que s’havien convertit en lleis, acompanyats d’una mínima però molt útil citació
de la doctrina i jurisprudència més properes. En realitat és un llibre senzill aparentment, però molt ric de contingut i, al meu entendre, encara imprescindible per
aquell qui vulgui començar a profunditzar en el nostre Dret clàssic. Fou reeditat
l’any 2003 per la revista La Notaria en edició facsímil, acompanyada d’una àmplia
presentació i dos annexes, un exemplar del qual se’ls lliurarà també a la sortida.
El 1961 Figa Faura publicà el Manual de Derecho Civil Catalán28, obra amb
voluntat pràctica en la qual seguint l’esquema de les principals institucions del
dret civil, transcriu en cada apartat els textos vigents a Catalunya, ja siguin de la
Compilació, del Codi Civil o de la norma que s’escaigui.
En 1962 Gassiot publicà també uns comentaris29 de gran èxit entre els advocats, dels quals se’n va fer fins i tot una segona edició.
Aquests tres llibres tingueren una extraordinària importància per a la difusió
i consegüent aplicació de la Compilació, per tractar-se d’unes eines que amb voluntat pràctica facilitaren enormement l’ús del nou text aprovat.

25
«El derecho civil de Cataluña», Revista Jurídica de Cataluña, núm. 4 (julio-agosto 1960),
p. 375-377.
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Comentarios a la Compilación del Derecho Civil especial de Cataluña: Ley de 21 de julio de
1960, Barcelona, Casacuberta impresor, 1961. L’edició facsímil editada per la mateixa Acadèmia
de Jurisprudència i Legislació és de 2010 i porta un pròleg del seu President Josep D. Guàrdia i
Canela.
27
CONDOMINES VALLS, Francisco de A., FAUS ESTEVE, Ramon, Derecho Civil especial de
Cataluña: Ley de 21 de julio de 1960 anotada, Barcelona, Librería Bosch, 1960.
28
FIGA FAURA, Luis, Manual de derecho civil catalán, Barcelona, Bosch, 1961.
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GASSIOT MAGRET, José, Comentarios a la Compilación del Derecho Civil especial de
Cataluña, Barcelona, Bosch, 1962.
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La Revista Jurídica de Catalunya continuà publicant cada vegada més articles
sobre el Dret català. Els primers foren sobre l’article primer, intentant ampliar el
sentit de la interpretació i apropant-la a la integració.
El novembre de 1963 el Col·legi d’Advocats publicà ja l’edició catalana de la
Compilació30. Tot afirmant que «aquest nostre Dret Català i la llengua en què es
manifesta formen un patrimoni indivisible...»
Es publiquen també monografies, fonamentalment patrocinades per la Càtedra Duran i Bas, de les quals parlarem més endavant, i que ja no tenen finalitat
defensiva sinó d’estudi i d’aprofundiment de les institucions.
La peça fonamental d’aquestes publicacions, ja mes tard (1979), la constitueixen els magnífics Fundamentos de Derecho Civil Catalán, d’Encarna Roca i Puig
Ferriol, obra imprescindible, encara avui, pels qui vulguin de veritat estudiar el
Dret català.
També l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació es dedica a estudiar a fons
el text de la Compilació, a la qual dedica tres cursos. En fou figura destacada
Faus, que pronuncià el discurs d’obertura el 1968 sota el títol La Compilació als
vuit anys vista. A més va redactar l’informe o memòria que segons la disposició
addicional s’havia de presentar cada 10 anys. Els dos textos figuren citats, i en
part comentats, en els llibres d’actes de l’Acadèmia.
A la Universitat es comença tímidament a estudiar el Dret català, d’entrada
en els cursets de Doctorat. Però el canvi més fonamental en aquest sentit fou
la creació de la Càtedra Duran i Bas per Ordre d’11 de desembre de 1962. Del
Patronat en formaven part importants personalitats de Barcelona, mentre que la
direcció era ocupada pel Professor Villavicencio, que en fou l’impulsor, al qual
cal recordar expressament per la important tasca que va dur a terme en la difusió
del Dret català.
L’objectiu de la Càtedra era l’estudi, l’ensenyament i la investigació del Dret
civil català que es farà per mitjà l’organització de cursos ordinaris i monogràfics,
conferències especials, treballs de seminari, publicacions o qualsevol altra activitat dirigida a difondre el coneixement de les institucions jurídiques catalanes31.
Aquesta Càtedra complí amb escreix la seva finalitat. Organitzà cursets de
Dret català per a Doctorat, concedí ajuts i publicà diversos llibres, alguns de gran
importància. Crec convenient citar especialment la creació d’un seminari que dirigia el professor Villavicencio, el qual al principi anava dirigit als estudiants del
darrer curs, encara que aviat s’amplià a tot tipus de professionals. Puig Salellas
30
Compilació del Dret civil especial de Catalunya, Barcelona, Col·legi d’Advocats de
Barcelona, 1963.
31
Orden de Educación Nacional de 11 de diciembre de 1962 por la que se crea la Cátedra
de Derecho Civil Catalán «Durán y Bas» en la Universidad de Barcelona (BOE 2 enero 1963). En
el preàmbul s’assenyala la necessitat i urgència de crear aquesta càtedra per la recent promulgació
de la Compilació del Dret civil de Catalunya.
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i jo mateix n’érem assidus. La seva tasca fonamental, almenys a partir de 1970,
eren els comentaris a la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre Dret català.
Comentaris molt extensos i documentats que es publicaren a la Revista Jurídica
de Catalunya i que després foren editats per l’editorial Bosch en diversos volums.
Dels assistents a aquest seminari han sortit gran part dels actuals catedràtics de
dret civil.
Poc a poc s’estengué cada vegada més l’estudi del Dret català a la Universitat
i en els programes de curs ja se’n feia referència directa. Cal fer especial esment al
fet que a la Universitat Autònoma Puig Ferriol declarà el seu estudi com a matèria pròpiament i encara que es presentés com a assignatura optativa a la pràctica
resultava gairebé obligatòria.
La comunitat jurídica comença, doncs, a viure, a respirar, a familiaritzar-se
amb el Dret català, això sí, molt a poc a poc, calia canviar la dinàmica entre els
professionals per tal que anessin acceptant que el dret aplicable a Catalunya era el
nostre i no el del Codi Civil. A partir d’aquest moment els joves advocats, encara
que no haguessin estudiat Dret català, tenien a l’abast un text en el qual quedaven
recollides les fonts i el dret aplicables. Si en alguna ocasió sorgia la disjuntiva de si
calia aplicar el dret del Codi Civil o el català de la Compilació, podien consultar
el Manual de Figa Faura que ho detallava clarament. I si es volia aprofundir una
mica més, veure d’on venien les institucions i els canvis, hi havia els Comentaris
de Condomines-Faus i d’en Gassiot. Ara ja no hi havia excusa ni impediments per
no aplicar el Dret català. La seva progressiva aplicació queda reflectida en les sentències sobre Dret català de l’Audiència Territorial. Per exemple, mentre el 1961
n’hi ha només 11 i 9 el 1962, cosa normal perquè es referien a temes iniciats abans
de la Compilació; el 1963 ja en trobem 23 i el 1964, 15; el 1965, 27 i el 1966, 29.32
Voldria fer una referència a la Sentencia del TS de 28 de juny de 1968, que s’hi
va aplicar per primera vegada, fins i tot abans que s’establís legalment, pel títol
preliminar de l’actual Codi, el Dret català com a Dret comú i, per tant, supletori
del dret mercantil i amb ell la vigència de l’Autentica Si qua mulier, fou perquè
tenia al davant un text legal que recollia dita institució. Segurament no l’hauria
aplicada si hagués tingut que recórrer al text original del Dret romà.
Tot aquest procés de difusió i assimilació culmina amb el II Congrés Jurídic
Català, de 197133, fruit directe de la Compilació i dels treballs que havia motivat.
El Congrés serví per avançar en aquest progrés, especialment en el tema de les
fonts i la seva interpretació, admetent plenament la integració de la Compilació
pel propi Dret català no compilat, és a dir la tradició, la doctrina dels autors, les
sentències de la vella Reial Audiència, els costums praeter compilationem, etc.
32

Dades extretes del Simposium ..., p. 197 i ss.
La història, ponències i conclusions del congrés han estat publicades en el Llibre del II
Congrés Jurídic Català, Barcelona, Fundación Congreso Jurídico Catalán, 1972.
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Gràcies al Congrés el Dret civil català assolí finalment un estatus de normalitat i
les seves conclusions foren, a més a més, la base de les reformes legislatives una
vegada recobrada l’autonomia legislativa. En definitiva, un pas endavant cap a la
normalització del Dret català.
Però què tenia la Compilació que va produir tants efectes i quin era el seu
contingut?

VI.

LA IMPORTÀNCIA I SIGNIFICAT DE LA COMPILACIÓ. EL SEU CONTINGUT

Citaré a manera de llistat el per què, al meu entendre, el text de la Compilació que avui recordem produí tants i tan importants efectes.
1. És un text ben fet, ben ordenat, ni massa llarg ni massa curt i redactat amb
termes molt intel·ligibles, amb bona tècnica jurídica i sense contradiccions.
2. Jurídicament està basat en el Dret romà, que ja sabem que ha estat denominat «la raó escrita», i aquesta influència es dóna per dos canals. Per una part,
com a guia general, que és el que recull Faus en el seu discurs al Col·legi d’Advocats arran de la presentació a Corts del projecte34 «prenent no la lletra sinó el
veritable sentit espiritual ... el seu tacte jurídic i el seu sorprenent art en l’aplicació
del dret ... Ens hem servit del Dret romà i de la seva ciència jurídica -deia-, sense deixar-nos dominar per ella, utilitzant-la per la profunda comprensió i lliure
progressió del dret actual ...». I per una altra part, el Dret romà apareix en molts
punts, com per exemple en els fideïcomisos o en la institució d’hereu, i en la majoria d’articles sobre successions, clarament traspassat de les fons originals romanes
al text compilat. Sense oblidar la influencia del Dret canònic, més espiritualista, i
el dret propi català escrit i consuetudinari.
3. Perquè fou obra de juristes pràctics que buscaren, no la seva satisfacció
personal, ni tampoc fer un text impecable jurídicament, sinó un text d’utilitat,
que recollís el què era o s’estimava en aquell temps el més fonamental del Dret català. Com diu Faus, distingiren entre les institucions que no valia la pena recollir,
per no estar en ús o ésser ja inadequades en el moment de la redacció, les que calia
rectificar i «les institucions que havien d’ésser estudiades, tractades i recollides
amb una gran cura per ésser vitals per al país»35. I fins i tot foren tan modestos,
o simplement pràctics, que respecte a algunes institucions estimaren que el Codi
Civil les regulava amb major perfecció. Tal era el cas de la successió abintestat,
que remet al Codi Civil pel que fa a l’ordre de succeir, ja que el dret justinianeu
recollia la crida fins al desè grau i la concurrència de germans amb pares en la
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FAUS ESTEVE, «Ante la presentación ...», p. 463.
FAUS ESTEVE, «Ante la presentación ...», p. 469.
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successió d’un solter, el que produïa la disgregació del patrimoni. Així ens ho diu
Faus36 en els seus comentaris i ho recordava molt especialment Pintó fa pocs dies
al Col·legi d’Advocats.
4. Perquè, ja ho he dit abans, els seus redactors eren gent de «seny i saber» i
en la seva redacció guanyà el «seny» i no «la rauxa». Per això moltes normes que
es rectifiquen del nostre antic dret són fruit d’un sentit comú profund. Valguin
només d’exemple la rescissió per engany de mitges, la durada del qual era de 30
anys, el que feia gairebé impossible calcular els preus i les condicions d’una venda
tan antiga i produïa inseguretat jurídica, substituint-la per la de 4 anys; o l’admissió de l’ordre de successió abintestat, que remet al Codi Civil, com abans hem
citat. O les modificacions en els fideïcomisos que després veurem.
5. I fonamentalment perquè aclareix el sistema de fonts. Citaré només tres
opinions. La que figura en el preàmbul de la Llei: «Es tracta per dir-ho amb claredat i fermesa d’acabar amb les complicacions del tema de prelació de fonts. En
endavant, es coneixerà quin és el dret especial de Catalunya examinant només la
Compilació, i quantes matèries i qüestions no tinguin precepte específic s’hauran
de regir pel Codi civil ...» Això era molt clar, però una mica dur. El mateix text,
però, continua donant-li una interpretació menys radical, citant que es podran presentar problemes d’interpretació i integració, i establint en el segon paràgraf de
l’article primer que per interpretar els seus preceptes es tindrà en compte la tradició jurídica catalana. La segona és de Roca Sastre en resposta a un periodista: «La
Compilació era necessària perquè entre l’aplicació d’un dret codificat i la d’un altre
no codificat, com el català, el primer estava en òptimes condicions per prevaldre.
El dret codificat té més probabilitats d’aplicació pels avantatges que representa
front al maneig de cossos legals diversos i les citacions dels juristes clàssics, ja que la
vida moderna només permet a uns quants erudits la recerca de textos del Corpus o
d’altres cossos de llei»37. I el tercer, que vaig escoltar en una de les conferències del
Col·legi d’Advocats, abans citades, és la gràfica expressió del llavors President de
l’Audiència Territorial, Eldipio Lozano, que va dir més o menys (parlo de memòria,
però em va quedar gravat): «Claro, antes nos citaban a Papiniano y a otros autores,
y era más difícil, ahora con ver la Compilación nos basta.»
Veiem, ara, quins són els punts fonamentals i més destacables d’aquesta
Compilació seguint al seu articulat:
— Estableix, com ja he dit, el sistema de prelació de fonts (art. 1), permetent
que es tingués en compte la tradició jurídica catalana en la interpretació.
— Proclama, seguint la doctrina clàssica catalana, influenciada en aquest
punt pel dret canònic, el dret d’investigació de la paternitat (art. 4) enfront de
36

CONDOMINES VALLS, FAUS ESTEVE, Derecho ..., p. 287.
Entrevista efectuada pel periodista Francisco de Urmeneta al diari El Correo Catalán, el
22 de desembre de 1960.
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la prohibició general llavors mantinguda. Avui dita investigació està plenament
admesa pel Codi Civil.
— Permet l’adopció als que ja tenien fills, cosa també prohibida i avui també
plenament autoritzada pel Codi Civil (art. 6).
— Assenyala clarament que el règim patrimonial del matrimoni, a manca de
capitulacions, és el de la plena separació de béns (art. 7) i regula per primera vegada les compres amb pacte de sobrevivència (art. 61-62) d’origen consuetudinari
i de molta aplicació llavors a Catalunya, especialment a l’Empordà i regulades
només pel costum i la jurisprudència.
— Assenyala també amb claredat que la dona casada té la més completa
administració i disposició dels béns parafernals, fins i tot per pleitejar sobre ells i
per acceptar i repudiar herències (art. 49). Aquesta afirmació, que en el projecte
inicial encara no s’atreviren a proclamar, admetent només una llicència marital irrevocable en capitulacions, s’introduí en el període d’esmenes i fou un dels avanços fonamentals, ja que, encara que en Dret català mai s’havia demanat la llicència
o vènia marital, per inèrcia, poc estudi, o pel que sigui, continuava demanant-se,
fonamentalment, pels bancs. Aquesta declaració legal va impedir qualsevol interpretació favorable a la necessitat de llicència, i especialment va aconseguir que no
s’apliqués, en aquest punt, la llicència que mantenia la llei de 1961 (aprovada el
22 de juliol i publicada al BOE de 24 del mateix mes), sobre «derechos políticos
profesionales y de trabajo de la mujer», que si per una part permetia a la dona
soltera exercir qualsevol treball o ocupació, pel que fa a la casada al·legava en
l’exposició de motius que «el matrimonio exige una potestad de dirección que la
naturaleza, la religión y la historia atribuyen al marido». També en aquest punt
foren capdavanters, ja que avui la llicència marital també ha desaparegut en tot
l’estat.
— Regulava els heretaments d’una manera clara i detallada, seguint les línies
de la coneguda obra de Josep Faus i Condomines «Els capítols matrimonials a la
comarca de Guissona»38.
— En matèria de testaments, podem dir que més que innovar recull el més
autèntic del Dret romà, amb la figura de l’hereu com a caput et fundamentum
totius testamenti i la incompatibilitat entre successió testada i intestada, recollint
també el més tradicional del dret propi, com reconèixer el caràcter merament
instrumental dels testimonis, admetre les figures del testament davant rector i del
testament sacramental, encara que Faus reconeix que hi va haver dubtes sobre el
seu manteniment39. Igualment s´ha de destacar l’encert de l’admissió de la clàusula codicilar implícita (art. 106).
38
FAUS I CONDOMINES, Josep, «Els capítols matrimonials de la comarca de Guissona»,
Revista Jurídica de Catalunya, 1907.
39
CONDOMINES VALLS, FAUS ESTEVE, Derecho ..., p. 147.
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— En matèria de successió intestada, ja hem vist que es remetia al Codi Civil, però cal destacar algunes especialitats, com el fet d’atribuir a la vídua o vidu
l’usdefruit de la meitat de l’herència (art. 250) i la regulació de la successió de
l’impúber (art. 251).
— Proclama també la llegítima d’una quarta part, considerant-la com a pars
valoris, enrobustint, per tant, la llibertat de testar.
— Regula els fideïcomisos segons el model del Dret romà, però deixant clar
que no podia passar de la segona generació i establint uns mecanismes per a la
venda de béns fideïcomisos. Regula també per primera vegada, recollint materials del Dret romà, el fideïcomís de residu, i estableix la novetat de la substitució
preventiva de residu, de tanta utilitat com poca aplicació, com he dit alguna
vegada40.
— En matèria de drets reals cal destacar el reconeixement, seguint també el
Dret romà, de la doctrina del títol i el mode en la compravenda (art. 277) o les
normes sobre els censos i la rabassa morta.
— I en matèria d’obligacions, recordar la regulació de la rescissió per lesió
o engany de mitjes, del qual exclou alguns supòsits i, fonamentalment estableix,
com he dit abans, un termini de prescripció o caducitat de 4 anys (arts. 323-25).
També és important la regulació de la venda a carta de gràcia. En canvi no es va
atrevir a suprimir la prohibició de fiançar de la dona en general i de la casada a
favor del marit, que era nul·la de ple dret (arts. 321-322). Regula també els censals, vitalicis i violaris, i els contractes especials sobre la terra i els ramats, llavors
encara d’importància.
— Quant a la prescripció, restableix l’Usatge Omnes causae, i per tant el
termini únic de 30 anys per a la prescripció extintiva, siguin les accions reals o
personals (art. 344) sempre que no tinguin un termini concret.
— I de gran importància és la disposició final primera, que té cura de no
parlar de derogació del dret anterior, sinó que simplement diu que les normes anteriors quedaran substituïdes per les de la Compilació, proclamant, doncs, encara
que de manera indirecta (ja que fou un dels punts més debatuts), la doctrina de
la iuris continuatio.
Per això podem dir amb López i Burniol que la Compilació va posar fi al
procés d’erosió del Dret català «en recollir amb claredat, amb respecte i amb
excel·lent tècnica jurídica, el Dret català tradicional ... I tot això es va fer en circumstàncies difícils, per no dir adverses, aprofitant fins a la fi les escasses eines
de què es disposava. Fugint de la temptació nefasta del tot o res, i arribant fins
on va ésser possible. Aquells homes [els compiladors] van fer extraordinàriament

40
FOLLIA CAMPS, Robert, «Comentari arts. 250-251», dins Comentarios al Código de
Sucesiones de Cataluña, Barcelona, Bosch, 1994, T. II, p. 890.
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bé una feina transcendental, la minimització actual de la qual seria una prova de
miopia històrica i de manca de generositat»41.

VII.

LA COMPILACIÓ I EL NOTARIAT

No quedaria completa aquesta exposició, i menys trobant-nos al Col·legi de
Notaris, si no fes esment a la magnífica aportació notarial en el manteniment del
Dret català, tant per la seva aplicació a les notaries, que no es va abandonar mai,
ni en les pitjors èpoques, com en el procés de redacció de la pròpia Compilació.
Però en aquest punt seré molt breu, ja que parlar dels notaris és competència
institucional del Degà, que ho farà tot seguit. Jo citaré molt breument els quatre
notaris que intervingueren decisivament en la redacció de la Compilació, dels
quals tenim la fotografia que figura a la invitació d’aquest acte, és a dir Porcioles,
Roca, Faus i Figa Faura. Vull, però, afegir un record per Raimon Noguera que em
consta que també intervingué, encara que menys, i que va participar també en les
abans citades Corts d’Andorra. Resumint direm que:
Josep M. de Porcioles, en fou l’ànima, l’impulsor. Sense aquest ànim no
s´hauria dut a terme i potser, fins i tot, s’hagués abandonat la feina.
Ramon M. Roca Sastre, en fou l’autor principal, ja que, com he dit, redactà
la part de successions, la més àmplia i feixuga, i a més, sembla que va revisar tot
el text per donar-li uniformitat.
Faus Esteve, hi va aportar, a més de la redacció de la part de família, la seva
saviesa, experiència, bonhomia i sentit comú. El seu citat discurs al Col·legi d’Advocats ens mostra l’abast de la seva intervenció.
I Figa Faura, el darrer, però no menys importat. No era notari de Barcelona quan es va constituir la Comissió, hi entrà més tard, primer, com hem vist,
en l’ampliació de la subcomissió que va redactar l’avantprojecte, i després en la
Comissió o Corts d’Andorra. Però el seu treball fou enorme i ho demostrà poc
després amb la publicació immediata del seu Manual.
A tots ells, doncs, el nostre sincer reconeixement i agraïment per la seva feina tan ben feta. I a tots vostès, moltes gràcies per la seva paciència en escoltar-me.
Moltes gràcies.

41

En la seva intervenció al Simposi ..., p. 145.
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
«INTERNATIONAL CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY»
de
RAMON MULLERAT BALMAÑA
Acadèmic de número
6 de juliol de 2010

NOTÍCIA
El dia 6 de juliol de 2010, al Pati de Columnes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona es va presentar el llibre «International Corporate Social Responsability», del qual és autor l’Acadèmic de número, Il·lm. Sr. Ramon Mullerat.
El llibre parteix del fet que les empreses exerceixen avui un poder i una
influència sense precedents. Jacques Attali a «Une brève histoire de l’avenir» diu
que tres potències s’han succeït al llard de la història: el poder religiós, el poder
militar i darrerament el poder mercantil.
A l’Edat Mitja el món estava dividit per l’economia i unit per la religió. Avui
està dividit per les creences i unit per l’economia globalitzada.
Avui les empreses regeixen el món. Decideixen el que mengem. El que llegim, el que veiem i el que fem. La seva iconografia i ideologia predominen. Les
setanta mil multinacionals, amb les seves vuit-centes cinquanta mil filials fins i tot
dicten normes als governs que les supervisen. Dels 25 pressupostos més grans del
món, els cinc primers corresponen a Estats. A partir del sisè, a grans empreses.
Hem de retre homenatge de reconeixement a l’acció dels empresaris per
l’extraordinari progrés econòmic i social que han aportat i aporten a la societat
contemporània.
Ensems, però, l’empresa ha d’assumir la responsabilitat de resoldre la pobresa i la injustícia que afligeixen la humanitat. Com deia Winston Churchill, «the
more power, the more responsability».
A l’igual que la Unió Europea no va ser obra dels militars ni dels polítics,
sinó dels comerciants, que crearen el Mercat Comú mitjançant els tractats de la
Comunitat del carbó i de l’acer, el just món global ha de ser l’obra dels homes i
dones d’empresa.
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L’empresa del segle XXI ha d’implicar-se cada vegada més en la imperiosa
necessitat de fer un món millor.
El llibre va ser presentat pel professor Antonio Argandoña, Director de la
Càtedra «La Caixa – IESE» sobre responsabilitat social de l’empresa, per l’Excm.
Sr. Pedro L. Yúfera, Degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona i per l’Hble. Sr.
Josep-D. Guàrdia Canela, President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya. L’acte va ser clausurat per l’Hble. Sr. Antoni Castells, Conseller
d’Economia i Finances de la Generalitat.
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INTERVENCIÓ
de
JOSEP-DELFI GUÀRDIA CANELA
President de l’A. de J. i L. de Catalunya

Honorable Conseller, benvolgut Degà, Professor Argandoña, amic Mullerat,
senyores i senyors, amics tots.
Em complau d’intervenir breument en aquest acte, en una triple condició:
Primer, com amic d’en Ramon Mullerat, en una amistat que s’inicià quan
començàvem la nostra formació secundària seguint aquell model magnífic que
era la «ratio studiorum», que es consolidà en el comú exercici professional de
l’advocacia i que ha arribat al seu punt més alt en l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya que m’honoro en presidir i de la que Ramon Mullerat és
Secretari, la qual cosa determina una col·laboració molt estreta.
No és aquest el moment d’efectuar una presentació de l’extensíssim curriculum de Ramon Mullerat. És sobradament conegut de tots vostès. Només voldria
remarcar com la publicació d’aquest llibre il·lumina alguns dels trets fonamentals
de la personalitat i l’obra de Ramon: és un llibre que tracta d’un tema que encara
es pot considerar com a novetat, que implica la defensa dels drets humans, l’ètica i
altres valors en el món de l’activitat econòmica i que ha tingut el seu primer desplegament en l’àmbit anglosaxó del que Ramon sempre ha estat estudiós i entusiasta.
El títol del llibre, el seu índex i el fet que hagi estat escrit en anglès (i no traduït)
corroboren, a parer meu, aquesta manera de ser i actuar de Ramon Mullerat.
També em plau, en segon lloc, subratllar el fet que un distingit membre de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació tracti d’un tema d’actualitat. A alguns
li pot semblar que la nostra Acadèmia es refugia massa sovint en el passat i per
expressar-ho anecdòticament utilitzi més expressions en llatí que en anglès, donant a ambdues la consideració de linguae francae i ja em disculparan per incórrer en aquest signe distintiu. La persona i l’obra de Ramon Mullerat acredita que
a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, per expressar-ho amb
una lleugera modificació de la dita terenciana (i els torno a demanar disculpes)
res jurídic li és aliè. I més quan es tracta d’una matèria transida d’aspectes ètics
i axiològics.
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Finalment el tercer motiu de satisfacció per poder intervenir en aquest acte
fa referència a la responsabilitat social corporativa. Circumstàncies de la vida
m’han dut a formar part —com advocat in house (ara utilitzo l’habitual terme anglès) i com a membre del Consell d’administració— de dos dels grups d’empreses
més importants de casa nostra, un en el sector del servei públic de transports i
l’altre en el sector financer (en la que tenim la sort de comptar amb el Pfr. Argandoña). I en tots dos he pogut comprovar personalment la preocupació i l’activitat
en matèria de RSC. Els informes de RSC seguint el guió GRI —Global Report
Iniciative— palesen l’atenció que es presta al valors, al compromís, a la confiança a l’ètica, a la transparència, a l’excel·lència, a la sostenibilitat, a l’exclusió de
la corrupció etc. Tan de bo aquests informes no es quedin en paper mullat i els
fruits de la RSC es puguin veure i comprovar directament. I en un altre ordre de
coses, permeteu-me la digressió, alguna vegada he pensat que segurament fóra
bo que tots plegats ens esforcéssim per introduir també la responsabilitat social
individual dins la nostra societat.
Per tots aquests motius ha estat per mi un honor i una satisfacció intervenir
en aquest acte. Els hi recomano de veres que llegeixin el llibre i procurin aplicar-lo a la vida de les empreses. I, enllaçant amb la meva reflexió anterior, ¿no
valdria la pena fer un esforç col·lectiu per tal que aquesta responsabilitat social
que ara prediquem de les corporacions impregnés també tots els capteniments de
la nostra vida pública i personal?
Poso la meva esperança en què així sigui.
Moltes gràcies per la seva atenció.
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ARTICLES PUBLICATS AL NÚM. 2010/4 DE LA REVISTA
JURÍDICA DE CATALUNYA AMB OCASIÓ DEL
50è ANIVERSARI DE LA COMPILACIÓ

LA COMPILACIÓ DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA
I L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ
per
JOSEP-D. GUÀRDIA CANELA
Advocat
President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya

1. En la commemoració del Cinquantenari de la Compilació del Dret Civil
de Catalunya1 m’ha semblat que com a President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya em corresponia subratllar el paper, no exclusiu ja
que el va compartir amb d’altres institucions i juristes, però que sense hipèrbole
es pot qualificar d’extraordinari i fonamental, que aquesta Corporació va tenir en
la preparació, l’elaboració i el desplegament d’aquest important text normatiu
—un veritable Codi— que ha regit la vida jurídica catalana durant molts anys: els
de la seva vigència i aplicació directa —que en alguns articles encara perdura— i
aquells en els quals les seves idees, principis i conceptes fonamentals continuen
aplicant-se tot i que formant part d’altres lleis i cossos legals.
La presència constant de l’Acadèmia en tot allò que afecta el dret civil de
Catalunya no ha d’estranyar si tenim present que l’estudi, el conreu, la divulgació
i la defensa del dret català han constituït des de la seva fundació, unes de les seves
missions essencials.
La Compilació té uns antecedents pròxims, que podem situar convencionalment entre 1945 i 1960 i uns altres de remots, que es corresponen amb les dues etapes fonamentals de la codificació civil espanyola, abans i després de la promulgació
del Codi civil. En tots ells l’Acadèmia ha tingut una intervenció molt important.
2. Hem de partir, no obstant, en primer terme de la mateixa existència
de l’Acadèmia, que té els seus orígens remots en la sol·licitud que l’any 1776

1
Aquest treball constitueix la versió escrita del Discurs d’obertura i de la Presentació
del llibre «Comentaris a la Compilació del Dret Civil de Catalunya», pronunciats en l’Acte
commemoratiu del Cinquantenari de la Compilació del Dret Civil de Catalunya, celebrat al Saló
d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, el dia 15 de juny de 2010. El text prescindeix
de les fórmules protocol·làries pròpies de la circumstància però manté l’estil de l’exposició oral.

351

efectuaren al monarca espanyol Carles III quatre advocats barcelonins per a
constituir en aquesta ciutat, una Acadèmia de Jurisprudència Teòrico-pràctica.
Recordem que en aquell moment regia a Catalunya la darrera recopilació de
les Constitucions i altres Drets de Catalunya que va tenir efecte entre els anys
1702-17042, ja durant el regnat de Felip V però abans de la guerra de successió
i de la promulgació del Decret de Nova Planta de 1716 que va cegar les fonts
de producció del nostre dret propi però mantingué la vigència i aplicació del
nostre dret civil.
Durant el segle XVIII no trobem cap dada digna de ser ressaltada. La vida
jurídica catalana no presenta especials aspectes dignes de ser ressaltats si exceptuem l’obra efectuada pels juristes que desenvoluparen la seva activitat, especialment a l’entorn de Josep FINESTRES, a la Universitat de Cervera3.
És de destacar, però, que en la sol·licitud dels advocats que promogueren
l’Acadèmia de Jurisprudència Teòrico-pràctica, argumentaven sobre «la utilidad
de perfeccionarse en el orden judiciario que se observa en los Tribunales de este
Principado y en el derecho que en ellos rige». I a conseqüència d’aquesta voluntat, les Ordenances de l’Acadèmia esmentada en el seu article 1r establien
que «El instituto de la Academia es el enterarse a propósito de las disposiciones
particulares del cuerpo legislativo de Cathaluña...» i més endavant es disposava
que «se expositará la Práctica de Peguera» i que en una de les juntes a celebrar
periòdicament s’exposaria una de les Constitucions de Catalunya.
3. La nostra Acadèmia en la seva personalitat actual, com és sabut, sorgeix
el 1840. Tot i que els primers anys de la seva vida no foren de gran activitat, cal
remarcar que ja en la sessió de 2 desembre de 1841 es plantejà la qüestió del Codi
civil espanyol. I el 1858 per primera vegada tingué efecte la discussió sobre les
institucions del nostre dret que convé conservar, modificar o anul·lar quan es promulgui el Codi civil. Aquest mateix any es convocà (14 de juny) el primer concurs
públic del qual es té notícia, 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?». Cal remarcar que el concurs resultà desert per la qual cosa
es tornà a convocar i resultà novament desert. Tot el curs fou dedicat a examinar
el projecte de Codi civil espanyol concretament el títol preliminar i de manera
singular l’article 5 que deia: «Las leyes no pueden ser revocadas sino por otras
leyes; y no valdrá alegar contra su observancia el desuso, ni la costumbre o práctica

2
En aquest sentit cal remarcar que la mateixa Llei 40/1960, de 21 de juliol en la seva Exposició de Motius ja al·ludia a que «la tercera recopilación de las Constituciones de Cataluña...
queda convertida en la última codificación catalana».
3
Vegi’s la meva comunicació a la sessió de l’Acadèmia de 27 de gener de 2009, publicada a
la pàgina web de l’Acadèmia i pendent de publicació als Annals.
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en contrario, por antiguas y universales que sean», debats en els quals l’Acadèmia
es pronuncià molt críticament, mereixent esment especial les intervencions de
Francesc Permanyer i Estanislau Reynals.
Posteriorment, l’any 1871 i l’any 1881 tornà a convocar-se un nou concurs
sobre el mateix tema, que també resultà desert. Nogensmenys, aquest any i els
següents mostraren una intensa activitat de l’Acadèmia sobre temes que han estat
d’actualitat fins fa poc, en relació amb el nostre dret: l’aplicació de la llei de matrimoni civil, l’aplicació del judici de testamentària a la reclamació de llegítimes,
la capacitat de la dona casada per a contractar sense llicència del marit i si els
fruits dels béns parafernals de la dóna havien de servir per atendre les càrregues
del matrimoni i diverses qüestions relatives als censos en general i a l’emfiteusi en
particular.
En el procés codificador, l’Acadèmia tingué una participació destacada. En
l’àmbit congressual cal destacar el Congreso de Jurisconsultos celebrat a Madrid
l’octubre de 1863, el Congrés català de jurisconsults celebrat a Barcelona el febrer
de 1881, el Congreso Jurídico Español (també denominat Congreso Nacional de
Jurisconsultos) organitzat per la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
l’any 1886 i el Congrés Jurídic de Barcelona, de 18884.
D’altra banda el 13 de febrer de 1880, a rel de la promulgació del RD de 2
de febrer de 1880 (el conegut com Decret Alvarez de Bugallal pel nom del Ministre que el refrendà) l’Acadèmia havia nomenat una Comissió (constituïda per
Pau Valls, Joaquim Cadafalch, Tomàs Torrabadella, Manuel Enric de Casanova,
Joan J. Permanyer, Guillem M. de Brocà i Joaquim Casades) per a què estudiés
quines constitucions convenia conservar i defensar en el nou Codi. La Memòria
de Duran i Bas, de 1883, neix de la mateixa font i fou escrita —com es diu a la
portada de la seva publicació— «con arreglo a lo dispuesto en el art. 4.o del RD
de 2 de febrero de 1880».
Entre la primera i la segona edició del Codi civil, quan se suscità la important pol·lèmica sobre el redactat de l’article 15, l’Acadèmia envià una proposició
a les Corts espanyoles (gener 1889) i destacats acadèmics (Duran i Bas, Vilaseca
i Mogas i Maluquer i Viladot) participaren activament —mercès a una actuació
mediadora del Marquès de Comillas— en la redacció definitiva del text.

4
VALLET, en el seu treball «En el Centenario del Congreso Jurídico de Barcelona.
Correspondencia de Costa con Manuel Duran y Bas y Juan Homs y Homs» considera que són quatre
els grans Congressos jurídics de finals del segle XIX. No esmenta el Congrés català de jurisconsults
de 1881 i ho fa en canvi amb el Congreso de Jurisconsultos aragoneses celebrat a Zaragoza (188081). Nogensmenys, el Congrés català de Jurisconsults tingué notable importància perquè en ell
s’advertí l’existència de dos grups oposats, el minoritari que era partidari de la unificació del dret
civil espanyol i el majoritari que era partidari del manteniment del dret civil català. L’acadèmic
JOAQUIM DE CAMPS I ARBOIX en dóna una ampla informació a «Historia del Derecho catalán
moderno». Barcelona, Bosch. 1958, pàg. 205 i ss. També es refereix Camps a una «Asamblea de
Organización jurídica» de 1918.
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4. Publicat el text definitiu del Codi Civil, el problema romania entorn de
què s’havia de fer amb el dret civil català. Per a una part dels juristes catalans el
«status quo» resultava, al menys momentàniament, prou satisfactori. Una altra
línia s’aplicà a preparar l’Apéndice que exigia l’article 6è de la Llei de bases de
1888.
El primer «Proyecto de Apéndice del Código Civil para Cataluña» (Barcelona. Tipografía de Serra hermanos y Rusell. 1896) tenia per autora a la denominada «Academia de Derecho». Constava de 156 articles i una disposició transitòria.
Tenía caràcter molt limitatiu de les institucions a conservar. Com en ell no hi va
participar l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació no em detindré en el seu
examen5.
D’altra part l’Acadèmia va participar, a través dels seus membres tant en els
projectes oficials com en els particulars. A més efectuà una sèrie de treballs amb la
mateixa finalitat. Entre ells cal destacar: «Exposición dirigida al Gobierno de S.M.
por la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, sobre las bases de que
conviene partir y manera de formar el Apéndice al Código Civil de España, relativo
al Derecho de Cataluña. Barcelona, Imprenta Barcelonesa, 1891» i la «Memoria
formulada por la Comisión nombrada en sesión de 3 de mayo de 1899, compuesta
por los señores D. Magín Pla y Soler, D. Felipe Bertrán de Amat, D. Guillermo
Ma. de Brocá, D. José Pella y Forgas, D. José Estanyol y Colom, D. Guillermo Tell
y Lafont y D. Antonio Ma. Borrell y Soler acerca de las instituciones jurídicas de
Cataluña que conviene conservar en el Apéndice al Código Civil y aprobado por la
Academia en sesión de 28 de agosto de 1899. Barcelona, Imprenta y Litografía de
José Cunill y Sala, 1899».
Aquesta Memòria, de la qual va ser Ponent i redactor el Sr. Antoni Ma.
Borrell, va ser precedida d’uns dictàmens de D. Felipe Bertrán, D. Álvaro M.a
Camín, D. Ernesto Vilaregut i D. Narcís Pla i Deniel i va ser enviada a la Comissió creada en aplicació dels Reials Decrets de 17 i 24 d’abril de 1899, constituïda
per un representant de cadascuna de les quatre Diputacions, un altre de cadascun dels quatre Col·legis d’Advocats de les respectives capitals de província, un
representant de la Universitat literària de Barcelona, un representant del Collegi Notarial, un representant de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació i un
representant de l’Academia de Derecho la presidia D. Francesc Romaní i Puigdengolas, en la seva condició de vocal corresponent de la Secció 1a de la Comissió
General de Codificació. Aquesta Comissió fou la destinatària del «Anteproyecto

5
L’Academia de Derecho va tenir una vida efímera. Va ser presidida pel notari Carles M.
Soldevila. En la redacció del projecte d’Apèndix intervingueren, junt al President, Joan Homs i
Homs, Desideri Canal, Trias i Domenech i Jaume Carner. El projecte va ser criticat per Narcís PLA
DENIEL i Guillem TELL I LAFONT, a RJC 1896 pàg. 106-116 i 277 i ss. Vegi’s també CAMPS I ARBOIX
«Historia...» pàg. 267 i Enric JARDÍ «Història del Col·legi d’Advocats de Barcelona», t. I, pàg. 148.
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de Apéndice del Código Civil para el Principado de Cataluña que presentan a la Comisión Especial constituida con arreglo al RD de 24 de abril de 1899, D. Francisco
Romaní i Puigdengolas, Presidente de dicha Comisión y D. Juan de Dios Trias y
Giró, vocal de la misma, representante del Colegio de Abogados de Gerona». Edición publicada con una introducción por la Revista Jurídica de Cataluña (obra de
Joan Martí i Miralles). Barcelona, Hijos de Jaime Jepús Impresores 1904».
Posteriorment es publicà l’obra «Anteproyecto de Apéndice del Derecho
Catalán al Código Civil. Ponencia de D. Joaquín Almeda con la colaboración de
Martín Trias y Doménech. Barcelona, Imprenta de la Casa de Caridad, s.f.». I
més endavant «Proyecto de Apéndice al Código Civil, aprobado por la Comisión de
Codificación de dicho territorio, siendo ponente el vocal Juan J. Permanyer y Ayats
y sometido ante la misma, a nueva revisión, Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1915».
5. L’altra fita important ens porta al 4 de desembre de 1930 quan la Comissió integrada per Maluquer i Viladot, Quero, Abadal, Hurtado, Borrell i Soler,
Maspons, Martí Miralles i Anguera de Sojo, tots ells acadèmics, publicà l’«Apéndice de Derecho Catalán al Código Civil». Aquest Apèndix com és sabut partia
del de Duran i Bas, el completava amb aspectes innovadors i va tenir una importància molt gran tant en el seu temps com posteriorment ja que serví en gran
mesura de referència per al treball dels compiladors.
També participà activament l’Acadèmia en les tasques legislatives de la Generalitat republicana orientada cap a les lleis especials. A més d’aquest període
són els treballs i llibres «Conferències sobre Varietats comarcals del Dret Civil
Català» (1934) i «Discussions sobre temes de Dret Públic» (1935) del qual per
cert es podria haver tret alguna conclusió en relació amb el recurs d’inconstitucionalitat sobre l’Estatut.
El I Congrés Jurídic català de 1936 pretenia plantejar-se la qüestió del Codi
Civil de Catalunya. En efecte, el tema II deia textualment «Orientació general sobre la reforma del dret civil català i conveniència o no d’una codificació immediata».
No s’han obtingut les conclusions ja que el Congrés fou clausurat menys de dos
mesos abans de l’inici de la guerra civil i acabada aquesta la Jefatura de los Servicios de ocupación de Barcelona dictà una ordre en la qual s’establia que l’Acadèmia
era una entitat del tot incompatible amb les directrius que regulaven l’activitat del
nou Estat i es va decidir la dissolució de la seva Junta de Govern.
6. També resulta indiscutible el transcendental paper que va tenir l’Acadèmia, a través dels seus membres, en tot el procés que va donar lloc a la Compilació. Sense remuntar-nos més enllà dels precedents immediats, tingueren una
participació rellevant en el «Congreso Nacional de Derecho Civil», celebrat a
Saragossa l’octubre de 1946, Simarro, que com a Degà del Col·legi d’Advocats de
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Barcelona formà part de la Mesa del Congrés, Coll i Rodés (que havia format part
de l’Acadèmia abans de la guerra civil i n’havia estat President els anys 1930-1932)
i Condomines, aquest darrer designat en representació de la Revista Jurídica de
Catalunya6. Formaren part de la Comissió sorgida en aplicació de les conclusions
del Congrés, els acadèmics provinents del Consell d’Acadèmics de mèrit de l’antiga Acadèmia que foren elegits l’any 1954, Anguera de Sojo, Borrell i Soler, Duran
i Ventosa i Maspons i Anglasell; també els acadèmics de l’antiga Acadèmia, Coll
Rodés i Martí Miralles, que per premoriència no formaren part de l’Acadèmia
restaurada; igualment els acadèmics elegits l’any 1954, Condomines Valls, Faus
Esteve, Maluquer Rosés, Mans Puigarnau, Navarro Azpeitia, Pi Suñer, Porcioles
Colomer, Roca Sastrre i Simarro; i finalment Pou de Avilés qui fou elegit amb posterioritat (1986)7. També han estat membres de l’Acadèmia pràcticament tots els
integrants de la Ponència redactora (Duran, Condomines, Faus, Maluquer, Mans,
Porcioles, Roca, posteriorment Obiols —elegit l’any 1964— i Pou —que actuava
de Secretari—). Igualment foren acadèmics en les dates que s’esmenten les persones que s’integraren posteriorment i en diversos graus i funcions a les tasques
preparatòries del text legal: Noguera (1957), Casals (1957), Roda Ventura (1959),
Puig Brutau (1962), Torres de Cruells (1969) i Figa (1970). Cal destacar també
la labor duta a terme a la Comissió General de Codificació per Condomines i als
diferents òrgans (Ponència, Comissió i Plenari) de les Corts per Porcioles8.
Tot i això que acabo d’exposar, lamentablement cada vegada resulta més
difícil conèixer amb detall les vicissituds concretes per les quals passà l’elaboració
de la Compilació9.

6
La Junta del Col·legi d’Advocats de Barcelona va designar també els Diputats Arderiu
Payerols, Galí Mercé i Ibáñez Farran i un segon representant de la RJC que fou Olivar Daydí.
Altres advocats que hi participaren foren Figuerola Ferrer, Pascual Serres i Serrahima Bofill.
7
A més dels acadèmics esmentats formaren part de la Comissió sorgida en aplicació de
les conclusions del Congrés, Abadal Corominas, Aige Corbella, Bonet Ramon, Diaz de Brito,
Fábregas Cisteré, Ferrer Pi, Foraster Aldomà, Hernández Palmés, Ixart de Moragas, Manich Illa,
Maqua Sagnier, Olivar Daydí, Pages Costart, Serra i Castell, Serrahima Camin, Serrahima Bofill,
Simón Rivella, Sol Vallespí, Traval Rodrígez de Lacín, Ventosa Pina, Vilardaga Pujol, a més dels
presidents de l’Audiència Territorial, Federico Parera Abelló, José María Castelló Madrid i Elpidio
Lozano Escalona.
8
Per a un tractament més detallat de totes aquestes dades, continua constituint un llibre de
referència el de CAMPS I ARBOIX «Historia...».
9
ROCA SASTRE en els seus «Estudios de Derecho Civil Especial de Cataluña». Barcelona,
Bosch. 1983 diu (pàg. 6) que seria altament interessant la publicació d’allò que designaríem com a
«petita història de la Compilació catalana», si bé considera que encara hauria de transcórrer més
temps (des de la redacció d’aquest pensament). Ha passat ja molt temps; la tradició oral en gran
part s’ha perdut, gairebé no s’ha publicat res i així resultarà ja pràcticament impossible escriure
aquesta «petita història» amb exactitud. Això no obstant, PABLO SALVADOR ha explicat amb bastant
detall el procés d’elaboració de la Compilació als «Comentarios EDERSA» 1981 referents a l’article
1r. Darrerament ha fet una minuciosa aportació Manuel MIRALLES BELLMUNT, «Una aproximació
a la història de la Compilació del dret civil de Catalunya», article que figura a la pàgina web que el
Departament de Justícia ha dedicat al Cinquantenari de la Compilació.
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7. Es publicà la Compilació. L’obra, però, no estava acabada, tot just s’iniciava. Calia estudiar el nou text i difondre’l. També en aquest capítol, l’Acadèmia tingué una participació molt destacada. En efecte, entre els estudis de major
interès sobre la Compilació destaquen els que tingueren per autors a membres
de l’Acadèmia. Els magnífics comentaris de CONDOMINES i FAUS constitueixen
encara avui una eina de gran valor. FIGA ajudà a relacionar la Compilació amb el
Codi Civil. ROCA SASTRE va publicar els «Estudios de Derecho Civil Especial de
Catalunya», llibre al qual ja m’he referit. I L’obra conjunta —els Fundamentos i
les Institucions— de PUIG FERRIOL i ROCA TRIAS mereix també ser destacada. Per
la seva utilitat remarcaré també l’obra de posada al dia de la legislació, amb concordances i jurisprudència, del nostre company electe Joan EGEA.
D’altra banda i al llarg del temps han estat molts els acadèmics que han
contribuït a fer entendre, a interpretar i aplicar la Compilació. Molts d’aquests
treballs han estat publicats a la REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA i voldria remarcar per tractar-se en gran mesura d’un treball d’equip iniciat ben aviat, la tasca
duta a terme pel Seminari de la Càtedra «Duran i Bas» en el que participaren
membres que ja eren o foren més tard acadèmics de la nostra Corporació. També
entre altres manifestacions de treball col·lectiu, amb participació acadèmica, cal
assenyalar les Jornades de Dret Civil Català de Tossa, el Simposi amb ocasió dels
XXV anys de la Compilació i d’altres esdeveniments.
8. Voldria donar ara un tractament específic als «Comentaris a la Compilació del Dret Civil de Catalunya» que vàrem presentar en el marc de la celebració
del Cinquantenari de la Compilació.
En efecte, l’Acadèmia va prendre l’acord, a suggeriment de l’acadèmic Puig
Ferriol, d’efectuar una reedició del llibre «Comentarios a la Compilación del Derecho Civil Especial de Catalunya» que l’Acadèmia va publicar l’any 1961. El llibre contenia el text de la llei de 21 de juliol de 1960 que va aprovar la Compilació
i el text íntegre, revisat pels seus autors, de les conferències donades en el curs
magistral de novembre i desembre de 1960, al Col·legi d’Advocats de Barcelona,
pels juristes Srs. Ramon Maria ROCA SASTRE, Ramon FAUS ESTEVE, Antoni BORRELL MACIÀ, Francesc D’A. CONDOMINES VALLS, Lluís FIGA FAURA I Francisco F.
DE VILLAVICENCIO.
I això per diferents motius. En primer terme perquè tots els autors de les
Conferències, foren membres de número de l’Acadèmia. A més, Roca Sastre,
Condomines i Figa en foren Presidents. I en segon terme, per a significar la importància de la Compilació i d’aquests Comentaris en la vida del dret català. A
més, amb la reedició remarcàvem l’indiscutible i transcendental paper que, com
ja he descrit, va tenir l’Acadèmia, a través dels seus membres i conjuntament amb
d’altres institucions i persones, en tot el procés històric de defensa i promoció del
dret civil català.
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En el desenvolupament del nostre dret civil al llarg de la història hi ha hagut
una autèntica «iuris continuatio». I d’aquesta idea, a parer meu10, se’n deriven
altres tres, també de singular importància. En primer terme, la de la «integració»
del nostre dret en la «tradició jurídica catalana» (concepte plasmat a l’article 1r de
la Compilació i ara en l’article 111.2 del Codi Civil de Catalunya). En segon lloc,
la de que el dret civil forma part dels anomenats «drets històrics» de Catalunya —
per algunes persones, malauradament discutits— als que fa referència l’article 5è
de l’Estatut d’Autonomia de 2006. I finalment que el nostre dret privat ha tingut
un caràcter que podríem qualificar de «receptici», és a dir està vinculat a la seva
«recepció» per la societat (i la comunitat jurídica que n’és el reflex) de Catalunya,
en mèrits al «pactisme» que caracteritza la manera de ser, de pensar i d’actuar dels
catalans.
9. No correspon aquí i ara, efectuar el comentari de les Conferències. Totes elles són magnífiques. Unes estan més ancorades en el temps en el qual es
van pronunciar; d’altres resulten més intemporals i tenen fins i tot avui dia una
gran importància per a la teoria i la pràctica del nostre dret. Unes tenen un caire
marcadament de dret positiu; d’altres pertanyen més aviat al camp de la reflexió
històrica i filosòfica sobre el nostre dret. Em permeto recomanar amb tota insistència la seva lectura que ens ajudarà a comprendre una època, unes persones i la
situació del nostre dret en aquell moment històric.
Amb aquesta finalitat voldria exposar algunes de les línies mestres de cadascuna d’elles. ROCA SASTRE a l’inici de la seva Conferència «Els elements components de la Compilació» es pronuncia rotundament sobre el fet que la Compilació
constitueix un Codi civil per a Catalunya, i ha estat elaborada en la seva estructura
responent al tipus de les codificacions civils modernes i no al sistema de les antigues recopilacions. Distingeix quatre grups de preceptes: a) els que comprenen
normes de dret romà i del seu corrector, el dret canònic; b) els que recullen normes del dret civil català propi o autòcton; c) els que introdueixen retocs o alteracions a normes fins ara existents i d) els que contenen normes de remissió al Codi
civil. També assenyala les normes processals contingudes a la Compilació11 i les

10
He apuntat aquestes idees, al «Pròleg» de l’edició facsímil esmentada, a la comunicació a
la sessió de l’Acadèmia de 23 gener 2007 «Els “drets històrics” a la Constitució, l’Estatut i el Codi
civil de Catalunya» i a la presentació efectuada al II Simposio Internacional sobre jurisprudencia
de 27 agost 2009 a Campeche (México), amb el títol «La interpretación jurisprudencial en
derecho español y en derecho catalán». Ambdós treballs es publicaran properament als Anuals
de l’Acadèmia.
11
Aquesta constitueix una matèria d’especial significació per a mi. En efecte, tot just
acabada la llicenciatura i estrenada la meva condició de professor ajudant de Dret Processal, vaig
obtenir la Beca de la «Càtedra Duran i Bas» per a realitzar un treball sobre aquest tema, sota la
direcció de ROCA SASTRE. De les reunions mantingudes al seu despatx de La Pedrera en mantindré
sempre un record inesborrable.
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normes de dret immobiliari registral. I conclou que la Compilació és un conjunt
harmònic que constitueix la cristal·lització actual d’aquell llegat preciós que, a
través dels segles, ens varen fer els nostres avantpassats.
FAUS ESTEVE titulà la seva conferència «Sentit ètic i progressiu de la Compilació». Quant al sentit ètic va remarcar els principis romans i canònics agrupant-los
en les idees de: a) Moderatio de la que considera exemple la rescissió per lesió;
b) Benignitas de la que troba exemples en l’aplicació de l’usdefruit universal de
viduïtat en els heretaments en favor d’un fill comú, en la clàusula codicil·lar tàcita, en la institució d’hereu només en usdefruit, en la doctrina de la preterició,
en la interpretació extensiva del concepte de «fill» i en totes les crides tàcites; c)
Pietas, manifestada en la generositat amb què la Compilació ha tractat els fills
extramatrimonials, en comparació amb l’estat del dret anterior i en les aplicacions
de les conjectures de pietat de la llei «Cum avus»; d) Humanitas, acreditada, entre
altres punts, en la lliure investigació de la paternitat dels fills extramatrimonials;
e) Agraïment que és a la base de la revocació de l’heretament en cas d’indignitat
successòria; f) Protecció de la dona i de la vídua, manifestada en l’extensió de llurs
drets tradicionals com en el cas de les «mortis causa capiones», en el privilegi de
l’opció dotal, en l’atribució de la condició d’usufructuària de regència, en l’any de
plor i altres manifestacions de la constitució «Hac nostra» i de l’Usatge «Vidua»,
i finalment el senatconsult Veleià i l’Autentica Si qua mulier; g) La pudicitia, com
a contrapartida de la turpitudo que implica la vida llicenciosa, deshonesta o dissoluta. I junt al sentit ètic, el sentit progressiu que feia que la Compilació s’avancés
al seu temps. D’aquest sentit progressiu en considera manifestacions, el règim de
l’adopció, la rescissió per lesió, la forma de valoració del donatum en la imputació
de la llegítima i en la col·lació hereditària, la llegítima curta, l’acceptació de la
separació de fet i l’autonomia de la dona casada. Per tot això exhortava a volar
cap aquelles regions en què el dret es fa caritat i a extasiar-se en la contemplació
d’allò que tenen de bo i bonic que és una de les millors maneres de fer pàtria i
fer història.
BORRELL I MACIA titula la seva Conferència «La Compilació com a procés
codificador: avantatges i desavantatges». La comença amb una asseveració molt
significativa «A la Compilació se la desitjava i se la temia». Sintetitza els dubtes
i els debats que acompanyaren la recopilació del dret Català després del Codi
Civil i que es projecten sobre la relació de la Compilació amb el Codi i l’aplicació
d’aquest com a dret supletori. Reconeix la gran tasca duta a terme pels compiladors però lamenta la pèrdua de gran nombre d’institucions i considera que s’ha
vist disminuïda la llibertat civil. Subtilment s’oposa a que la Compilació sigui
un pas vers la unificació del dret civil espanyol i assenyala que amb ella s’obre
una nova etapa. Finalment llença un repte a les noves generacions, que avui ens
interpel·la a nosaltres: que puguem constatar que la Compilació no ha estat un
jou sinó el camí obert, el vehicle que ha guiat el nostre poble cap a la llibertat, la
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justícia, l’equitat en les relacions humanes i a través de tot això, a la prosperitat
que aquest món pugui donar-nos.
CONDOMINES tracta de la «Projecció de la Compilació en els medis urbà i rural». Considera que si les tres conferències anteriors han estudiat l’anatomia de la
Compilació, ara cal fer el seu estudi fisiològic. Es planteja la influència immediata
de la Compilació en la vida social del país. Remarca el valor unitari de la llengua
catalana i analitza algunes institucions que es modalitzen quan s’apliquen en un
àmbit rural o en un àmbit urbà: la casa, la lliure investigació de la paternitat, els
capítols matrimonials i la lliure contractació onerosa entre cònjuges, el règim de
separació de béns, el dot obligatori, la joia mitjana, la llei hac edictali, el Senatconsult i l’Autèntica, i la successió intestada. Condomines, fonamentalment un gran
advocat acaba la seva conferència amb una crida a la Magistratura i a l’advocacia
per tal que el seu estudi, reflexió, decisió, assessorament i dictamen donin a la
Compilació un èxit complet.
«La Compilació en les seves connexions amb el Codi civil» es el títol de la
Conferència del notari FIGA FAURA. Ja d’entrada expressa que el seu objecte serà
l’estudi i la profundització de les normes contingudes a l’article 1.1 i la disposició
final segona de la Compilació. Figa distingeix entre: 1) Normes del Codi civil
radicalment contràries o contraposades a normes contingudes a la Compilació;
2) Definicions aparentment unitàries que es poden aplicar a institucions molt diferents; 3) Preceptes reversibles que s’apliquen en un i altre dret però amb significació diferent; 4) Supòsits d’institució desconeguda; 5) Preceptes del Codi que
no contradiuen obertament cap precepte de la Compilació però que es troben en
oposició al sistema adoptat per aquesta; 6) Dubtes sobre si determinats preceptes
són oposats o complementaris; 7) Encadenament de preceptes que desemboquen
en una norma no vigent; i 8) Preceptes de la Compilació coincidents amb els del
Codi, però susceptibles d’interpretació diferent. I acaba amb un comentari molt
important: No val l’expressió «ubi vaccuum Compilationis, ibi Codex». I és que
—continua— qui només coneix la Compilació no coneix la Compilació: només
un estudi atent dels seus antecedents i del per què de les seves normes pot donarnos la clau del seu veritable significat.
La darrera de les Conferències té per autor el Pfr. FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO i per títol «La Compilació i els problemes de dret transitori». Després de
limitar l’objecte d’estudi als conflictes temporals i no espacials, Villavicencio, a la
primera part del seu treball, estudia el pressupòsit del conflicte: la llei nova i respecte d’ella, la Compilació assenyala aquestes característiques: 1. La Compilació
com ordenament de continuïtat; 2. La Compilació com a llei interpretativa; i 3.
La Compilació i la jurisprudència anterior. Després de formular unes encertades
conclusions, a la segona part tracta del dret transitori, estrictament considerat, a
la Compilació i allí examina una sèrie de qüestions: 1) Moment al qual es remet
el conflicte; 2) Jerarquia de les normes transitòries; 3) La norma general de dret
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transitori; 4) Criteris que inspiren les regles transitòries del Codi Civil i la seva
aplicació a la Compilació catalana i 5) Una casuística, per acabar, en la que tracta
de diversos problemes i en concret: a) Actes vàlids i actes nuls; b) Drets de nova
declaració; c) Prescripció extintiva. Fidel al seu estil, així acaba la seva conferència que, en el seu interior però, subministra judicis molt valoratius de la tasca
compiladora i el seu resultat.
Amb aquesta reedició l’Acadèmia va voler efectuar una aportació corporativa als actes organitzats amb motiu del Cinquantenari de la Compilació i retre un homenatge a tots els qui participaren en el procés compilador. Alguns
els he esmentat nominativament però fou tota la comunitat jurídica catalana la
que va participar en el procés. Des que aquest es va iniciar —prengui’s la data
que es vulgui— fins que va acabar. Òbviament l’acabament formal del procés
fou l’aprovació de la llei de 21 de juliol de 1960; però jo voldria quedar-me en
una data anterior: el 31 de maig de 1960, quan s’acabà la tasca de la Comissió
de Justícia de les Corts i amb ella, la intervenció en el procés dels juristes que
treballaren des de Catalunya. Per això al colofó del llibre s’ha volgut remarcar
aquesta data.
10. La Compilació, en la seva Disposició addicional establia que la Comissió compiladora formularia cada deu anys una Memòria sobre els assumptes civils
substanciats als Jutjats i Tribunals del territori de l’Audiència Territorial de Barcelona, comprensiva de les omissions o deficiències que s’haguessin observat en la
Compilació i dels dubtes i dificultats originats per l’aplicació dels seus preceptes.
I que redactaria i elevaria al Govern, juntament amb la Memòria esmentada, el
corresponent projecte de reforma.
En atansar-se l’any 1970, la Comissió compiladora havia quedat inactiva
però la majoria dels seus membres vivents formaven part de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació. Per aquest motiu no és d’estranyar que fos l’Acadèmia la
que iniciés, amb la participació destacada de Ramon Faus i Esteve, la tasca preparatòria d’allò que havia de ser la Memòria i el projecte de reforma. Els temps,
però havien canviat. I per aquest motiu l’Acadèmia en sessió de 21 de febrer de
1969 posà en marxa el II Congrés Jurídic Català, al qual s’adherí immediatament
el Col·legi d’Advocats de Barcelona i els altres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
Formaren part de la Comissió organitzadora del Congrés, representant a
l’Acadèmia, Condomines, Roca, Saltor, Camps, Casals, Mans i Pintó. I, representant altres institucions, els que ja eren o foren posteriorment acadèmics, Gispert,
Vilaseca Marcet, Xiol, Tallada, Anglada, Noguera, Font, Latorre, Faus, Fernández de Villavicencio, Guàrdia, Torres de Cruells i Puig Ferriol. A més de molts
dels ja esmentats formaren part de les diverses Comissions, Roca-Sastre Muncunill, Roca Trias, Rebés i Mullerat. I de les Ponències generals dictaminadores,
Latorre, Obiols, Figa, Puig Salellas i Gómez de Membrillera. Formaren part de
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les Meses del Congrés, Segura, Pi Suñer, i Anglada. Foren congressistes Bassols,
Boix Raspall, Campo, Follia, Girons, Luna, Martínez Sarrión i Vives.
El II Congrés Jurídic Català dugué a terme una obra magnífica12 i els seus
resultats han resultat de gran utilitat en el procés de posada al dia del nostre dret
Civil13.
Recuperada l’autonomia d’immediat es va procedir a treballar en el camp
del Dret Civil català. El Departament de Justícia de la Generalitat ha liderat
aquesta nova etapa. Però també en ella, l’Acadèmia ha tingut un gran protagonisme. Acadèmics han estat els Consellers, Ignasi de Gispert, Agustí Bassols, Núria
de Gispert i Josep-D. Guàrdia. I amb major o menor intensitat molts són els
acadèmics que han participat en les tasques d’assessorament i col·laboració en
la preparació de projectes legislatius. Entre ells cal esmentar a Pintó, Roca Trias,
Luna, Gómez de Membrillera, Borràs, Puig Ferriol, Figa, Mezquita, Follia, López
Burniol, Roca-Sastre Muncunill, Puig Salellas, Verger, Brancós i Egea.
11. Com vaig dir en el meu discurs d’obertura de l’acte commemoratiu del
50 aniversari de la Compilació no voldria que aquest text meu fos considerat un
exercici de vanitat corporativa. Aspira a ser un acte de Justícia. En la defensa i
extensió del dret civil català hi ha hagut molts protagonistes, en el pla individual
i en el col·lectiu. En definitiva ha estat la comunitat jurídica catalana i els seus
membres. I entre els diversos protagonistes, l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Per això m’ha semblat que procedia, calia fer-ho i era de
justícia. I així ho he volgut expressar.
Deia Bernard de Chartres, al segle XII en frase que després s‘ha atribuït a
d’altres persones que els humans som nans o pigmeus que només destaquem i
ens deixem veure quan ens pugem a les espatlles dels gegants que són els nostres
avantpassats. L’Acadèmia se sent feliç i orgullosa per l’envergadura que li donen
els qui en foren membres i que tant destacaren en el conreu del nostre dret. A
tots ells el nostre homenatge i el nostre agraïment. I el desig de que el dret civil de
Catalunya continuï essent un dels nostres més preuats signes d’identitat històrica
i nacional del qual tots ens en puguem sentir ben orgullosos.

12
Les persones que hi participaren, la Crònica dels precedents, de la preparació i de la
celebració, els textos de les ponències, el desenvolupament de les sessions i les Conclusions foren
publicats al «Llibre del II Congrés Jurídic Català». Barcelona. 1972 a cura dels acadèmics Vilaseca
Marcet, Puig Ferriol i Guàrdia Canela.
13
Vaig tenir oportunitat de posar-ho de relleu en l’acte commemoratiu del trenta aniversari
del II Congrés Jurídic Català celebrat al Saló d’actes de l’ICAB el dia 19 de novembre de 2001,
coincidint amb la inauguració dels Curs 2001-2002 de l’Acadèmia. La meva intervenció «XXX
Aniversari del II CJC. Balanç d’un període i inici d’una nova etapa» fou publicada a RJC 2002,
pàg. 155-160.
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INTRODUCCIÓ
La Compilació és una pàgina brillant de la història jurídica de Catalunya:
testimoni d’identitat i expressió d’una mai extingida voluntat d’autogovern. La
història jurídica és una pàgina brillant de la història general de Catalunya: testimoni permanent d’identitat i voluntat mai apagada d’autogovern. Però aquest
esforç sembla que no ha estat mai suficientment reconegut. Tan sols així s’explica que el nom de Ramon-Maria ROCA-SASTRE, el més important dels juristes
catalans del segle XX, no figuri en l’última gran història de la cultura catalana que
s’ha publicat fa pocs anys en deu volums. Ernest LLUCH reconeixia, comentant
aquesta anècdota, aquest oblit, al mateix temps que posava de relleu que, als
segles XVIII i XIX, la batalla per la defensa de la identitat nacional catalana es va
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centrar principalment en la defensa del Dret civil català, que va sofrir continuades i successives envestides uniformadores sota la forma de Codis civils unitaris.
Tan és així, que la primera campanya del catalanisme polític, promoguda per
Valentí ALMIRALL, va ser contra l’article 15 del Codi civil de 1889, que era un
exemple clar del que Manuel DURAN I BAS calificava com «malquerencia encubierta por los ordenamientos forales». Per això és de justícia el reconeixement
públic a tots els qui van fer possible la Compilació, al complir-se mig segle de la
seva entrada en vigor.
Però la Compilació no és una obra individual. L’impuls que la va fer possible ve de molt lluny i és fruit d’una tasca col·lectiva secular. Per això s’ha de
recordar quan i com comença i, per això mateix, s’ha de tenir present quin va
ser el substrat cultural i quin el marc ideològic que van donar vida a aquesta
empresa.
Con ha escrit Jordi FIGA, s’ha de destacar el fet de que «el “iter” compilador
va durar més de vuitanta anys. En fi, la Compilació és l’últim fruit d’un procés que es
va iniciar amb la pròpia promulgació del Codi civil, a través d’una sèrie de Memòries
i Projectes, de sobres coneguts, i que recollien un dret català i unes institucions que
en el moment concret de la seva redacció estaven plenament vives. Com no podia
ser menys, les esmentades memòries i els projectes van ser tinguts en compte, i molt,
pels compiladors».

I.

L’ENDEMÀ DE LA DERROTA

La història comença l’endemà d’una derrota. Al final de 1701 —escriu Antonio SIMÓN— una barreja d’interessos dinàstics, econòmics i comercials, junt
amb el temor a la constitució d’una gran potència franco-espanyola que desequilibrés l’escenari internacional van fer esclatar a escala europea la Guerra de
Successió espanyola, que s’inicià l’any 1705, quan Catalunya, primer, i els altres
territoris de la Corona d’Aragó, després, abraçaren la causa austracista. Els elements identitaris no constituïren el desencadenant del conflicte, però l’adscripció de la Corona de Castella a la causa borbònica i el decantament de la Corona
d’Aragó al bàndol austracista van fer que la violència de la guerra atiés les tensions de tipus «nacional». Tant que, al final de la guerra, l’alternativa era —pels
catalans— entre llibertat i pèrdua de la llibertat. Llavors la lluita es féu ferotge
i els sentiments desfermats per unes identitats contraposades agafaren volum i
agressivitat.
L’any 1714, els borbònics ocuparen la quasi totalitat del Principat amb cinquanta-cinc mil homes. Per altra banda, el Tractat de Rastadt —entre l’emperador Carles VI i Lluís XIV— deixà aquest amb les mans lliures per a reforçar
l’assetjament de Barcelona. La duresa del setge i l’assalt final de Barcelona foren
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terribles. L’11 de setembre es lluità cos a cos i casa per casa fins que a les dues de
la tarda el general Villarroel ordenà la capitulació de la ciutat. Consumada la derrota, la supresió de les institucions catalanes fou contundent. Cinc dies després,
l’intendent José Patiño comunicà als darrers diputats i consellers que havia finit
la seva autoritat, ordenant «a los Diputados y Ohidores de cuentas del General de
Cataluña, que arrimen todas sus insignias, cesen totalmente así ellos como sus subalternos, en el ejercicio de sus cargos, empleos y oficios, y entreguen las llaves, libros y
todo lo demás concerniente a dicha casa de la Diputación y sus dependencias». El 16
de gener de 1716, una Real-Cédula —de 44 articles— establia la «Nueva Planta
de la Real Audiencia del Principado de Catalunya», adreçada al fet de que Felip
V assolís una sobirania absoluta, reservant-se la facultat de concedir, derogar i
mudar les lleis. És a dir, reduir la creació del dret a la sola voluntat del monarca.
No obstant, no s’introduí el Dret civil castellà, car es conservà el Dret civil propi,
tot seguint el que disposava el model de la Nova Planta d’Aragó d’abril de 1711.
Així mateix, la victòria borbònica a la Guerra de Successió va suposar també una
alteració substancial del règim tributari de Catalunya.
Per tancar aquest apartat, s’ha d’afegir que, encara no havia passat mig segle
des de la Nova Planta, quan —l’any 1760— un Memorial de Greuges dirigit a
Carles III plantejà, d’una forma tan el·líptica com clara, la qüestió de l’articulació
de formacions històriques diferenciades dins de la Monarquia Hispànica.

II.
A.

PUNT DE PARTIDA

El substrat cultural: l’empenta de la «Renaixença»

Gràcies principalment a l’exaltació romàntica de la individualitat nacional,
unida a la inexistència d’una màquina administrativa estatal mínimament operativa, es va anar desenvolupant a Catalunya, des del segon terç del segle XIX, un
canvi de mentalitat i d’actitud que va cristal·litzar en el procés de reconeixement,
recuperació i definició de la identitat catalana, fundant-la en el sentit nacional
de la pròpia cultura. Aquest procés és «la Renaixença». I, si bé és cert el paper
protagonista de la llengua catalana, i, en conseqüència, de la literatura en aquesta
recuperació, no poden per això preterir-se altres aspectes, com el jurídic, que contribueixen precisament a configurar la dimensió global del fenomen. Perquè els
fonaments sobre els quals es construeix una nació són, juntament amb la llengua,
les formes de vida comunes, les institucions jurídiques, els costums compartits.
«La consciència de participar —en suma— en una mateixa civilització material i
espiritual», com ha escrit SORRE.
Des dels anys seixanta fins a finals del segle XIX la societat catalana va canviar
radicalment. Es van transformar les mentalitats, les idees i les tradicions. Es va
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passar del romanticisme liberal al positivisme i a configurar-se com una societat caracteritzada pels trets propis —en ocasions, contradictoris— del segle XIX
europeu occidental: la consolidació dels ideals democràtics, l’aparició i desenvolupament de les idees revolucionàries enteses com a únic factor possible de
canvi de les condicions de vida del proletariat, la visió del «poble» com a subjecte
col·lectiu de la història, sobretot, la gestació del catalanisme, ja amb aquesta etiqueta i aquest nom. Com ha escrit Josep TERMES, «als anys noranta, la Catalunya ja
madura, ja industrialitzada, ja centrada a Barcelona després de l’Exposició de 1888,
es lliga més estretament, fent una connexió molt més forta, amb la cultura europea
moderna... L’essència del període és la vertebració d’un catalanisme nou. Ara bé,
no un catalanisme entés com a doctrina restringida i limitada, sinó un catalanisme
vist com el corrent d’un riu, que suma afluents, procedents de moltes tradicions, que
incorpora idees de procedència molt variada. Un catalanisme, per altra part, que no
és ni un partit polític, ni una secta, ni una escola, sinó que es configura com una forma d’entendre el país i d’intercanviar iniciatives i orientacions amb altra gent». Tot
això comporta un redescobriment del país, «fer el país», i treballar-lo en camps
molt distints, però que tots coincideixen en un objectiu comú.
El «modernisme» no és altra cosa que aquest intent de posar la societat i la
cultura catalanes en contacte directe amb els nous fenòmens europeus. Tradicionalment, se sol fixar l’inici d’aquest moviment cap al 1890, però, de fet, el terme
«modernista» ja havia estat utilitzat amb plena consciència, diversos anys abans,
a «L’Avenc». Aquesta, havia sorgit com una petita revista confeccionada per un
grupet de seguidors del catalanisme progressista de Valentí Almirall, partidaris
—com ells mateixos deien— de «col·locar Catalunya en lo carro de la moderna civilització». Com ha escrit agudament Joan FUSTER, «el modernisme és el procés de
transformació de la cultura tradicional i regionalista en cultura nacional i moderna».
El «modernisme» era, per tant, una forma de catalanisme, hereva del catalanisme
esquerrà i regeneracionista d’Almirall. Així, la societat el retard de la qual preocupava els modernistes, i que volien modernitzar, era la catalana. I afegien que,
ja que la decadència contemporània de Catalunya era el resultat de la suplantació
del seu caràcter propi, la solució a la decadència raïa en la recuperació del seu
caràcter genuí, la qual cosa comportava la incorporació al concert de les societats
capitalistes avançades d’Europa, perquè, per una feliç coincidència, el caràcter
genuí dels catalans és, en el fons, el d’aquests pobles avançats, per consegüent, la
terapèutica indicada era una injecció d’influències modernes europees. El «modernisme» era, doncs, segons els seus seguidors, la principal justificació del nacionalisme i la seva única estratègia possible.
Però aquest moviment cultural progressista d’aproximació a Europa, en què
consisteix el «modernisme», experimenta una inflexió des de començaments del
segle XX, i es converteix en un moviment cultural d’abast polític. Són diverses
les causes que fan possible aquest canvi. D’una part, el mateix caire adoptat per
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la cultura europea del moment, en l’àmbit de la qual van sorgint una sèrie de
tendències conduents a la defensa de la posició conservadora, no en nom de la
«societat», de la «fe» o de la «història», sinó en nom de la «raó». I, de l’altra, la
possibilitat —operativa tot i que modesta— de comptar la cultura catalana, per
primer cop, amb un suport polític propi: la Mancomunitat. En aquesta línia, Enric
JARDÍ ja va indicar —en el seu llibre «El noucentisme»— que «el noucentisme no
s’explica desvinculat de les primeres conquestes del catalanisme polític». Barrejant
tots dos factors, Joaquim MOLAS ha concretat el tema amb claredat meridiana: el
«modernisme» va plantejar les relacions entre els intel·lectuals i la societat burgesa
en termes de crisi i ruptura, mentre que el «noucentisme» ho va fer sobre la base
del pacte i l’entesa. En el fons, JOSEP PLA havia sostingut el mateix, en escriure que
el «noucentisme no fou sinó una acumulació d’esforços per donar vida a la cultura
catalana oficial». I Joan Lluís MARFANY ha conclòs que el «noucentisme» és «la
manifestació i el resultat de l’adhesió d’un vast sector de la intel·lectualitat catalana
(al) triomf de l’hegemonia conservadora i burgesa en el catalanisme polític». Així,
amb el «noucentisme», la tendència anarcoide i genialoide del «modernisme» és
substituïda per la incitació orsiana a la «normalitat», és a dir: la vocació a l’«ordre», el culte del «cànon», el gust per la «regla». Davant el romanticisme, s’aixeca
la bandera del classicisme.
Arribats a aquest punt, pertoca incardinar —dintre d’aquest substrat cultural al que s’acaba de fer referència— l’evolució del pensament jurídic català
durant aquest període, que es posa de manifest en l’aventura intel·lectual que va
significar l’aparició i la consolidació de la «Revista Jurídica de Catalunya» (RJC).
La RJC va fer seva la reafirmació radical i entusiasta de la identitat cultural catalana, que constitueix l’essència de la «Renaixença», concretant-la en «su devoción al derecho autóctono» i en el seu «firme propósito de defenderlo sin reservas»,
generant «una continuidad histórica e idelógica que se parece a una fuerza de la
naturaleza» (CAMPS I ARBOIX). Si algú repassa la col·lecció completa de la RJC
constatarà ràpidament que és així: no hi ha cap etapa en la qual no quedi meridianament clar que l’objectiu essencial de la RJC és la defensa del Dret català. I en
aquesta defensa batega, més o menys explícitament, segons les circumstàncies, la
convicció de que, a través d’ella s’està defensant la identitat catalana, entesa com
una realitat que tan sols podrà desenvolupar-se amb plenitud en el moment en
què Catalunya recuperi la seva autonomia legislativa. Per altra banda, la RJC assumeix del «modernisme» la seva vocació europeïtzant, manifestant-la en la voluntat
sempre declarada de connectar amb els moviments jurídics europeus moderns.
No és casual que el primer article del primer número —certament excel·lent— el
dediqués TORNE ALERANY al positivisme. No obstant, es podria senyalar, en aquest
punt, una progressiva pèrdua d’interès de la RJC per aquells moviments de pensament o modes culturals que tòpicament es podrien denominar d’avantguarda,
per a decantar la seva atenció —en algunes etapes posteriors— a corrents de tipus
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conservador, que tenen la seva manifestació palmària en una potser excessiva dedicació als estudis històrics, molts d’ells d’un interès més que discutible, ja en el
mateix moment de la seva aparició. I, per últim, d’acord amb aquesta tendència,
la RJC es replegà promptament en l’etapa del «noucentisme» —és a dir, encara
no transcorreguda una dotzena d’anys des de la seva fundació—, convertint-se
bàsicament, en mans dels continuadors d’Enric PRAT DE LA RIBA, en un òrgan de
normalització tècnica del Dret català i en un instrument de formació permanent
dels advocats catalans. Anaren desapareixent les referències al positivisme, abundant, en canvi la seva crítica. I ni la mateixa escola històrica va escapar il·lesa en
aquest retorn a plantejaments ideològics més «ortodoxes» que, algunes vegades,
eren purament tomistes.
B. El marc ideològic: l’esforç estabilitzador del reformisme
Esbossat el substrat cultural de la societat catalana del canvi de segle XIX-XX,
cal fer alguna referència al marc ideològic en el qual es van desenvolupar els seus
fundadors. Això exigeix començar fent referència a la dialèctica revolucionària
que va constituir l’espina dorsal de la història del segle passat.
La història del segle XX és una manifestació de la dinàmica inexorable de
la revolució. Aquesta exigeix la contrarevolució. Doncs bé —com diu Juan José
GIL CREMADES—, fins al 1936, dos grans cicles successius de la història espanyola
tenen com a punt de partida la guerra civil. El primer arrenca el 1834, quan Carlos María Isidro entra a Espanya, des de França, per Navarra. El segon s’inicia
el 1870, quan Amadeo de Saboya, Duc d’Aosta, desembarca a Cartagena i, dos
anys després, Carles, Duc de Madrid, travessa la frontera per Vera de Bidasoa.
Cadascun d’aquests cicles s’inicia amb un radicalisme d’esquerra, contemporani
a l’esclat de la guerra; continua amb un centrisme conciliador; i conclou amb un
lliscament de posicions, que redueix progressivament la base de la concòrdia. Ara
bé, cal destacar que, en tots dos cicles, van haver-hi llargs períodes de conciliació,
que van, respectivament, del 1843 al 1868 i del 1876 al 1931. El primer dels quals
va estar presidit pel moderantisme, mentre que el segon fou protagonitzat pels
distints intents reformistes o regeneracionistes.
Entre revolucionaris i carlistes irromp, amb la Restauració, el segon projecte
de conciliació o concòrdia, en el qual la confluència d’intel·lectuals i polítics és
més cabalosa que en l’intent precedent, ja que el seu artífex —Cánovas— va fomentar la disparitat de forces aplicades a la finalitat pragmàtica de la conciliació.
La Constitució de 1876 va continuar dipositant la sobirania, conjuntament, en el
rei i les Corts, però l’activitat política es va conferir als partits, el «aparato» dels
quals es va fer cada cop més complex. En aquest segon període, es va promulgar
—l’any 1881— la Llei d’Enjudiciament Civil, i l’any següent la d’Enjudiciament
Criminal. La codificació va concloure —l’any 1885— amb el Codi de comerç i
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—l’any 1889— amb el Codi civil. Es va dur a terme la bàsica reforma fiscal de
Raimundo Fernández Villaverde. Es va millorar notablement la xarxa de transports i es van eixamplar les ciutats sobre les runes de les seves muralles. Catalunya
va patir, durant un decenni, «la febre de l’or». El País Basc va començar a adquirir
potencialitat industrial i financera a partir del 1880, amb la fundació de la «S.A.
de Altos Hornos de Vizcaya». Durant la penúltima dècada del segle, Espanya
va monopolitzar el mercat del vi. Poc temps després va començar l’exportació
d’agres. Però —com sosté GIL CREMADES— l’expansió econòmica va tenir precisament com a contrapartida la transformació brusca, no subjecta a pla, de l’estructura social. La base àmplia de la concòrdia, havia deixat al marge, ja abans, als
burgesos patrocinadors d’una ambigua democràcia, que tem el sufragi universal;
també quedaven a fora els «anarquistas de la pluma», als quals Azcarate va apostrofar com a «anarquistas decadentes» i «“fin de siécle”». Però sobretot, quedaven
a fora els obrers políticament enquadrats. La primera actitud de la restauració és
terminant: l’any 1874 dissol l’Associació Internacional de Treballadors, fundada
l’any 1868. Després ha d’admetre els fets: la Federació de Treballadors sorgeix
l’any 1881 i la Unió General de Treballadors (UGT) l’any 1886. En conclusió: ¿es
pot parlar encara de conciliació nacional, quan tants ciutadans quedaven a fora
del sistema, bé perquè s’aferrin al passat, o bé perquè els inundi el futur?
Els excessos individualistes de l’Estat lliberal-burgés van provocar a Espanya
un doble efecte: la marginació política d’un ampli sector de la població (la classe
obrera políticament organitzada); i la construcció d’un Estat unitari i centralista negador de les diferents realitats històriques que comprèn. La reacció davant
d’aquestes conseqüències va ésser protagonitzada pels intel·lectuals organicistes
(krausistes i catalans). L’equilibri de la Restauració deuria haver estat dinàmic, i a
això la van induir, un i altre cop els teòrics de la reforma, que tenien els seus precedents en els intel·lectuals que van oferir les seves idees al moderantisme, conscients que l’equilibri anhelat necessitava, per mantenir-se, un continu reajustament,
i van formular una incipient filosofia del reformisme. Jaume BALMES fou la figura
clau d’aquesta actitud. Però els intel·lectuals de finals de segle —krausistes i catalans— van ser, sens dubte, uns teoritzadors molt més lúcids de la nova estructura
que havia d’adoptar la convinença nacional, per no reduir els autèntics problemes
polítics i socials a meres qüestions d’ordre públic.
Aquests intel·lectuals krausistes i catalans coincidien en la crítica del liberalisme individualista, així com de l’Estat lliberal-burgés, i en la defensa de les
doctrines organicistes, que defensen l’existència i virtualitat operativa dels cossos entremitjos que estructuren i conformen tota la realitat social, inclòs l’Estat.
Però discrepaven en dos punts: 1. En la fonamentació última de la seva crítica:
positivista pels krausistes i historicista pels catalans. 2. En l’aplicació pràctica de
la seva crítica, que es va concretar en la doctrina social dels krausistes i en la doctrina nacionalista dels catalans. En aquesta línia, un krausista —Gumersindo DE
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AZCÁRATE— va escriure: «Las leyes llamadas obreras o sociales son expresión, más o
menos afortunada, de la aspiración, del deseo de resolver la antítesis existente entre
el derecho privado y el público; ... de emprender, en fin, el lento camino de las reformas para evitar el violento de las revoluciones». Els polítics van acceptar, en part,
els suggeriments d’aquests teòrics, i van prendre consciència de la qüestió. Fruit
d’això és la Comissió de Reformes Socials, constituïda l’any 1884 i transformada posteriorment en Institut de Reformes Socials. Del 1900 daten les lleis sobre
responsabilitat i indemnització per accidents de treball i sobre treball de dones
i nens. L’any 1908 es crea l’Institut Nacional de Previsió. Tot això porta, progressivament, a ampliar la base del sistema. D’una banda, es constitueix el Partit
Reformista, en el qual abunden figures intel·lectuals que provenen del krausisme,
adscrites fins aleshores a un republicanisme sentimental. I, d’altra banda, van ser
també krausistes aquells que van aconseguir, el 1910, que el socialisme formés
part del parlament; i intel·lectuals de la Institución Libre de Enseñanza, com Julián Besteiro o Fernando de los Ríos, van fer presentable el Partit Socialista.
Pel que fa als juristes catalans, en la segona meitat del segle XIX, Savigny
fou una referència obligada per a tots aquells juristes que, davant l’individualisme, oposen una concepció «orgànica», «substancial», de la societat. «L’esperit
popular» és el recurs conceptual utilitzat per explicar aquesta substantivitat del
cos social. Ara bé, a Catalunya, la doctrina de «l’escola històrica» va suposar, en
conjunció amb l’esperit general de la «Renaixença», l’instrument intel·lectual de
valoració del Dret propi davant la tendència centralitzadora i codificadora, i va
dotar l’actitud foralista d’una filosofia coherent, de la qual mancava la tendència
codificadora. És difícil determinar la forma en què es va introduir «l’escola històrica» a Catalunya. Tot i que Duran i Bas fa referència a Reynals i Rabassa, la major
part dels autors atribueixen el protagonisme al propi Duran.
I en el pensament de Duran es va formar, sense perjudici d’algunes ulteriors
aportacions positivistes, la generació que van assumir la defensa del Dret català.
Aquest pensament es concreta en els següents punts fonamentals: 1r) Crítica de
l’individualisme. La sociabilitat humana és un caràcter natural de l’home i ha de
pal·liar la «transformació que s’ha operat en l’antiga organització social dels pobles
europeus, al deixar sols frec a frec a l’individu i a l’Estat». 2n) Defensa del principi
orgànic de les societats humanes. La religió, el poder, la família i la propietat
són les bases de les societats humanes. Les associacions, «espontáneas en su origen, libres en su acción y completas en su organización», garanteixen les funcions
que l’individu exerceix en la societat. D’aquesta concepció orgànica de la societat, sorgeixen espontàniament les exigències de justícia, solidaritat i progrés. I
d’aquesta concepció orgànica sorgeix també la idea que les institucions són fruit
de la «història»: de la història passada —«esperit nacional»— i de la histèria present —«esperit del temps»—. Per a Duran, l’existència d’aquests «esperits» és
evident; només cal observar, segons ell, com un mateix esperit d’època pren for-
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mes diferents en cada poble segons el seu propi esperit nacional. 3r) Acceptació
del «caràcter popular» del dret. Amb aquesta paraula —«popularitat»— Duran es
referia a la seva concepció del dret com un «fet social», amb trets característics
propis: els d’aquí i els d’ara. I, d’aquesta concepció, en deriva l’afirmació, bàsica
en el pensament de Duran, que el dret privat s’identifica amb la vida privada
de les societats, amb les quals neix i viu, i és un dels elements constitutius de
la personalitat històrica de la nació. Cada nació té el seu dret privat nacional.
4t) Afirmació del «principi espiritual» del dret. Per evitar que un historicisme a
ultrança degenerés en relativisme, Duran va accentuar sempre, com a contrapès,
l’exigència d’un principi cristià, en els seus començaments vagament formulat,
després tomista. En última instància, l’obligatorietat de les lleis és de caràcter
moral i prové d’una fonamentació religiosa del dret.
Acabem de considerar com l’organicisme —tant el krausista com l’historicista— va combatre les tendències individualistes, ja fossin les pròpies del doctrinarisme liberal, les dels economistes o les dels hegelians, mitjançant allò que podríem
anomenar una «regressió ètica del dret». La mentalitat jurídica de la Restauració
estava, per això, fortament impregnada d’organicisme. Així eren les coses, i, a
partir de la dècada dels vuitanta del segle passat es va anar produint la presa de
contacte de l’organicisme amb un nou corrent intel·lectual: el positivisme. Per
tant, el romanticisme latent en la concepció orgànica va haver d’enfrontar-se amb
el positivisme. El positivisme, com va sintetitzar magníficament Azcárate, és abans
que res «una protesta contra la metafísica», ja que rebutja l’ordre transcendental.
Conseqüentment, en incidir en el camp jurídic, nega que el dret sigui un principi
absolut i el deslliga de tota relació amb la moral, i atribueix a l’Estat la condició
d’organisme físic i fixa el «problema social» en uns termes únicament materials. El
positivisme, en dir llei, entén la paraula en sentit sinònim de «relació», i prescindeix completament —així mateix— de si, en la naturalesa, aquestes «relacions»
que l’home observa corresponen a lleis preestablertes i formulades per la naturalesa o per un ser absolut. Amb independència de la perspectiva ètica que cadascú
adopti respecte al positivisme, se li ha de reconèixer, sens dubte, una influència benèfica: destacar la importància determinant de les realitats concretes. L’historicisme jurídic català no va sofrir internament la inflexió positivista, ja que, potser per
haver d’enfrontar-se amb el clima de la codificació uniformista, es va enravenar, es
va fer rígid i es va convertir en dogma. Va passar a ser tremendament reiteratiu. No
es va convertir en objecte de reflexió sinó d’ideologia. Aquesta és la característica
de l’historicisme català. En canvi, externament, sí que va patir curiosament l’atac
d’aquells trascendentalistes (neotomistes) que veien en l’historicisme un positivisme larvat. Això va provocar que s’exasperés dialècticament l’element transcendent
o estable de la concepció de Savigny, en perjudici del seu sentit històric.
En aquesta línia, la RJC va assumir el regeneracionisme que propugnava la
refacció de l’Estat i va tractar reiteradament, en els seus primers anys, la doctrina
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positivista. Encara que s’ha de reconèixer que amb una intensitat decreixent i
amb un tarannà progressivament crític. Tots els grans noms de la seva primera
època, amb inclusió del de Prat de la Riba, van intervenir en el debat. Però es
podria admetre que aquest mateix debat va quedar marcat, des del principi, pel
que va constituir, d’entrada, la missió essencial —l’objectiu irrenunciable— dels
juristes catalans.
C.

L’objectiu irrenunciable: la defensa del Dret català

Vist el substrat cultural (el catalanisme com a vertebrador de la identitat catalana); examinats els referents ideològics (el reformisme organicista com a moderador de l’individualisme i el positivisme com a depurador de l’organicisme), cal
fer referència a la missió que ha dotat de sentit la trajectòria secular dels juristes
catalans: la defensa del Dret català.
Històricament, el primer episodi d’aquesta saga fou l’oposició a l’intent uniformador que va implicar el projecte de Codi civil del 1851, conegut pel nom del
principal dels seus autors: el navarrès Florencio García Goyena. Ara bé, en aquest
punt, convé deixar ben clar que la raó última de l’oposició al Codi únic no va
raure essencialment en evitar la unificació. Cal pensar que la funció vertebradora
del catalanisme, pròpia de la Renaixença, es trobava lluny d’haver-se consolidat.
La raó última del rebuig al Codi únic va trobar-se llavors en l’hostilitat declarada
d’un sector important de la intel·lectualitat burgesa catalana (i de l’Església catalana, per altres raons) envers les formes clàssiques de la tradició liberal. Donant
suport al que s’ha dit, cal recordar, com ha escrit Pau SALVADOR CODERCH, que
només van ser tres institucions, d’entre totes les regulades pel projecte de l’any
1851, les que van desencadenar la protesta de certs sectors de la societat catalana
(els propietaris rurals). Aquestes tres institucions van ser la legítima, l’emfiteusi i
la «rabassa morta». En el fons, Valentí ALMIRALL ja apuntava en aquesta línia quan
parlava, en els seus «Escrits catalanistes», de l’«aristocràcia d’espardenya», que
constituïa —en la seva opinió— la base sociològica del pitjor dels conservadorismes: el carlisme.
Ara bé, un cop consumada la funció vertebradora del catalanisme, va canviar la decoració i la lluita en defensa del Dret català va esdevenir unànime.
Per la qual cosa, abans de continuar amb la narració dels distints episodis que
configuren la lluita en defensa del Dret català, convé fer un incís per ressaltar
aquest caràcter unànime, a partir d’un determinat moment, fins i tot més enllà
de les diferències ideològiques. En efecte, el catalanisme no va ser —ni és— en
si mateix, ni un partit, ni un moviment de classe. Pel que té de reafirmació dels
senyals d’identitat propis, és l’element vertebrador del país, que entronca amb
la tradició al mateix temps que la vertebra amb la modernitat. Per consegüent,
és tradicionalista i modern al mateix temps, i sense cap contradicció. En lògica
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conseqüència, la societat catalana de l’època de la Renaixença, que era una societat catalanoparlant en la seva globalitat, llevat de certs sectors de funcionaris,
quan defensava la seva identitat, quan potenciava la seva llengua i la seva cultura
pròpies, ho feia amb una naturalitat extraordinària, ja que allò que la dividia
eren els programes polítics, però no el catalanisme, que era —i és— un corrent
múltiple i multiforme. Per consegüent, tant el conservadorisme d’origen més
o menys carlí, com el pensament democràtic federal, més o menys compromès
amb l’obrerisme, eren corrents en els quals participava gent procedent de camps
diversos, però que tenien en comú la idea de pertinença a un mateix poble, és
a dir, a un poble entès com a substrat d’una societat definida per una llengua i
un Dret propis. Ara bé, en aquest marc, el conflicte sorgit inicialment entre els
corrents lliurepensadors, partidaris d’una educació racional i d’una escola laica,
i sectors de l’Església catòlica —en bona mesura encara integristes—, defensors
del monopoli educatiu confessional, va donar lloc a una crisi greu en la societat
catalana, que va provocar una escissió entre el pensament laic i el pensament
cristià, perquè el lliurepensament va xocar, directament i frontalment, amb els
interessos de l’Església catòlica. Molts dels conflictes interns del catalanisme de
la fi del segle tenen larvadament aquest tret: la tensió entre el catalanisme laic i
el catalanisme de base catòlica. No obstant això, aquesta tensió és doctrinal, per
la qual cosa pot coexistir, i coexisteix de fet, amb una col·laboració en les institucions col·lectives, de gents que pertanyen a distintes esferes de pensament,
que militen en el catalanisme laic, lliurepensador i, de fet, ateu, o que intenten la
recreació d’un catalanisme d’òptica més tradicional. Catòlics i laics s’enfronten
quan s’eleven al pla filosòfic, però no quan es mantenen al nivell operatiu de
l’acció política. Si s’observa amb detall el rerefons de certes polèmiques (per
exemple: al voltant de l’Escala històrica), s’advertirà la presència d’aquesta dicotomia.
Tot això s’ha de tenir en compte a l’hora de tractar el tema de la defensa
del Dret català. I és que, encara que fossin distints els pressupostos doctrinals
al·legats (una escala històrica edulcorada pel neotomisme, per als catòlics, i un
modernisme positivista, per al catalanisme laic), tots dos corrents, van convergir
amb força en la defensa d’un mateix objectiu: el manteniment del dret propi,
com a part integrant d’una cultura específica del poble català. I, en el fons,
potser sense adonar-se’n o, almenys, no d’una forma explícita, propugnaven la
defensa del Dret català com una base ferma sobre la qual poder reclamar, en el
seu moment, l’autonomia normativa, és a dir, poder recuperar la potestat legislativa de Catalunya. No obstant, en aquesta tenaç, unànime i magnífica defensa
del dret propi, s’han de distingir dues tendències compatibles, però no necessàriament indissolubles: 1a) La que s’esgota en la defensa de les institucions jurídiques en si mateixes, que són així sacralitzades com a expressió d’un ordre social
immutable. 2a) La que defensa les institucions concretes com a encarnació d’un
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esperit de llibertat civil i, sobretot, com a pressupòsit per a reivindicar l’autonomia legislativa. Posar l’accent en un o altre d’aquests aspectes ha estat objecte
d’enfrontament i així ho reflexen les polèmiques que van esmaltar la vida jurídica catalana de l’època. Els juristes d’ideologia més conservadora s’han decantat
sempre per la primera tendència, és a dir, per la defensa de totes les institucions
heretades, més enllà de la seva vigència i operativitat en el moment respectiu.
Els juristes de tarannà més progressista s’han decantat per la segona, és a dir, per
la reivindicació de la sobirania legislativa pròpia, més enllà de les institucions
concretes. I ha estat així des del començament: PERMANYER I AYATS no opinava
el mateix que Ildefons SUNYOL; MASPONS I ANGLASELL i MARTÍ I MIRALLES no
tenien la mateixa òptica que Amadeu HURTADO i Antoni PAR TUSQUETS. I, per si
hi hagués algun dubte, n’hi ha prou amb una citació. Un jurista català de gran i
merescut prestigi —Juan VALLET DE GOYTISOLO— va escriure —l’any 1989— el
següent: «Hoy los derechos forales se enfrentan con la mayor amenaza política que
hasta ahora les ha acechado. A algunos les parecerá paradójico, pero no lo es. Y nos
tememos que sea muy real que los parlamentos, basados en la ley de las mayorías,
sustituyan el Derecho tradicional y encarnen fácilmente una mentalidad racionalista y voluntarista, idealista e incluso utópica, pero operativa que todo lo quiere
regular, organizar y transformar de acuerdo con los modelos mentales creados con
caldo de cabeza y que son puestos de moda por los medios de comunicación de
masas. Es decir, todo lo antitético de cuanto (…) constituye la esencia del derecho
foral, en general, y, específicamente, del tradicional en Cataluña. Así, el derecho
espontáneo (...) fácilmente puede ser (...) sustituido, en estos parlamentos, por
las leyes u ordenanzas que fabriquen de conformidad (con) la ideología que, en
ellos, sea mayoritaria en aquel momento. La antítesis del Derecho tradicional no
estará en un parlamento central, al que se supo resistir, sino en su propia casa. Si la
libertad de un pueblo depende de la libertad civil de que goce y de su consecuente
posibilidad de estatuir en forma de leyes, las costumbres se asfixiarán impedidas y
ahogadas por voluntad de los parlamentos, tanto si son centrales o estatales, como
si lo son de la comunidad de que se trate. Es más, estos serán aún más difíciles de
resistir, porque no provocarán la reacción que suele producirse contra lo que se
estima impuesto desde fuera.»
És una opinió, com totes, respectable. Però, segurament, no majoritàriament
compartida. I si s’ha fet palesa, és per a mostrar com la defensa del Dret català,
si bé és cert que ha estat unànime en la seva formulació, ha estat diversa en el
tarannà amb el qual s’ha mantingut i en la finalitat última perseguida. Al final, el
resultat ha estat la recuperació de la potestat normativa creadora. Ara bé, potser
s’ha de reconèixer que aquesta no hauria arribat sense l’obsessió posada al servei
de la conservació de les institucions concretes. En efecte: gràcies a que foren
conservats el «tantundem» i el testament sagramental, per posar dos exemples extrems, s’ha pogut mantenir la vigència del fet diferencial jurídic català que ha de-
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sembocat en l’actual autonomia legislativa. La història jurídica catalana d’aquests
anys dóna fe de tot això. Els juristes han sostingut, al voltant d’aquest punt, més
d’un debat. Per a comprovar-ho, podem encetar un breu recorregut pels intents
de «codificar» el Dret català.

III.
A.

ELS PRECEDENTS

La codificació

Quan, a diferència de les institucions de dret públic derogades pel Decret de
Nova Planta, el Dret civil català es va salvar, ho va fer entenent-se establert de nou
per aquest Decret. Ara bé —tal com en el seu dia va posar de manifest Camps i
Arboix— la decisió adoptada era incompleta i, fins a cert punt, mal intencionada.
Es mantenia viu un sistema jurídic, però no se li donaven mitjans de renovació,
és a dir, de subsistència, privant al Dret civil català de la facultat d’adaptar-se a la
nova realitat social i de dictar normes interpretatives de la pròpia llei. Va quedar
clar des del primer moment que, a falta d’institucions parlamentàries pròpies,
la seva decadència era inevitable. No és estrany que, amb aquests antecedents,
el Dret civil català lliurés durant tot el segle XIX una doble lluita per la seva permanència: 1. Contra els projectes de codificació, derivats de les Corts de Cadis
i posats de manifest, per primera vegada, pel projecte de Codi Civil de Garcia
Goyena, rabiosament uniformista per a tota Espanya. 2. Contra l’anquilosament
d’un dret sense possibilitat de renovació.
El Codi civil de 1889 seguí, un cop fracassat el Projecte de 1851, rabiosament unitari, el sistema d’«Apéndices», en els que s’havien de recollir, separadament per cada regió, aquelles institucions forals que calia conservar. Aquest sistema responia a una visió clarament negativa dels «Drets forals», significativament
representada pel professor FEDERICO DE CASTRO —primer civilista espanyol de la
seva època—, qui els definia com «aquell conjunt de privilegis locals heterogenis
que, com Dret excepcional no derogat, es conserva a determinats territoris que van
tenir furs o costums especials».
B.

Memòries i apèndixs

Pel que fa a Catalunya, la lluita contra l’onada codificadora va generar tot
un procés que es pot resumir així: fracàs del projecte de García Goyena de
1851; Memòria sobre les Institucions de Dret Civil Català de Manuel Duran i
Bas de 1883; Proposta del sistema d’apèndix forals de la Llei de Bases de 1888
i fracàs d’aquest pel que fa al dret català; i per últim, proposta del sistema de
compilacions dels diversos «drets forals» acordada pel Congrés de Saragossa de
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1946. Un congrés que, no hem d’oblidar, tenia com a propòsit inicial, finalment
evitat, el refondre les varietats jurídiques regionals en un nou codi únic per tot
Espanya.
Escriu Jordi FIGA que «potser seria interessant començar per diferenciar entre
el que és una Memòria, un Apèndix i una Compilació. CASTÁN defineix les Memòries
com un conjunt de disposicions que permeten la subsistència d’aquelles institucions
que no sigui possible suprimir ni elevar a llei general. Els apèndixs ja constitueixen
un conjunt de disposicions de dret foral, que permeten la subsistència d’aquelles
institucions que convé conservar com a excepció al Codi Civil. Les Compilacions, si
bé representen la possibilitat de codificació del dret foral, tenen per objecte, segons
aquest autor, l’elaboració d’un futur i mai intentat Codi General. De tota manera,
totes elles tenen dos elements comuns: el sistema de fonts del Codi Civil no havia
de ser alterat, tota Compilació havia de derogar els drets supletoris no reconeguts
per ella. En la pràctica, com ha posat de relleu Pablo Salvador, en un sistema sense potestat legislativa pròpia, tota codificació representava l’anquilosament del dret
propi i la seva lenta eliminació, ja sigui per desús, ja sigui per la seva substitució pel
dret civil comú. D’aquí l’afany per part dels autors catalans, des de la Memòria de
Duran i Bas en endavant, per aconseguir un sistema de fonts propi (encara que fos
per la via obliqua de la interpretació) i l’aconseguir la consideració de la Compilació
com a “continuació” del dret propi anterior que no comportés la seva desaparició per
derogació expressa».
Ara bé, tot i els esforços de bona part dels juristes catalans, la situació del
Dret català a principis dels anys cinquanta del segle passat, era —com s’ha dit
moltes vegades— desesperada: gairebé no s’estudiava a la universitat, era en gran
part desconegut pels professionals del dret i pels tribunals de justícia, integrats en
la seva majoria per jutges i magistrats poc arrelats al país. Moltes de les seves institucions havien caigut en desús, en part per l’evolució natural de la societat, però
també per falta d’estudis que el posessin al dia i d’organismes que vetllessin per
la seva conservació i aplicació. Com ha posat de manifest Robert FOLLIA, «de fet,
el Codi Civil anava entrant en el nostre Dret a passes agegantades. Cada generació
de nous advocats coneixia menys el Dret civil català». Davant d’aquesta situació, es
va veure la necessitat d’adoptar mides defensives. Era necessària una Compilació
del Dret civil català, és a dir, un cos jurídic que, com a mínim, recollís el dret existent, l’ordenés i li donés publicitat. En paraules de Roca-Sastre «La Compilació
era necessària perquè en l’aplicació d’un dret codificat front a un no codificat com
el català, el primer estava en òptimes condicions per prevaldre. El dret codificat té
més probabilitats d’aplicació pels avantatges que representa l’ús de cossos legals (...)
ja que la vida moderna només permet a uns quants erudits la recerca dels textos del
Corpus o d’altres cossos antics de lleis». En resum, la compilació com a cos tancat,
empobria el dret civil català vigent, però servia per codificar-lo, aclarir dubtes i
facilitar el seu coneixement.
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C.

El Congrés de Saragossa

A la vista del fracàs del sistema d’«Apéndices», a començament de 1946 es
reuní a Saragossa un Congrés nacional de Dret civil, que ratificà la conveniència
d’arribar a un Codi civil d’aplicació general, en el que devien estar recollides les
institucions efectivament viscudes dels diferents Drets hispànics. Per arribar a
aquesta meta final, es va creure oportuna una fase prèvia de redacció de «Compilaciones» d’aquestes institucions forals. No obstant, com posà de relleu DÍEZ PICAZO, la paraula «Compilación» no expressa amb exactitud la naturalesa de la tasca realitzada, que no es va limitar a recollir i ordenar antics textos i disposicions,
sinó que amb gran amplitud de visió, els ha redactat de nou i, per dir-ho així, els
ha posat al dia, amb el que es permet una més fàcil accessibilitat i l’estudi directe.
En la mateixa idea insistí CASTÁN, amb referència a la Compilació aragonesa: «la
nueva Compilación no es ya un Apéndice, ni siquiera una Recopilación más; supone
una reelaboración del Derecho civil aragonés con sujeción a los límites impuestos
por el respeto debido al estado actual del Derecho español». I de la Compilació catalana va dir ROCA-SASTRE: «la Compilació constitueix un Codi civil per Catalunya,
en el que es conserva la part més sustancial del règim jurídic tradicional».
El resultat de tot plegat va ser precisament el contrari del que el Congrés de
Saragossa s’havia proposat: recollir el Dret vigent —les institucions efectivament
viscudes— a cada «región foral», i substituir a les antigues lleis i costums. Perquè,
si plenament fidel a aquest esperit va ser la Compilació de Biscaia, les disposicions
de la qual substituïren a l’antic Dret biscaí. Però ja no ho van ser la Compilació
de Catalunya i —després d’ella i seguint el seu model— les de Balears i Galícia,
doncs encara que substituïren als seus respectius antics Drets, introduïren una
cunya decisiva, a l’aconseguir que s’admetessin les antigues lleis, costums i doctrina com element interpretatiu de les normes compilades. Per la seva banda, la
Compilació aragonesa va donar un pas més: no parlà de substitució de l’antic
Dret i regulà la costum com font viva del Dret i admeté implícitament l’extensió
analògica de les seves normes. Aquesta evolució culminà en la Compilació navarresa, que, amb claredat meridiana, regula la costum «contra legem», admet l’analogia i considera al Dret navarrès com un sistema susceptible d’ulterior evolució i
no destinat a refondre’s en un futur Codi civil espanyol.
A la vista d’aquest procés és lògic arribar a aquesta conclusió: de la idea de
que els Drets forals són conjunts normatius sense possibilitats d’evolució, les institucions aprofitables dels quals han de ser recollides en Compilacions amb vistes a la
redacció d’un hipotètic Codi civil general, es va passar a la idea d’uns ordenaments
forals concebuts com autèntics sistemes de Dret, bastits sobre principis generals
propis, que difereixen dels que informaven el Codi civil espanyol, i que per tant,
com un cos viu, han de seguir desenvolupant-se d’acord amb aquells principis. DE
CASTRO se’n va adonar: parlà de «cambio de ideología en esta materia».
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IV.

LA COMPILACIÓ

La comissió catalana per la redacció de l’avantprojecte de Compilació es
constituí sota la presidència de qui ho era de l’Audiència, i immediatament procedí a nomenar una ponència integrada per Duran i Ventosa, president, Condomines, Faus, Maluquer, Mans, Porcioles, i Roca, vocals, i Olivar i Pou, secretaris;
més tard s’incorporà com vocal Obiols i actuà com secretari Figa Faura. El text
del que la ponència volgué partir inicialment fou, com sempre havia succeït, el de
Duran i Bas, revisat en aquesta ocasió per Mans. Però aviat s’arribà a la conclusió
de que era convenient afrontar la tasca de redactar un text nou. I, amb aquest
fi, es designà una subponència que distribuí d’entrada la tasca d’aquesta forma:
Condomines es va fer càrrec de les obligacions i els contractes, Faus del dret
de família, Maluquer i Mans dels drets reals, Porcioles dels heretaments i de la
prescripció, i Roca-Sastre de les successions. Aquesta subponència es reuní dues
vegades a la setmana durant vint-i-un mesos, celebrant més de cent cinquanta
sessions. Les tasques acabaren per l’agost de 1955 i el text de l’avantprojecte —de
554 articles— fou presentat al cap de l’Estat, al palau de Pedralbes, el 14 d’octubre d’aquell any. L’any 1956 fou publicat per la Revista Jurídica de Catalunya. Era
un text de molt alta qualitat tècnica, redactat amb un doble esperit: conservar el
major número possible d’institucions com senyal d’identitat, i preservar tot l’antic
dret sense substituir-lo —tal i com s’havia acordat al Congrés de Saragossa— a
efectes d’interpretació i integració del text compilat.
El text compilat passà a la «Comisión General de Codificación», organisme
tècnic de l’Estat radicat a Madrid, on trobà greus objeccions de fons, que començaren respecte al sistema de fonts i al valor interpretatiu i integrador atribuït a
l’antic dret català. Caigueren molts articles, de forma que l’avantprojecte va quedar —en paraules de Porcioles— «deshuesado». Amb paraules d’ALBADALEJO, «el
texto aprobado borraba de la Compilación toda idea acerca de sistema de fuentes de
derecho y de interpretación, así como las referencias a la vigencia del derecho histórico catalán. El anteproyecto aprobado se convertía en un “apéndice” en su sentido
más estricto».
El desencís va ser gran, però la reacció intel·ligent i immediata. Segons explica PORCIOLES a les seves memòries, es reuniren Roca, Faus i ell, acordant que
Porcioles demanés audiència al cap de l’Estat. «Y así lo hice —escriu PORCIOLES—. Era una situación delicada, porque el jefe del Estado se resistía a intervenir
y desautorizar, en cierto modo, a la Comisión de Códigos. Le propuse entonces una
fórmula que podría resolver el problema sin lesionar la dignidad de nadie. Se trataba
de designar, previo pacto, una ponencia dentro de la Comisión de Justicia de las Cortes. Allí, normativamente, debería ir a parar la deshuesada Compilación. Se abriría
así la puerta de la esperanza ante la posibilidad de presentar una serie de enmiendas
que, recogidas, reconstruyesen el texto primitivo.»
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Així es va fer. A fi de preparar les esmenes a presentar, es reuní durant quinze dies, a Andorra, una petita subcomissió integrada bàsicament per Roca-Sastre,
Faus i Porcioles, en la que actuava de secretari Figa Faura, participant també ocasionalment en les seves deliberacions Puig Brutau, Casals Colldecarrera, Raimon
Noguera i altres, entre els que s’ha de recordar a Eduardo López Palop, notari de
Madrid i personalitat influent.
Com ha escrit Jordi FIGA, «la Comissió estava molt disposada a acollir les
“especialitats forals” d’alguns territoris espanyols, en forma d’Apèndix i fins i tot
de Compilacions separades, sempre que fossin només un afegit, com més folklòric
i breu millor, al tronc central del Codi Civil. La cosa va funcionar relativament bé
amb la compilació de Biscaia de 1959, amb 63 articles. Però quan va arribar a les
Corts el projecte de compilació català, amb 524 articles, i amb la pretensió d’alterar,
a més a més, el sistema de fonts del Codi Civil, es va trobar amb una oposició frontal. En una primera redacció, es van suprimir tant els articles que van considerar
semblants als del Codi Civil, per considerar-los superflus (segons el meu pare, en
una activitat francament insecticida), com els excessivament contraris al seu esperit
(en aquest sentit cal recordar que Castan, que presidia la comissió, va tenir autèntics
problemes per tal de fer veure als seus membres que el dret successori català es regia
per principis del dret romà, completament diferents dels aplicables al Codi Civil, i
que això produïa les seves conseqüències a l’articulat). En resum, en paraules de Porcioles, després de retallar gairebé 150 articles, el projecte va quedar “deshuesado”, i
només per via d’esmenes es va poder restituir en part el primitiu projecte, que ja de
per si era prou tímid».
Respecte al tema capital de les fonts i el dret supletori, el resultat —reconeix
FIGA— va ser relatiu: «Gran part de les lluites que hi va haver a la Comissió de Codificació van tenir per objecte aquesta qüestió, i en aquest sentit s’ha de reconèixer
que el resultat final no va ser precisament satisfactori, ja que només es va aconseguir
que la tradició jurídica catalana “se tomara en consideración” per tal d’interpretar
(no per completar o integrar) els preceptes de la compilació. L’exposició de motius
deixava les coses clares. Literalment deia: “D’ara endavant coneixerem quin és el
dret especial de Catalunya examinant només la Compilació; i totes aquelles matèries i qüestions que hi manquin de precepte aplicable hauran de regir-se pel Codi
Civil”, sense perjudici d’una remissió, més bé genèrica, a la vella Llei, Doctrina i
Jurisprudència que en matèria interpretativa “debería consultarse”. D’altra banda,
les dues primeres disposicions finals deixaven poc marge a la imaginació: “1) Les
normes de Dret civil especial de Catalunya, escrit o consuetudinari, principal o
supletori, vigents a la promulgació d’aquesta Compilació, queden substituïdes per
les que hi són contingudes. 2) En allò no previst en aquesta Compilació regiran els
preceptes del Codi Civil que no s’hi oposin i les fonts de dret d’aplicació general”.
I això va tenir una importància aclaparadora en matèria de Dret de Família. Ja
Figa Faura, en els seus comentaris a la Compilació, deia amb caràcter general que
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després de l’entrada en vigor d’aquella, 1.543 articles del Codi Civil eren vigents a
Catalunya, i només 398 no ho eren.»
Després de totes aquestes giragonses, el projecte va ser «reconstruït» a la
Comissió de Justícia, quedant finalment 344 articles que, de fet, equivalien a uns
400 del projecte inicial.
El matí del 21 de juliol de 1960, Josep-Maria de Porcioles —alcalde de Barcelona i procurador en Corts— defensà davant d’aquestes el projecte de Compilació de Dret civil de Catalunya. Criticà «el afán de llegar a soluciones arbitrarias
uniformes (que) difícilmente arraigan en la conciencia colectiva», doncs «sólo las
consecuencias de un liberalismo, alentado por el enciclopedismo, pudo hacer creer que
la simple razón era suficiente para unificar bajo un mismo módulo seculares hábitos
jurídicos». Aquest argument ja l’havia emprat Porcioles, en la seva esmentada entrevista amb el general Franco, en la que ponderà el caràcter tradicional —genuïnament espanyol— del Dret català enfront de l’afrancesament del Codi civil. Deixant
de banda aquesta curiosa argumentació, el cert és que —fa mig segle— es guanyà,
amb la Compilació, una important batalla d’una guerra iniciada segles abans.
És evident que, en aquesta lluita contra l’anquilosament d’un dret sense possibilitat de renovació, van tenir un lloc destacat els notaris. No oblidem que al
llarg del segle XVIII i del XIX, fins a la Llei del Notariat de 1861, el de notari era un
ofici exercit exclusivament per persones naturals del país, després d’un període
d’aprenentatge fonamentalment pràctic de vuit anys en una notaria. La feina diària del notari, molt arrelat a la terra, va aconseguir donar forma jurídica, sense
masses floritures doctrinals, a les necessitats de contractació d’una societat que
sentia el dret de la terra com a cosa pròpia. Dintre de les feines preparatòries de la
compilació, s’han de destacar tres figures cabdals: els notaris Ramon-Maria Roca
Sastre, Ramon Faus Esteve i Josep-Maria de Porcioles.
Ramon-Maria ROCA SASTRE (Tàrrega 1899). Va ser registrador de la propietat
de Belchite, Sort i Fraga, jutge de Cervera; magistrat del Tribunal de Cassació i
notari, exercint la seva professió a Vilafranca del Penedès i a Barcelona des de
l’any 1944 fins a la seva jubilació a l’any 1974. Va ser a més, membre de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Considerat un dels màxims
especialistes en Dret Hipotecari, va ser, tot i això, en l’àmbit del dret civil català on
va aconseguir major prestigi. La seva qualitat científica indiscutible i respectada per
tot el món jurídic, va fer que, durant la Segona República, fos l’autor de l’avantprojecte de la Llei de contractes de conreu, i que, més tard, ocupés un lloc central en
les tasques preparatòries de la Compilació, tant en el primer projecte publicat l’any
1956, com en la seva versió definitiva de l’any 1960. Com va posar de manifest Pla
en l’homenot que li va dedicar «Si el fet de la Compilació es pot condensar al voltant
d’una persona, aquesta persona és el senyor Ramon Maria Roca Sastre, notari de Barcelona.» De fet va redactar en la seva major part la secció corresponent al dret de
successions, la més important amb 306 articles dels 554 del projecte inicial.
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Ramon FAUS I ESTEVE (Guissona 1902). Fill de l’eminent jurista i també notari Josep Faus i Condomines, va ser notari de Barcelona des de 1930 fins a la seva
jubilació al 1977. Degà del Col·legi i membre de l’Acadèmia de Jurisprudència, en
la seva joventut va ser company de col·legi de Roca Sastre, amb el que sempre va
compartir el seu coneixement i admiració per les institucions jurídiques de la seva
comarca. Persona amb caràcter molt sociable i memòria prodigiosa, va intervenir
des del primer moment en els treballs preparatoris de la compilació, de la qual en
va ser un dels principals autors, redactant 58 articles en el projecte inicial. A més
va ser un dels seus principals divulgadors a través d’innombrables conferències i,
sobretot, a través dels seus «Comentaris a la Compilació», escrit en col·laboració
amb Condomines, que ha constituït durant molts anys el text fonamental per
l’estudi d’aquesta per part de tots els professionals del país.
Josep-Maria DE PORCIOLES COLOMER (Amer 1904) va ser notari de Balaguer
i Barcelona, president de la Diputació de Lleida, director general de Registres,
alcalde de Barcelona i jutge d’Apel·lacions d’Andorra. També va ser membre de
l’Acadèmia de Jurisprudència. Dotat de gran prestigi com a jurista, va ser el principal responsable de la reforma de la Llei Hipotecària de 1946 i del Reglament
Notarial de 1944, que ha regulat la professió notarial fins pràcticament els nostres
dies. Com a membre de la comissió compiladora va redactar 160 articles en el
projecte inicial. A la vista de com es van desenvolupar els fets i ponderant l’especial i influent posició que ocupava, no es pot dubtar que a Porcioles es deu, en
bona mida, l’impuls polític que ve fer possible la promulgació de la Compilació.
Amb un temperament dinàmic i una capacitat de treball fora del comú, no es
va conformar amb el retall brutal al qual va ser sotmès el projecte inicial per les
«Cortes». Després d’una sèrie de reunions maratonianes mantingudes a Andorra
amb els principals compiladors, va aconseguir que, per via d’esmenes, es restituís
una part important del que s’havia suprimit. Els seus contactes polítics, les seves
bones relacions amb el ministre de Justícia Iturmendi i la seva defensa final del
projecte a les «Cortes», van aconseguir la seva aprovació.
En resum: en una situació política que impedia la conservació i renovació
del Dret civil propi per estar tancades les vies de participació ciutadana del país
i davant del perill imminent de la seva desaparició, un conjunt d’importants juristes, en el qual ocupaven un lloc destacat alguns notaris, es van mobilitzar i van
aconseguir salvar les institucions essencials d’aquest, facilitant les feines de la seva
posterior consolidació i desenvolupament ja en l’àmbit de la democràcia.

V.

TESTIMONI D’IDENTITAT I INSTRUMENT D’AUTOGOVERN

La Compilació ha estat un testimoni d’identitat i, amb totes les seves limitacions, un instrument d’autogovern. Per aquest motiu, s’insereix en tota la llarga
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sèrie de conquestes que han fet del segle XX el segle d’or de Catalunya. En efecte,
l’èxit de Catalunya en la seva secular lluita pel «ser» ha estat tan evident, que no
és estrany que hi hagin veus que així ho reconeguin. A les seves recents memòries
—titulades precisament «Memòries d’un segle d’or»— un home tan exigent com
Joan Triadú es refereix al segle XX de Catalunya com «el seu més bon segle dels
temps moderns». I Ferran Mascarell ha sostingut recentment en ocasió solemne
—la conferència inaugural del curs 2008-2009 de l’Ateneu Barcelonès— que «Catalunya viu —en termes de cicle llarg, com diria Pierre Vilar— el millor moment de
la seva història; si més no, des dels temps medievals. (...) Ha tancat un veritable segle
d’or. Catalunya és un miracle de supervivència política que ens hauria d’enorgullir.
Una realitat atípica en el marc europeu contemporani. (...) El catalanisme històric
ha materialitzat gran part dels seus postulats». La consolidació del Dret civil català
mitjançà la seva Compilació és una fita important dintre d’aquest procés positiu.
El resum de tot plegat és, doncs, una Compilació excel·lent, que reelaborà
l’antic dret català evitant al mateix temps la seva erosió; que salvà la tradició jurídica catalana com element interpretatiu del text compilat; i que aconseguí, amb
penes i treballs, cristal·litzar l’antic dret en un text modern, que ha servit de testimoni d’identitat i d’expressió d’una voluntat d’autogovern mai renunciada. Els
qui van fer possible, ara fa cinquanta anys, aquest èxit podrien haver fet seves les
paraules amb les que, segles abans, Antoni de Viladamor explicà la raó d’haver
escrit la seva «Historia General de Catalunya»: «Fer servei a ma nació.»
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EN EL CINQUANTENARI DE LA
«COMPILACIÓ DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA»
—Algunes reflexions i recordatoris—
per
JOAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
Acadèmic d’Honor de l’A. de J. i L. de Catalunya

Aquestes reflexions les vaig fer ja fa temps i amb motiu de l’ocasió enunciada
les reproduiré:
Les compilacions i les codificacions signifiquen dues perspectives diferents que
han estat observades i matisades per diversos autors catalans distingits, fins i tot
després que l’escola històrica alemanya canviés la seva actitud respecte a la codificació civil alemanya.
En la pràctica jurídica catalana, des de la intervenció de JAUME DE FAR o IACOBUS DE FARO al Parlament català celebrat a Barcelona el 6 de juliol de 1355, es tenia
la convicció que el dret solament havia de ser modificat per lleis quan el canvi fos
raonable en virtut de la mutació dels fets1. A Catalunya, en un principi, es compilaven costums locals o feudals i marítims, només al segle XV es va intentar efectuar,
per primera vegada, una compilació general de tot el dret del sòl, que va respectar
les compilacions de costums, algunes de les quals s’hi van incloure íntegrament.
Així va continuar sent en la segona compilació del 1553 i en la tercera del 1702 que,
en el tercer volum, va recollir Constitucions y altres drets de Catalunya superfluos,
contraris y corregits2.
Al segle XIX, el problema de la codificació es va plantejar juntament amb el de
la unificació del dret, contra la qual van reaccionar els juristes catalans3.
DURÁN I BAS, en la seva comunicació al Congreso Jurídico Español, reunit a
Madrid l’any 1886 a la Real Academia de Jurisprudencia4, va efectuar les propostes
següents:
1

Cf. el meu estudi Cotejo con la escuela histórica de Savigny, 30, RJC 79, p. 572 i s.
Ibídem, 31, p. 574 i s.
Ibídem, 32, p. 578-585.
4
Manuel DURÁN Y BAS, Estructura más apropiada para un Código civil español: Distinción
formal entre leyes obligatorias y leyes supletorias. Madrid: Tip. Manuel G. Hernández, 1886, p. 11
i s., 14 i s. i 17 i s.
2
3
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1. Que, en lloc d’elaborar un únic Codi civil amb apèndixs, i declarar-lo supletori en els aspectes no previstos pels apèndixs, era millor que els diferents drets espanyols es codifiquessin independentment, i que l’elaboració d’un codi general es deixés
per a quan la necessitat de tenir-ne adquirís adhesió en la consciència de tot el poble.
2. Que la part del títol preliminar referent a les lleis hauria de ser objecte d’una
llei general, que abastés tot el dret i no només el civil.
3. Que la llibertat civil havia de ser el principi informador del dret civil, sempre que «la justícia, la moral o la utilitat pública» no obliguin a manar o a prohibir
alguna cosa. Per la qual cosa, proposava que es concretés quines lleis tenen caràcter
absolut imperatiu o obligatori, i que la resta es consideressin «no permissives sinó
declaratives, segons el tecnicisme dels autors moderns», ja que deixen «íntegra la llibertat dels interessats en tota relació jurídica que es proposin crear». A aquestes lleis,
en un altre lloc5, les va denominar «lleis supletòries, perquè són com una presumpció
de la voluntat en els aspectes particulars, quan no s’hagi expressat en els aspectes
concrets de la disposició tot el que és dins de la voluntat»6.
La polèmica de la codificació, com preanunciava la ponència de DURÁN Y BAS a
què ens acabem de referir, no va acabar amb la promulgació del Codi civil.
El 1918, en una conferència exposada a Madrid, al saló d’actes de la Real Academia de Jurisprudencia, el president aleshores electe de l’homònima de Barcelona,
MASPONS ANGLASELL7, va exposar que ningú no era capaç de confeccionar l’apèndix del
dret civil català perquè era impossible reduir «tot el nostre règim, tot el nostre sistema
de dret, a una mena de matemàtiques jurídiques, a uns articles que reduïssin per a Catalunya la materialitat de redacció de pocs altres del Codi». Així doncs, no és estrany que
es fessin propostes com les que recordarem de PELLA Y FORGAS i de MARTÍ I MIRALLES.
PELLA va proposar que al Codi civil de Catalunya es recollís el dret viu, mostrat
en cinquanta anys de sentències del Tribunal Suprem, mitjançant un sistema positiu d’experimentació i de gran expurgació, «que podria donar-li al dret català el seu
caràcter biològic»; i que no es derogués l’antic dret compilat, seguint, en això, el
sistema català, a fi que aquell servís, «igual que ocorre al Codi civil suís amb les lleis
antigues dels cantons, d’expressió del costum, quan el text de la llei escrita s’hagi de
suplir»8.

5
Ibídem, Discurs al Senat del 27 de juny de 1899, cf. A: Col·lecció dels discursos en defensa
de la llegislació civil catalana pronunciats en lo Senat i en lo Congrès amb motiu de la presentació del
Codice civil de 1889. Barcelona: Impr. Barcelonesa, 1899, p. 158.
6
La denominació «llei facultativa i supletòria» havia estat aplicada anys abans per Joaquín
COSTA en la seva obra Teoría del hecho jurídico individual y social 11 i 12. Madrid: Impr. Rev. de
Legislación, 1882, p. 100 i s.
7
Francesc de P. MASPONS I ANGLASELL, La situación jurídica de Cataluña y la publicación de
los apéndices del Código civil, RJC XXIV, 1918, p. 392 i s.
8
José PELLA Y FORGAS, Código moderno y codificación catalana y sistemas de la ley escrita de
las constituciones de Cataluña, I, RJC XVIII, 1912, p. 129.
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I MARTÍ I MIRALLES, anys després, va proposar que es donés força interpretativa i supletòria a tot Espanya al dret anterior i a la doctrina que el va il·lustrar,
gràcies a la qual s’havia format en el passat un fons comú «libèrrimament acceptat»,
en una «autèntica solidaritat jurídica»9.
Quedaven, a més, dos punts calents per resoldre: el del costum contra llei i
el de la interpretació i integració de cada codi pel respectiu dret històric, propi
i comú, i pels seus costums; és a dir, la qüestió sobre si el dret anterior ha de
quedar totalment derogat per la codificació o compilació o bé si es manté vigent
com a font suplementària, però viva, d’interpretació i integració de la codificació
o compilació.
Luis M. ROCA-SASTRE MONCUNILL10 ha explicat recentment que tant el seu pare
com molts altres dels juristes que van intervenir en el projecte de compilació «eren
contraris a la dita codificació» però, gradualment, «es van convèncer que no hi
havia més remei, perquè si ells no intervenien en l’elaboració, existia el perill que
s’aprovés un text mediocre, inadequat, insuficient i tècnicament antiquat». I, en
aquest context, cita unes línies de l’escriptor Josep PLA (Homenots, segona sèrie,
Barcelona, 1981, p. 228) en què indica «que va ser aleshores quan el senyor ROCA
SASTRE va dur a terme el seu memorable esforç, que el va posar en primer terme en
l’elaboració de la Compilació i va infondre a la Compilació l’esperit que el temps
feia inevitable».
També esmenta, com a prova, una entrevista al seu pare, del periodista Francisco DAUNIS (Solidaridad Nacional, 20 de juliol de 1960), en què aquest, l’endemà
de l’aprovació de la Compilació deia: «En certa manera ahir era una jornada alegre i alhora trista per al notari Ramón María ROCA SASTRE. I tot plegat pel mateix
fet: la Llei que aprova la Compilació del dret civil especial de Catalunya. Perquè
—diu ROCA SASTRE— tota compilació representa un progrés lògic, però també un
retrocés. La comoditat en el maneig evita que els juristes s’hi interessin i busquin
les fonts dels principis i les normes del dret». A la pregunta del periodista sobre
què havia recollit exactament aquesta compilació, ROCA SASTRE va contestar: «Codifica el dret, aclareix dubtes i facilita el coneixement del dret. La major part de
les normes ja existien tot i que moltíssimes vegades no s’aplicaven per comoditat
o per ignorància. En la codificació s’ha recollit el dret consuetudinari que no figurava en cap font escrita, com ara, per exemple, els heretaments. El dret català es
caracteritza per una àmplia llibertat, que li permet adaptar-se a les circumstàncies
de cada cas. La vida és complexa i necessita aquestes adaptacions.»

9
Joan MARTÍ I MIRALLES, El derecho civil de Cataluña y sus relaciones con el llamado común,
conferència al Col·legi Notarial de València, separata editada pel Col·legi Notarial de Catalunya al
de València, p. 8 i s.
10
Luis María ROCA-SASTRE MONCUNILL, Ramón María Roca Sastre, jurista en su vida y en
su obra, Madrid, Seminari Jerónimo González, Centro de Estudios Registrales, 1998, p. 138 i s.
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D’altra banda, les Corts van rebutjar dues de les propostes que contenien
les esmenes preparades a Andorra pels més il·lustres juristes catalans11, per limitar
la funció de la «tradició jurídica catalana encarnada en les antigues lleis i costums»
per interpretar els preceptes de la Compilació, en suprimir la paraula integrar (en
l’article 10.2), i en eliminar la norma de l’article 5 del Projecte, segons la qual les
normes de la Compilació «s’han d’interpretar i integrar segons els textos originaris
i d’acord amb l’ordre següent...»12.
Aquestes supressions van quedar salvades en la Compilació de Catalunya de
29 de febrer de 1984 pel nou text de l’article 1.2: «Per tal d’interpretar i integrar
aquesta Compilació i les altres normes hom prendrà en consideració les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que constitueixen la tradició jurídica catalana,
d’acord amb els principis generals que inspiren l’ordenament jurídic de Catalunya.»
Fa trenta anys vaig intentar mostrar els perills que sotjaven els drets especials
i forals hispànics13: el desarrelament, el predomini dels punts de vista ciutadans,
l’impacte dels mitjans massius de comunicació audiovisuals i, en suma, la massificació creixent arreu. Poc més de tretze anys després, quan el 1982 es van publicar
els meus Estudios sobre fuentes del derecho y método jurídico que van recollir aquest
treball esmentat, vaig afegir-hi a mode d’epíleg un llarg paràgraf14 en el qual raonava que el perill més important que sotjava aquests drets, formats pels costums,
guiats per juristes pràctics i adequats a les necessitats reals, es troba al Parlament de
la seva pròpia comunitat si s’hi actua amb criteris ideològics, de manera teòrica caracteritzada per un racionalisme abstracte, d’acord amb models purament mentals.
I Luis FIGA FAURA, en l’últim discurs com a president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, que va pronunciar en l’obertura del curs 19911992, advertia15: «El dret català no és una invenció d’avui, naturalment no és el
mateix avui que fa mil anys. Hi ha, però, un fil que, de manera contínua i sense interrupcions, el caracteritza i que ha rebut el nom de tradició jurídica catalana»...«La
tradició jurídica catalana és aquesta: el costum és el que du a la llei, i no a l’inrevés».
Que el legislador oblidi això és el que posa, com diu el títol del seu discurs: «El dret
català en perill.»

11
Cf. el que dic a Metodología de la determinación del derecho, I Perspectiva histórica 296.
Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, p. 1094 in fine i s.
12
Cf. el que expliquen Francisco de A. CONDOMINES VALLS i Ramón FAUS ESTEVE, Derecho
civil especial de Catalunya. Barcelona: Libr. Bosch, 1960, p. 26 i s.
13
Plenitud y equilibrio de percepción sensorial en las antiguas fuentes del derecho foral (1620, a ADCA, XIV, «Volumen en homenaje en memoria de Mariano Alonso Lambán», 1960-1969, p.
114-124, i ADC XXIII-III, 1970, p. 509-518. Madrid: Montecorvo, 1982, recollit als meus Estudios
sobre fuentes del derecho y método jurídico, p. 543-556.
14
Estudios últ. cit., p. 556 i s.
15
L. FIGA FAURA, El dret català en perill.
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QUIN HAURIA DE SER EL PAPER DEL VEÏNATGE
CIVIL EN EL DRET INTERREGIONAL DEL FUTUR?
per
ALEGRÍA BORRÁS
Catedràtica de Dret internacional privat de la U.B.
Membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Membre associat de l’Institut de Droit International
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I.

INTRODUCCIÓ

Abordar el tema del veïnatge civil en un número de la Revista Jurídica de
Catalunya dedicat al 50è aniversari de la Compilació del dret civil de Catalunya,
comporta per a l’autora una sèrie d’opcions. a) La primera no pot ser cap altra que
la que es refereix a aquesta mateixa dada: l’important és, essencialment, l’estudi
de la utilització d’aquest criteri en la determinació de l’àmbit d’aplicació del dret
civil de Catalunya, encara que s’hagi d’inserir en el marc general de l’aplicació
dels drets civils que coexisteixen a Espanya. b) La segona es refereix a la renúncia
a l’estudi minuciós dels antecedents històrics del veïnatge civil, situats en l’edat
mitjana1; es tractarà solament de ressaltar algunes dades rellevants per fer-ne al-

1
Sobre els orígens i l’evolució, ROCA, E. «Unde cathalanus quasi in Cathalonia stans» (La
condició de català en el dret històric). Revista Jurídica de Catalunya, 1 (1978), p. 7 i s.; DOMÍNGUEZ
LOZANO, P. Las circunstancias determinantes de la vinculación con el derecho local: Estudio sobre el
derecho local altomedieval y el derecho local de Aragón, Navarra y Cataluña (siglos IX-XV). Madrid:
1986.
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gunes consideracions. c) La tercera fa referència a la renúncia a qualsevol intent
d’examinar en detall les regles vigents i la rica problemàtica, ja que per a això hi
ha treballs documentats elaborats per especialistes destacats en la matèria2. En
realitat, com tindrem ocasió de veure, la litigiositat en l’àmbit del dret interregional acostuma a girar precisament entorn del veïnatge civil. d) La quarta opció
es refereix a la perspectiva estrictament jurídica adoptada, tot i reconèixer que
el tema té, com ha tingut des de fa anys, una forta càrrega política, cosa que ha
permès atribuir-li una funció «que puede tildarse de cuasi-metajurídica al otorgar
una cierta identidad —nacional o regional— dentro de España»3. Sobre això, és
suficient assenyalar l’interès mostrat amb relació a aquest tema pel Parlament de
Catalunya en manifestar-se sobre la proposta comunitària de reglament en matèria de successions, a què es farà referència més endavant4.
A més a més, cal afegir que es tracta de la perspectiva d’una internacionalprivatista, encara que sempre vinculada als civilistes i, en particular, als especialistes
de dret civil català. Amb aquests pressupòsits s’examinaran, en primer lloc, les
dades rellevants de l’evolució històrica amb relació a la formació del concepte de
veïnatge civil. A continuació s’examinarà l’evolució que, en l’àmbit internacional,
han experimentat els punts de connexió per a la determinació de la llei aplicable,
així com les conseqüències per als conflictes interns. Posteriorment s’examinarà
el veïnatge civil en el marc d’una possible llei de dret interregional. Tot això permetrà, al capdavall, formular algunes consideracions finals de tipus general.

II.

EL SIGNIFICAT I L’ABAST DEL VEÏNATGE CIVIL

La pregunta a la qual es pretén donar resposta en aquest apartat és: què
significa el veïnatge civil avui? Per fer-ho, cal remuntar-se als mateixos orígens
del concepte i a com s’ha produït al llarg dels temps l’evolució que ha conduït
a cristal·litzar-lo. En definitiva, es tracta de donar una resposta al fenomen de
la plurilegislació, ben conegut en el món, i que obeeix, en principi, a una situa-

2
Són molts els treballs que es poden citar respecte a aquest punt. No obstant això, perquè
és el més modern i perquè és exhaustiu en la bibliografia i els materials que utilitza, GINEBRA, M. E.
Qualitat jurídica de català i l’aplicació del Dret civil de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Departament de Justícia, 2002.
3
FONT, A. Actualización y desarrollo del sistema de Derecho interregional. Santiago de
Compostel·la: Universidade, Servizio de Publicacións e Intercambio Científico, 2007, p. 239.
4
Resolució 558/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el dictamen sobre
el control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat amb relació a la proposta de reglament
del Parlament Europeu i del consell relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement
i l’execució de les resolucions i els actes autèntics en matèria de successions i a la creació d’un
certificat successori europeu, Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, n. 579, 23 de novembre
de 2009.
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ció històrica, les conseqüències de la qual, tanmateix, romanen i s’incorporen en
l’ordre intern, amb conseqüències polítiques i jurídiques. No en va s’ha dit que la
meitat dels Estats del món són plurilegislatius, tot i que en àmbits diferents i amb
caràcter territorial o personal5. Cada Estat plurilegislatiu respon al fenomen de la
manera que considera oportuna i el veïnatge civil és una particularitat del nostre
ordenament jurídic, a la qual és difícil trobar parangó en altres ordenaments jurídics6.
Des d’una perspectiva catalana, s’ha tractat i es tracta de determinar qui té
la condició jurídica de català. En aquest sentit, deia Brocà amb relació a l’origen
històric: «La legislación especial de Cataluña únicamente determina la calidad de
catalán para un efecto en la actualidad desaparecido: el desempeño de cargos y
oficios públicos»7, com assenyalen tots els autors, intentant aleshores precisar qui
era català a aquests efectes8. Però això no significava que hi hagués uns criteris
clars per a determinar la vinculació d’una persona amb el territori de Catalunya;
únicament es pot dir que l’àmbit d’aplicació del dret català coincidia amb l’àmbit
de la sobirania del legislador català, en la mesura que constitueix una manifestació directa de la dita sobirania, ja que «ningú no pot donar dret fora del seu propi
territori»9. Les doctrines estatutàries i el principi statutum non ligat nisi subditos10
no eren prou específics per a fixar uns criteris clars que determinessin la subjecció
al dret d’un territori determinat, si bé normalment es vinculava amb el domicili
o la residència11. El Decret de Nova Planta de 1716 va significar la derogació del
dret català, si bé les «constitucions» van ser de nou «establertes» per Felip V,
sense que hi hagués una norma específica sobre qui tenia la condició de català12,
encara que en la pràctica es van continuar utilitzant els criteris anteriors, vinculats
essencialment al domicili, la residència i l’habitació. Des d’aquell moment, però,
és ben coneguda la decadència del dret català.
5
SZÁSZY, I. Conflict of Laws in the Western, Socialist and Depeloping Countries. Leyden:
1974, p. 293 i s.; ARMINJON, P. « Les systèmes juridiques complexes et les conflits de lois et de juridiction auxquels ils donnent lieu ». Recueil des Cours de l’Académie de Droit international, tom 74,
(1949-I), p. 84 i s. ; BORRÁS, A. « Les ordres plurilégislatifs dans le droit international privé actuel ».
Recueil des Cours de l’Académie de Droit international, tom 249, (1994-V), p. 155 i s.
6
BORRÁS, A. «Les ordres plurilégislatifs…», cit. p. 230 i s.
7
BROCÀ, G. M. DE. Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y exposición
de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y
la jurisprudencia. 1a ed. Vol. I. Barcelona: 1918, p. 557, edició facsímil a Textos jurídics catalans,
Escriptors, I/1, 1, Barcelona: 1985 (introducció d’E. Roca).
8
ROCA, E. «Unde…», cit., p. 14; DOMÍNGUEZ, P. Las circunstancias..., cit., p. 165; GINEBRA,
M. E. La qualitat… cit., p. 15 i s.
9
EGEA, J.; GAY, J. M. «Eficàcia de les normes a la tradició jurídica catalana des de la baixa
edat mitjana fins al Decret de Nova Planta». Revista Jurídica de Catalunya (1979), p. 578.
10
Sobre aquesta regla, MEYJERS, E. M. « L’histoire des principes fondamentaux du droit
internacional privé à partir du moyen age spécialement dans l’Europe occidentale ». Recueil des
Cours de l’Académie de Droit international, tom 49 (1934-III), p. 594 i s.
11
P. DOMÍNGUEZ, Las circunstancias…, cit., p. 12 i s.
12
E. ROCA, «Unde…», cit., p. 40.
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És necessari arribar al final del segle XIX perquè sorgeixi el concepte de veïnatge civil, cosa que es produeix entre la publicació de la primera i de la segona
edició del Codi civil, sense perseguir cap finalitat jurídica, sinó purament política:
determinar qui era castellà i «de rebot»13, determinar qui estava subjecte als drets
de les «províncies o territoris on subsisteixi el dret foral» —en els termes que empra l’art. 15 de la segona edició del Codi civil de 1889— i s’utilitza per primera vegada el terme «veïnatge civil» en el Reial Decret de 12 de juny de 189914. És a dir,
es tracta d’un concepte relativament modern, l’únic objectiu del qual és establir
un vincle amb algun dels ordenaments jurídics que coexisteixen a Espanya, amb
caràcter de reciprocitat. Pel Decret 1836/1974, de 31 de maig15, es va regular
detalladament l’adquisició, la recuperació i la pèrdua del veïnatge civil en el Codi
civil, amb les modificacions introduïdes per la Llei 11/1990, de 15 d’octubre, de
supressió de les discriminacions per raó de sexe16.
No és necessari en aquest punt recórrer tota l’àmplia jurisprudència relativa
a aquestes matèries, però sí fer menció d’algunes de les sentències recents que
mostren clarament que la discussió sobre temes, essencialment, de règims matrimonials o de successions, acaba sent una discussió sobre l’existència d’un determinat veïnatge civil. Així, per exemple, la sentència del Tribunal Suprem de 14 de
gener de 200017, en què la discussió sobre el règim de béns deriva en una discussió
sobre si s’havia adquirit o no el veïnatge civil català en el moment de la celebració
del matrimoni; el mateix que ocorre en la sentència del Tribunal Suprem de 7 de
juny de 200718, en la sentència del Tribunal Suprem d’11 de febrer de 200519 i, fins

13
En paraules de COCA, M. «Vecindad administrativa y vecindad civil. Génesis de un concepto legal». Revista Jurídica de Catalunya, (1981), p. 134 i s.
14
Reial Decret de 12 de juny de 1899 per a facilitar la intel·ligència i l’aplicació de l’art.
15 del Codi, respecte a declaracions de submissió al dret comú i a la legislació foral, còmput del
termini de deu anys assenyalat en la Llei per guanyar veïnatge, actes d’inscripció en el Registre,
certificats i estadística periòdica dels resultats, Gaceta de 14 de juny, Alcubilla, apèndix 1899, p.
207. Sobre l’interessant desenvolupament a partir d’aquests moments, GINEBRA, M. E. La qualitat… cit. p. 728 i s.
15
BOE de 2 de juliol de 1974.
16
Sobre la reforma del Codi civil en aplicació del principi de no-discriminació per raó de
sexe. Respecte a això, A. BORRÁS, « Non discrimination à cause de sexe et modification du droit
internacional privé espagnol ». Revue critique de Droit international privé, 3 (1991), p. 624 i s.; BORRÁS, A. «No discriminación por razón de sexo: Derecho internacional privado español». Anuario
de Derecho civil, (gener-març 1991), p. 233 i s.; GONZÁLEZ BEILFUSS, C. «Zur Reform des Spanischen internationalem und interregionales Privatrechts». IPRax, 6 (1992), p. 396 i s.
17
Sentència del Tribunal Suprem (sala civil) n. 46/2000, de 14 de gener, ponent J. R.
Vázquez Sandes.
18
Sentència del Tribunal Suprem de 7 de juny de 2007, ponent X. O’Callaghan. Comentari
de DE LA IGLESIA, E. «La incidencia de la vecindad civil en la determinación del régimen económico
matrimonial. Comentario a la STS de 7 de junio de 2007». Revista de Derecho patrimonial, n. 20
(2008), p. 277 i s.
19
Comentari de BERCOVITZ, R. a Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, n. 70 (2006), p.
139 i s., de MAGALLÓN, N. a Revista Española de Derecho internacional, 2 (2005), p. 1044 i s. i de
IGLESIA, M. I. a Revista crítica de Derecho inmobiliario, n. 689 (2005), p. 1039 i s.
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i tot, en la tan comentada sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 12 de gener de 200920. El diferent veïnatge civil i la incidència del factor temporal determinen que el règim de béns sigui el de guanys o el de separació, o que
la llegítima sigui llarga o curta, amb la qual cosa el cònjuge o els fills poden estar
particularment interessats perquè sigui l’un o l’altre, el veïnatge civil, i aquí rau la
importància de disposar d’una llei de dret interregional21.
Però, a més, cal assenyalar, com la sentència del Tribunal Constitucional
156/1993, de 6 de maig, va declarar, la inconstitucionalitat de l’art. 2, paràgraf
primer, de la Compilació del dret civil de les Balears, que disposava que les normes de la Compilació s’apliquen als residents en el territori de les illes, sense
haver de provar el seu veïnatge civil, cosa que mostra també la importància que,
en l’àmbit competencial, s’atribueix al veïnatge civil. Pel Tribunal Constitucional,
aquesta regla és contrària a l’art. 149.1.8 de la Constitució: «sent el veïnatge civil
la connexió per determinar l’estatut personal, està clar que amb aquesta regla
es cau en un aspecte nuclear del dret interregional». Aquesta disposició va ser
modificada per la Llei 7/1993, per passar a dir que «les normes del dret civil de
les Balears tenen eficàcia en el territori de la comunitat autònoma. S’exceptuen
els casos en què, d’acord amb el dret interregional o internacional privat, s’hagin
d’aplicar altres normes».
Conseqüències en aquest apartat serien que el veïnatge civil no és ni tan tradicional ni tan segur com alguns pretenen fer veure22. Igualment, que el seu objectiu no és determinar de manera formal qui és català, sinó que es tracta simplement
de determinar quina és la llei més estretament vinculada amb una situació que
presenta vincles amb diversos ordenaments que coexisteixen a Espanya.
Un exemple pot resultar rellevant amb relació a la rigidesa en la interpretació del concepte. Es tracta de la sentència del Tribunal Suprem de 6 d’octubre de
1986, en què s’aplica la normativa en vigor a Formentera a raó del veïnatge civil
en el moment de la celebració del matrimoni a una persona que havia perdut tota
relació amb les Illes Balears, en haver residit des de 1947 a Gran Canària. El tribu-

20
Per la particularitat del cas, VIOLA, I. «Minoría de edad y cómputo del plazo de diez años
para la adquisición de la vecindad por residencia. Comentario a la STSJC 1/2009, de 12 de enero
de 2009». Indret, 4 (2009), p. 1 i s.
21
A això es farà referència més endavant, però s’avança que la necessitat es manifesta des
de diverses perspectives i justament amb relació al tema del règim econòmic matrimonial, com
HERNÁNDEZ, M. J. «Vecindad civil y régimen económico matrimonial». Actualidad civil, n. 10 (març
2003), p. 237 i s. o del règim econòmic matrimonial i les successions, com CALATAYUD, A. El ámbito
territorial español: Derecho internacional privado y Derecho interregional. Madrid, 1997.
22
Molts dels problemes que sorgeixen, per desconeixement o per interès, acaben en una
discussió com el veïnatge civil, que és inadequada. Així ho assenyala FONT, A. en el seu comentari
a diverses sentències d’audiències provincials, Anuario Español de Derecho internacional privado.
Tom VIII (2008), p. 943 i s., sense que resulti, no obstant això, clar, com voldria veure substituït el
veïnatge civil, al qual qualifica d’«obscur», «volàtil» i com a «connexió inadequada que desvirtua
el principi de seguretat jurídica».
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nal d’instància va entendre que el règim de béns en el matrimoni era el de guanys,
en vigor a les Illes Canàries, com a lloc de residència habitual durant moltíssims
anys, però el Tribunal Suprem, aplicant estrictament la norma, va entendre que el
règim de béns era el de separació, vigent a Formentera.
Una sentència recent del Tribunal Suprem de 14 de setembre de 200923, posa
en relleu la sensibilitat del Tribunal Suprem davant d’un tema d’inconstitucionalitat
sobrevinguda de la imposició del veïnatge civil del marit a la muller casada24 i la
transcendència que té a l’hora de calcular el termini de deu anys per fer la declaració de no-pèrdua del veïnatge civil que, en aquest cas, implica l’aplicació a la
successió del dret català i no del dret navarrès. Però, pel que fa als aspectes que
aquí interessen, malgrat haver adquirit el veïnatge civil navarrès d’acord amb la
Llei, la residència habitual de la causant va ser sempre a Catalunya, on també va
morir. Amb bon criteri, el Tribunal Suprem estima que la declaració es va dur
a terme fora de termini i, per tant, manquen de transcendència altres elements,
com ara la realització d’un frau de llei. En aquest cas, el Tribunal recorda que el
veïnatge civil només es pot canviar d’acord amb els mitjans que preveu el Codi
civil i que «la igualtat entre els ordenaments jurídics espanyols implica que la Llei
de cobertura sigui igual a la llei inicialment aplicable; per tant, no es pot utilitzar
un argument relacionat amb la problemàtica de la legitimitat major o menor dels
drets autonòmics perquè es considera que hi ha frau quan s’utilitza una llei que
permet els canvis de veïnatge civil per a alterar el punt de connexió i així permetre
l’aplicació d’una altra llei més favorable als interessos del declarant». En definitiva, la discussió sobre la llegítima es redueix, com en tants casos, a una discussió
sobre el veïnatge civil de la causant. Una vegada més, la pretesa seguretat de la
connexió no es mostra adequada al cas, en canvi, sí que ho hauria estat la residència habitual.

III.

L’EVOLUCIÓ DE LES CONNEXIONS EN ELS SUPÒSITS INTERNACIONALS
I LES CONSEQÜÈNCIES PER ALS CONFLICTES INTERNS

Dit això, és necessari examinar l’evolució que s’ha produït en la dimensió
externa del Dret internacional privat i les conseqüències que se’n poden derivar

23
Sentència del Tribunal Suprem (sala civil, secció 1a) sentència n. 588/2009, de 14 de
setembre, ponent E. Roca. Entre els comentaris, RUBIO TORRANO, E. «Inconstitucionalidad sobrevenida, adquisición de vecindad civil y ley aplicable a la sucesión». Aranzadi civil, n. 15 (2009), p.
11 i s., FONT, A. Revista Española de Derecho internacional, 2 (2009), p. 165 i s.
24
Sobre la discussió provocada per la disposició transitòria de la Llei 11/1990, FORNER, J.
J. «La contribución de la DGRN a la doctrina sobre cambios de vecindad civil por residencia».
Derecho registral internacional. Homenaje a la memoria del Prof. Rafael Arroyo Monter, [Madrid],
(2003), p. 389 i s.
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per a la dimensió interna. En efecte, en la dimensió externa del Dret internacional privat s’observa una importància creixent de la residència habitual davant la
nacionalitat25. Ateses les característiques i la funció del veïnatge civil a Espanya
a l’hora de determinar la llei aplicable en els conflictes interns per als supòsits en
què s’utilitza la nacionalitat per als conflictes de lleis de caràcter internacional,
cal preguntar-se si no s’hauria de plantejar la qüestió de si també s’ha d’aplicar la
residència habitual com a punt de connexió per als conflictes interns quan aquesta és la connexió utilitzada en els conflictes internacionals. És ben sabut que els
Estats, com Espanya, estan tradicionalment vinculats a la connexió nacionalitat.
Juntament amb això, no oblidem respecte a aquest punt que l’art. 16.1 remet
—per a la solució dels conflictes interns— a les normes per als conflictes internacionals, amb l’única modificació26 que la connexió nacionalitat se substitueix
per la connexió veïnatge civil. Tanmateix, cal assenyalar que diversos elements,
interns i internacionals, han conduït a donar una importància creixent a la residència habitual, tant en el Dret internacional privat autònom com en el convencional o institucional.
Des d’una perspectiva purament interna, centrant-nos en Espanya, la residència habitual ha assumit un paper més important que el que pugui semblar
a primera vista. Això és conseqüència de les reformes introduïdes en el títol
preliminar del Codi civil el 1974, ja que, com diu l’exposició de motius del
Decret de 31 de maig de 1974, es pretenia una regulació en matèria de conflicte de lleis «completa i satisfactòria de les múltiples situacions jurídiques que,
amb tanta riquesa i varietat de matisos, ofereix el món del nostre temps, definible com un conjunt creixent d’interaccions a escala internacional i mundial»
i inclinant-se a favor de la residència habitual, atès que es tracta de la «fórmula
predominant en Dret internacional i fins i tot la continguda en tractats internacionals subscrits per Espanya». Així és com, en primer lloc, per l’art. 9,
apartat 10, la residència habitual és el punt de connexió subsidiari general per
a tots els supòsits d’absència de nacionalitat o de nacionalitat indeterminada,
en els casos en què aquesta última sigui la connexió retinguda per la norma de
conflicte.
A més a més, tanmateix, hi ha altres supòsits en què la residència habitual
és utilitzada, bé de manera autònoma, bé a conseqüència de l’aplicació de con-

25
Respecte a això, molt recentment, RODRÍGUEZ BENOT, A. «El criterio de conexión para
determinar la ley personal: un renovado debate en Derecho internacional privado». Cuadernos de
Derecho transnacional, vol. 2, n. 1 (març 2010), p. 186 i s.
26
Respecte a aquest tema, ja que l’apartat 1, 2a, inclou una altra particularitat. Sobre
aquests temes, BORRÁS, A. Calificación, reenvío y orden público en el Derecho interregional español.
Barcelona, 1984. Sobre aspectes generals, GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. «El marco constitucional de los
conflictos internos en España». Europäischer Binnenmarkt: Internationales Privatrecht und Rechtsangleichung (HOMMERLHOFF; JAYME; MANGOLD, ed.) [Heidelberg] (1995), p. 7 i s.
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venis internacionals o d’instruments comunitaris. No és estrany que la utilització de la residència habitual en la Conferència de la Haia sorgís juntament amb
l’entrada del Regne Unit en aquesta Organització i com a manera de construir
un pont entre la tradició dels sistemes de Dret civil i el Common Law. Aquesta
connexió, en paraules de J. M. Espinar, ha «nacido con la finalidad principal
de expresar, en términos desprovistos de toda carga de ficción normativa, el
arraigo real entre una persona y un concreto medio socio-jurídico. Se trataba
de encontrar una vinculación distinta, capaz de traducir, en los términos de
la realidad actual, los niveles de integración sociológica de una persona en un
ámbito regido por un determinado orden jurídico. De esta forma, la residencia habitual pretende ser índice de la auténtica relación de enraizamiento del
individuo en un medio dado, en atención a elementos objetivamente comprobables»27.
Si ens traslladem a l’àmbit de la Unió Europea, la no-discriminació per
raó de nacionalitat i la ciutadania europea són elements que cal tenir en compte per a la utilització de la residència habitual com a connexió, sobretot a
partir del Tractat d’Amsterdam, quan la Comunitat es va començar a ocupar
de l’àmbit del Dret de família. Com diu Michael Bogdan, «tenint en compte
les complicacions derivades de les difícils relacions entre, d’una banda, l’ús de
la nacionalitat com a punt de connexió en els conflictes de lleis i, de l’altra, la
prohibició de qualsevol discriminació per raó de nacionalitat de l’art. 12 del
Tractat CEE, hom es pot veure inclinat a suggerir que es descarti la nacionalitat com a punt de connexió per als temes de Dret de família que afectin
ciutadans de la Unió. L’alternativa preferible és l’aplicació de la llei del país de
la residència habitual de les persones concernides»28. Després del Programa
de la Haia, no hi ha dubte que el Programa d’Estocolm intenta reforçar la
cooperació en matèria civil29 i, per tant, incidir en matèries que fins ara estaven
en mans dels estats membres.
A continuació es passarà revista a alguns exemples que mostren l’avanç de
la residència habitual davant la nacionalitat en els conflictes de lleis de caràcter
internacional, encara que no en totes les matèries hi hagi instruments convencionals o comunitaris per esmentar i encara que no en totes les matèries hi hagi
regulació per part dels ordenaments que coexisteixen a Espanya.

27
ESPINAR, J. M. La nacionalidad y la extranjería en el sistema jurídico español. Madrid:
1994, p. 346, nota 96.
28
BOGDAN, M. «The EC Treaty and the use of Nationality and Habitual Residence as Connecting Factors in International Family Law». A: MEEUSEN, J.; STRAETMANS, G.; PERTEGÁS, M.;
SWENNEN, F. (ed.), International Family Law for the European Union. Antwerpen: 2007, p. 315.
29
Programa d’Estocolm: Una Europa oberta i segura que serveixi i protegeixi el ciutadà,
Diario Oficial de la Unión Europea, C 115, 4 de maig de 2010.
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Pel que fa a la llei aplicable a l’efecte del matrimoni, en l’art. 9, apartat 230,
la nacionalitat comuna és la connexió principal, seguida de la possibilitat de designar la llei aplicable i, com a connexió subsidiària de segon grau, la residència
habitual comuna immediatament posterior a la celebració del matrimoni. No hi
ha dubte que caldrà acudir a l’aplicació de la llei de la residència habitual moltes
vegades si es té en compte que el matrimoni no modifica la nacionalitat (art. 22. 2,
lletres d i e) i que poques vegades es produeix l’elecció de la llei aplicable als efectes del matrimoni. Espanya no és part en el Conveni de la Haia de 1978 sobre llei
aplicable als règims matrimonials31 i, en el marc comunitari, els treballs avancen
lentament en aquest àmbit. En efecte, el 2006 es va publicar el llibre verd sobre
conflictes de lleis en matèria de règims matrimonials, que feia referència especial
a les qüestions de competència jurisdiccional i al reconeixement mutu32, en espera
encara de la proposta de reglament de la Comissió. En tot cas, respecte al tema
que aquí interessa, en defecte d’autonomia de la voluntat, entre altres possibles
connexions es proposa la residència habitual.
En matèria de filiació i relacions paternofilials, l’art. 9, apartat 4, del Codi
civil utilitza com a connexió subsidiària de la nacionalitat, la residència habitual33.
En aquesta matèria, no hi ha norma comunitària, però en el Consell d’Assumptes
Generals i de Política de la Conferència de la Haia de Dret Internacional Privat
(7-9 abril de 2010)34, es va encarregar a l’Oficina Permanent preparar per al 2011
una breu nota preliminar sobre les qüestions de Dret internacional privat relatives
a l’estatut dels nens (amb exclusió de l’adopció) i, en particular, sobre el reconeixement de la filiació.
En matèria d’adopció internacional, el Conveni de la Haia de 1993 no
diu res en matèria de llei aplicable, ja que no s’ocupa d’aquesta matèria. En
la redacció actual, l’art. 9, apartat 5, del Codi civil es limita a remetre a la Llei

30
Sobre aquesta norma i l’àmplia problemàtica, BORRÁS, A. «Non discrimination…», cit. i
«No discriminación…», cit. Sobre la inconstitucionalitat sobrevinguda, sentència del Tribunal Constitucional 39/2002, de 14 de febrer de 2002, àmpliament comentada, per RODRÍGUEZ PINEAU, E. a Revista Española de Derecho Internacional, 1 (2002), p. 243 i s., HEREDIA, I. a Derecho privado y Constitución. 2002, p. 203 i s., BORRÁS, A. a Anuario Español de Derecho internacional privado. 2004, p. 1031 i s.
31
Que, d’altra banda, ha tingut poc èxit.
32
Document COM (2006) 400 final, de 17 de juliol de 2006. Sobre aquest tema, LAGARDE,
P. « Vers un Réglement communautaire du Droit international privé des régimes matrimoniaux et
des successions ». Pacis Artes (Obra Homenaje al Profesor Julio D. González Campos) [Madrid],
vol. II (2005), p. 1686 i s.
33
Deixant al marge la inutilitat de la regla, atès que això ja ho diu l’apartat 10 de l’art. 9, i
l’error que es va produir en la modificació d’aquesta disposició, ja que el projecte original es referia
al fet que no es pogués determinar la filiació per la Llei de la nacionalitat i no que no es pogués
determinar la nacionalitat. L’objectiu de la regla proposada era el favor filii, dins de la materialització del dret internacional privat. Respecte a això, GUZMÁN, M. El derecho a la investigación de la
paternidad en el proceso con elemento extranjero. Madrid: 1996, p. 21 i s.
34
Sobre això, nota de BORRÁS, A. a Revista Española de Derecho internacional, 1 (2010),
en premsa.
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54/2007, de 28 de desembre, d’adopció internacional. Sense entrar en les
crítiques que, sense cap mena de dubte, aquesta Llei mereix35, s’ha d’indicar
que la regla general quant a la llei aplicable a la constitució de l’adopció per
autoritats espanyoles és la de la residència habitual de l’adoptand (art. 18),
sense perjudici de l’aplicació d’altres lleis d’acord amb els articles següents i
en el contingut dels quals no s’entra perquè excedeix el marc d’aquest treball.
En matèria de protecció, l’art. 9, apartat 6, del Codi civil estableix que
s’ha d’aplicar la llei nacional de l’incapaç. En aquesta matèria, cal tenir en
compte que el Conveni de la Haia de 1961 sobre competència d’autoritats i llei
aplicable en matèria de protecció de menors, després d’establir (art. 1) la competència de les autoritats de l’Estat de la residència habitual, disposa (art. 2)
que aquesta autoritat ha d’aplicar la seva pròpia llei interna36. En aquest tema,
cal tenir en compte que la Conferència de la Haia va elaborar un conveni sobre
competència d’autoritats, llei aplicable, reconeixement i execució de decisions
i cooperació d’autoritats en matèria de responsabilitat parental i altres mesures
de protecció de nens el 1996 que, estant ja en vigor entre diversos estats, està
pendent de ratificació per alguns Estats membres de la Comunitat, que han
de fer-ho en nom propi i de la Comunitat Europea, atès que el Conveni no té
clàusula d’adhesió per a aquesta darrera37. El 5 de juny de 2008 es va adoptar
la decisió del Consell 2008/431/CE, relativa a la ratificació per part dels estats
membres del Conveni en interès de la Comunitat Europea38, en el qual (art.
3) es diu que els Estats han d’intentar poder dipositar simultàniament els instruments de ratificació o adhesió si és possible abans del 5 de juny de 201039.

35
Malgrat la valoració positiva de CALVO CARAVACA, A. L., CARRASCOSA, J. La Ley 54/2007 de
28 de diciembre de 2007 sobre adopción internacional (Reflexiones y comentarios). Granada, 2008, es
comparteixen plenament les crítiques d’ÁLVAREZ, S. «La ley de adopción internacional. Reflexiones
a la luz de su texto, de sus objetivos y de la comunión entre ambos». Anuario Español de Derecho
internacional privado, vol. VII (2007), p. 39 i s.; ARENAS, R.; GONZÁLEZ BEILFUSS, C. «La ley 54/2007,
de 28 de diciembre, de adopción internacional: entre la realidad y el deseo», www.reei.org, 2009.
36
Espanya n’és part des de 1987 i són nombrosos els Estats que en són part. Aquest text i
tots els textos legals esmentats que estan en vigor a Espanya, a BORRÁS, A.; BOUZA, N.; GARCIMARTÍN,
F. J.; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D.; VIRGÓS, M. Legislación básica de Derecho internacional privado. 19a
ed. Madrid, 2009.
37
I a conseqüència de la competència comunitària que deriva dels vincles del Conveni amb
el Reglament 2201/2003 (Brussel·les II bis). Respecte a això, BORRÁS, A., «La falta de unificación
del ámbito de aplicación del Derecho internacional privado comunitario». Derecho internacional
y comunitario ante los retos de nuestro tiempo. Homenaje a la Profesora Victoria Abellán Honrubia
(BADÍA, A. M.; PIGRAU, A.; OLESTI, A. coord.), volum II: La Unión Europea ante los retos de nuestro
tiempo. Madrid: Marcial Pons, 2009, pp. 853-870. En no estar en vigor aquest conveni, es pot
trobar a BORRÁS, A.; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. Recopilación de los Convenios de la Conferencia de La
Haya de Derecho internacional privado (1951-2007). Madrid, 2008, 2a ed.
38
DO L 151, d’11 de juny de 2008.
39
Pel que fa a Espanya, la tramitació de la preceptiva autorització de les Corts es va iniciar
el febrer de 2010: Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Cortes Generales, IX Legislatura,
Serie A: Actividades parlamentarias, n. 253, 9 febrer 2010.
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Aquest conveni, seguint la línia del Conveni de 1961, després d’establir la
competència de les autoritats de l’Estat de la residència (art. 5), estableix (art.
15) que aquestes autoritats han d’aplicar la seva pròpia llei, amb la característica que les disposicions sobre llei aplicable (art. 20) s’aplicarien fins i tot si designen la llei d’un Estat no contractant, és a dir, que produeix un efecte general
o erga omnes, cosa que significa que substitueix la norma de l’art. 9, apartat 6.
I les mateixes regles, amb les mateixes conseqüències, es troben en el Conveni
de la Haia, de 13 de gener de 2000, sobre protecció d’adults40.
En matèria de llei aplicable als aliments, Espanya és part des de 1986
en el Conveni de la Haia de 1973 sobre llei aplicable a les obligacions
alimentàries, el qual designa com a llei aplicable (art. 4) la de la residència
habitual del creditor d’aliments41, que desplaça l’art. 9, apartat 7, del Codi
civil per la seva naturalesa general o erga omnes (art. 3), és a dir, s’aplica
tant si la llei designada és d’un Estat part com d’un Estat no part. Actualment, l’adopció del Reglament 4/2009, de 18 de desembre de 2008,
relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de
les resolucions i la cooperació en matèria d’obligacions d’aliments42 inclou
en l’art. 15 una norma en virtut de la qual la llei aplicable es determina
d’acord amb el Protocol de la Haia, de 23 de novembre de 2007, sobre
llei aplicable a les obligacions d’aliments, que substituirà el Conveni de
1973. En virtut de la decisió del Consell 2009/941/CE, de 30 de novembre43, la Unió Europea va signar i ratificar aquest protocol el 8 d’abril de
201044. Per raó de la decisió esmentada, s’autoritza l’aplicació provisional
del Protocol a partir del 18 de juny de 2011, data d’aplicació del Reglament 4/2009, sense esperar, per tant, l’entrada en vigor del Protocol, que
es produirà quan tingui una segona ratificació. En aquest Protocol, no
podia ser de cap altra forma, també la regla general és l’aplicació de la llei
de la residència habitual del creditor d’aliments, amb les particularitats
que el mateix text estableix45 i que també té efecte erga omnes o aplicació
universal (art. 2).
40
Igualment a BORRÁS, A.; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. Recopilación, cit. Tot i que reiteradament s’ha assenyalat l’interès que per a Espanya representaria ser part en aquest conveni, no s’han
pres mesures respecte a això.
41
D’acord amb les versions francesa i anglesa que en donen fe, ja que en la versió espanyola
diu només «residència». Cal tenir en compte que Espanya va formular la reserva prevista en l’art.
15 en virtut de la qual les autoritats espanyoles aplicaran la llei espanyola quan creditor i deutor
d’aliments tinguin nacionalitat espanyola i el deutor tingui a Espanya la residència habitual.
42
DO L 7, de 10 de gener de 2009.
43
DO L 331, de 16 de desembre de 2009.
44
Durant el Consell abans esmentat.
45
I que no correspon examinar aquí. BORRÁS, A. «Dos nuevos instrumentos en material de
alimentos: el Convenio y el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007». Anuario Español
de Derecho internacional privado, tom VII (2007), p. 1305.
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En matèria de successions, l’art. 9, apartat 8, utilitza com a connexió la nacionalitat, amb l’excepció relativa als drets del cònjuge supervivent46. Respecte
a això, el Conveni de la Haia de 1989 sobre llei aplicable a les successions per
causa de mort47 també té com a connexió principal la residència habitual, sense
entrar aquí en el contingut específic. Però el que resulta rellevant assenyalar és
que, en l’àmbit de la Unió Europea s’ha presentat una proposta de Reglament
relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de decisions i d’actes autèntics en matèria de successions i a la creació del certificat
successori europeu48, ara en discussió, en la qual la llei aplicable, tret de professio iuris, seria la de la residència habitual del causant i amb efecte erga omnes.
Respecte a això, és interessant assenyalar que en aquest cas, la Conferència
d’Òrgans Especialitzats en Assumptes Comunitaris (COSAC) ha posat en marxa l’experiència pilot sobre l’aplicació del sistema d’alerta primerenca, per a la
verificació per part dels parlaments nacionals del compliment del principi de
subsidiarietat per part de la dita iniciativa. En aquest cas, a més de la resolució
de la Comissió mixta per a la Unió Europea de les Corts Generals, indicant
que és conforme al principi de subsidiarietat49, es va convidar els parlaments
autonòmics a presentar-hi observacions. És destacable que en el cas del Parlament de Catalunya50 no es limita a la qüestió de la conformitat amb el principi
de subsidiarietat, sinó que efectua una sèrie de consideracions sobre el contingut de la proposta de Reglament.
Finalment, pel que fa a separació i divorci (art. 107), la residència habitual
constitueix el punt de connexió subsidiari a falta de nacionalitat comuna. Ara
bé, per als casos excepcionals en què s’aplica el Dret espanyol51, és necessari

46
Es deixa al marge la qüestió de la forma de les disposicions testamentàries, en què s’aplica el Conveni de la Haia de 1961, que incorpora el favor testamenti amb la introducció de diverses
connexions alternatives (art. 1) i produint efecte erga omnes (art. 6), per la qual cosa en aquesta
matèria desplaça l’art. 11 del Codi civil.
47
Només ratificat per Holanda. Respecte a això, VAN ITERSON, D. « Pays Bas - Successions
- Convention de La Haye du 1er août 1989 - Mise en application ». Revue critique de Droit international, (1997), p. 136 i s.; A. BORRÁS, «La ratificación por Holanda del Convenio de La Haya de 1.º
de agosto de 1989 sobre ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte». Revista Española de
Derecho internacional, (1996), p. 362 i s. Sobre les successions i el possible interès del Conveni per
a Espanya, BORRÁS, A. « L’approche du renvoi dans un système d’unité de la succession ». Mélanges
en l’honneur de Mariel Revillard: Liber amicorum [París], (2007), p. 23 i s.; BORRÁS, A. « La Convention de La Haye de 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort et l’Espagne ».
E pluribus unum. Liber amicorum Georges A.L. Droz (BORRÁS; BUCHER; STRUYCKEN; VERWILGHEN;
ed.), la Haia (1996), p. 7 i s.
48
Document COM (2009) 154 final, de 14 d’octubre de 2009.
49
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Cortes Generales, IX Legislatura, Serie A:
Actividades parlamentarias, n. 242, de 22 de desembre de 2009.
50
Resolució de 12 de novembre de 2009, cit. en nota 4.
51
Redacció d’acord amb la Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers (BOE
de 30 de setembre de 2003).
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que un dels cònjuges sigui espanyol o resideixi habitualment a Espanya, supòsits
especialment rellevants des de la perspectiva d’una societat multicultural52. En
aquesta matèria, s’ha d’indicar que en l’àmbit comunitari no va prosperar53 una
iniciativa per modificar el Reglament 2201/2003 (Brussel·les II bis) pel que fa a
la competència i que introduïa normes relatives a la llei aplicable en matèria matrimonial (Roma III). Per aquesta raó, s’ha adoptat una proposta de Reglament
pel qual s’estableix una cooperació reforçada en l’àmbit de la llei aplicable al
divorci i a la separació judicial54, en què, en absència d’elecció de la llei aplicable
per les parts, la llei aplicable seria la de la residència habitual en el moment de
presentació de la demanda, i només amb caràcter subsidiari han d’entrar en joc
altres connexions.
Les dades anteriors posen en relleu una marxa decidida, en l’ordre internacional i en l’europeu, cap a la utilització de la connexió a la residència habitual,
per la qual cosa interessa destacar alguns elements rellevants als efectes que ens
ocupen.
Un primer element que cal destacar és que els instruments convencionals i
comunitaris esmentats utilitzen la connexió a la residència habitual sense precisar
el concepte. Si es repassen les actes de les diferents sessions de la Conferència
de la Haia, es constatarà que en l’elaboració de cada conveni sempre hi ha hagut
alguna proposta d’intentar una definició i que, després d’un intercanvi de parers,
s’arriba sempre a la conclusió que no s’han de definir ni, per tant, establir terminis per a l’adquisició55. En l’àmbit comunitari, tampoc no es dóna en els instruments una definició. En el cas del Tribunal de Justícia, la sentència de 2 d’abril
de 200956 no en dóna una definició, però proporciona alguns dels elements que
serveixen per saber quan es pot entendre que hi ha una residència habitual a uns
efectes específics: «s’ha d’interpretar en el sentit que la dita residència es correspon amb el lloc on el menor tingui una certa integració en un entorn social i familiar. A aquests efectes s’han de considerar, en particular, la durada, la regularitat,
les condicions i les raons de la permanència en el territori d’un Estat membre i

52

RODRÍGUEZ BENOT, cit.
A causa de la unanimitat requerida en l’àmbit del dret de família.
54
Document COM (2010) 105 final, de 24 de març de 2010. Juntament es va presentar una
proposta de decisió que autoritzava la cooperació reforçada a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Eslovènia, Espanya, França, Itàlia, Letònia, Luxemburg, Hongria, Malta, Portugal i Romania
(document COM (2010) 104 final, de la mateixa data), adoptada el 12 de juliol de 2010 (DO L 189,
de 22 de juliol de 2010).
55
Fins i tot quan l’art. 3, apartat 2, del Conveni de 1989 sobre llei aplicable a les successions per causa de mort només intenta reforçar la connexió a l’Estat de la residència en establir que
s’aplicarà «la llei de l’Estat en què el difunt tingués la residència habitual en el moment de la mort
si havia residit en el dit Estat durant un període no inferior a cinc anys immediatament abans de
morir».
56
Sentència de 2 d’abril de 2009, assumpte C-523/07, «A», nota de GONZÁLEZ BEILFUSS, C.
a Revista Jurídica de Catalunya, 4, (2009), p. 1201 i s.
53
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del trasllat de la família a aquest Estat, la nacionalitat del menor, el lloc i les condicions d’escolarització, els coneixements lingüístics, així com les relacions familiars i socials que el menor manté en l’Estat referit», i afegeix que «és competència
dels òrgans jurisdiccionals nacionals determinar la residència habitual del menor
tenint en compte el conjunt de circumstàncies de fet particulars en cada cas».
La utilització de la residència habitual en aquestes circumstàncies es pot
incardinar en el procés de flexibilització del Dret internacional privat actual57
davant la rigidesa d’altres connexions. A la qual cosa es pot afegir que, funcionant
així des de fa anys, no es pot fer un balanç negatiu dels resultats. És a dir, no es
tracta que formalment o intel·lectualment es prefereixi la utilització d’aquesta
connexió, sinó que està funcionant acceptablement bé en la pràctica. A més, es
produeix també una diversificació de l’estatut personal a conseqüència del reconeixement de sentències estrangeres basades en una llei diferent de la llei de la
nacionalitat58.
Un altre element que cal considerar és el relatiu als supòsits en què es
produeix una interacció entre els conflictes interns i els internacionals; és a dir,
quan la llei designada per la norma de conflicte és la d’un Estat plurilegislatiu59. Aquest element ha estat tingut en compte per la Conferència de la Haia
de Dret Internacional Privat des de 1961, introduint-hi clàusules cada vegada
més complexes60, però que, en general, responen a la idea que en tals casos la
determinació de la llei aplicable es fa, en primer lloc, per les normes existents
en el dit Estat plurilegislatiu per determinar la llei aplicable entre aquelles que
coexisteixen i, en absència d’aquestes normes, s’apliquen les regles que prevegi
el Conveni respectiu. No obstant això, en un camí iniciat en el Conveni de
Roma de 1980 sobre llei aplicable a les obligacions contractuals61, es prescindeix d’aquestes normes internes i s’estableix que en els casos de remissió a un

57
GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. « Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation
des règles de Droit international privé. Cours général ». Recueil des cours de l’Académie de Droit
international, tom 287 (2000), p. 214 i s.
58
BUCHER, A. « La famille en Droit international privé ». Recueil des Cours de l’Académie
de Droit international, tom 283 (2000), p. 51 i s.
59
En el cas d’Espanya, cal pensar en el supòsit de remissió ad intra, a conseqüència del
reenviament de retorn. Respecte a això, pel fet de centrar-se en un cas referit a Catalunya, la Resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 18 de setembre de 2006, comentada
per A. FONT a Revista Española de Derecho Internacional, 2 (2006), p. 1002 i s. i per J. J. FORNER, en
la mateixa revista, 2 (2007), p. 131 i s.
60
Un examen detallat de la qüestió a BORRÁS, A. « Les ordres plurilégislatifs… », cit., p.
296 i s.
61
Art. 19 i, en el mateix sentit, art. 22 del Reglament 593/2008 (Roma I) i art. 25 del Reglament 864/2007. Sobre aquests, GARCIMARTÍN, F. J. «El Reglamento Roma I sobre ley aplicable
a las obligaciones contractuales ¿Cuánto ha cambiado el Convenio de Roma de 1980?». La Ley,
n. 6957 (30 maig 2008); GARCIMARTÍN, F. J. «La unificación del Derecho conflictual en Europa: el
Reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)». La Ley, n. 6811
(11 octubre 2007).
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ordenament plurilegislatiu «cada unitat territorial es considerarà com un país a
efectes de la determinació de la llei aplicable» i, des d’una perspectiva espanyola, la inclusió d’una disposició d’aquesta naturalesa margina les nostres regles
de determinació, és a dir, la utilització dels nostres punts de connexió. El tema
es planteja ara entorn de l’art. 28 de la proposta de la Comissió en matèria de
successions, ja que utilitza aquesta fórmula, i margina, per tant, la possibilitat
d’utilitzar el veïnatge civil, cosa que preocupa el Parlament de Catalunya62.
Finalment, cal considerar que tots els textos convencionals i comunitaris
s’ocupen de destacar que l’Estat plurilegislatiu «no està obligat» a aplicar els
instruments esmentats als conflictes purament interns, però tampoc no és, per
tant, impossible fer-ho si es vol, cosa que, atesa la mobilitat de les persones, és
una solució positiva que dóna solució idèntica a ambdós tipus de supòsit. Però
hi ha un element, no pacífic63, que s’ha de tenir en compte des d’una perspectiva espanyola. En efecte, l’art. 16 del Codi civil estableix que els conflictes de
lleis purament interns «s’han de resoldre segons les normes que conté el capítol
IV», és a dir, les aplicables als conflictes internacionals. El dubte rau en a quines
normes fa tal remissió, si a les contingudes físicament en tals disposicions o a
les normes realment aplicades a tals supòsits. És a dir, les normes convencionals o institucionals que tenen caràcter erga omnes i que, per tant, han substituït
aquestes normes del capítol IV per als conflictes internacionals (en matèries, per
exemple, com la forma dels testaments o aliments). Aquesta segona interpretació
és la que sembla més correcta, amb l’avantatge addicional d’aconseguir que la
solució dels conflictes interns sigui realment la mateixa que la dels conflictes
internacionals, solucions convencionals que resulten més modernes i permetrien
una reforma del nostre sistema de dret interregional. Amb una solució d’aquesta
naturalesa no quedaria tampoc lloc en molts casos per al veïnatge civil. En la resolució esmentada del Parlament de Catalunya64, sembla que dóna per fet que es
produeixi l’aplicació de les normes del Reglament als conflictes interns65.

62

Resolució de 12 de novembre de 2009, cit. en nota 4.
Respecte a això, debat entre els prof. J. D. González Campos, A. Borrás i S. Sánchez
Lorenzo a Principios, objetivos y métodos del Derecho internacional privado. Balance y perspectivas
de una década. Cuartas Jornadas de Derecho internacional privado, Madrid, 1995, pp. 129-133;
SÁNCHEZ LORENZO, S. «La aplicación de los convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho
internacional privado a los conflictos de leyes internos: perspectiva española». Revista Española de
Derecho internacional, 1 (1993), p. 131 i s.; ÁLVAREZ, S. «¿Derecho interregional civil en dos escalones?». Libro Homenaje a Ildefonso Sánchez Mera, [Madrid], vol. II (2002), p. 1787 i s., recollit a ÁLVAREZ, S. Estudios de Derecho interregional. Santiago de Compostel·la: 2007, en particular, p. 38 i s.
64
Resolució de 12 de novembre de 2009, cit. en nota 4.
65
Encara que això li resulti criticable. Amb referència a l’art. 28.2 es diu que salvar les situacions purament internes «en el cas espanyol resulta impossible stricto sensu, atès que les normes
de dret internacional privat pròpies i congruents amb el nostre sistema romanista han estat substituïdes per les del Reglament» i que, per tant, l’excepció de l’art. 28.2 de la proposta de Reglament
es torna «il·lusòria».
63
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IV.

LA NECESSITAT D’UNA LLEI DE DRET INTERREGIONAL
I EL PAPER DEL VEÏNATGE CIVIL

Seria el veïnatge civil la connexió en una futura llei de Dret interregional?
O, quin seria el seu paper en la dita llei? Per a respondre a aquesta pregunta cal
plantejar-se el tema de la necessitat d’una llei de Dret interregional i enquadrar-la
adequadament.
No constitueix una novetat parlar de la necessitat d’una llei de Dret interregional66, havent estat assenyalades reiteradament les deficiències del sistema67. Però les deficiències del sistema de Dret interregional espanyol actual
sorgeixen en el marc de les notables deficiències de què també pateix el sistema
autònom de Dret internacional privat68, al qual remet l’art. 16 del Codi civil per
a la solució dels conflictes interns amb algunes «particularitats». Va ser encara
bastant recentment quan es va obrir un ampli debat entre els internacionalprivatistes espanyols arran del treball de J. D. González Campos proposant
algunes línies per a la preparació d’una llei espanyola de Dret internacional
privat69. En aquest cas, la proposta de llei general de Dret internacional privat
incloïa tant la dimensió interna com la dimensió internacional, puix que per al
seu autor era positiu el manteniment dels vincles entre les normes per a ambdós
tipus de situacions. L’examen fet en l’apartat anterior mostra que moltes de les
solucions adoptades per als conflictes internacionals serien també bones per
als conflictes interns i aquest és el motiu dels camins que s’han assenyalat per
a modernitzar el sistema de dret interregional per la via dels convenis internacionals erga omnes.
Tenint en compte l’important paper que en el nostre ordenament jurídic té
la connexió a la nacionalitat i el reflex que això té en la utilització del veïnatge

66
Sempre se cita la conclusió del Congrés Nacional de Dret Civil de Saragossa (1946), en
què es declara la necessitat de la «promulgación urgente de una ley de carácter general que resuelva los problemas de Derecho interregional que surgen de la coexistencia de diferentes regímenes
civiles en España».
67
O, fins i tot, dubtant del seu caràcter de «sistema». E. PECOURT, «El nuevo sistema español de Derecho interregional. Ponencia general de las primeras jornadas del Instituto Español
de Derecho foral». [Pamplona] (1975); BORRÁS, A. «Los conflictos internos en materia civil a la
luz de la legislación actualmente vigente». Conflictos de leyes en el desarrollo del Derecho civil vasco
[Bilbao], (1999), p. 71 i s.
68
PECOURT, E. cit. Fins i tot va qualificar el sistema previst per als conflictes internacionals
com a «magre i rudimentari quadre de solucions».
69
GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. «La reforma del sistema español de Derecho internacional privado. Algunas propuestas para un debate». Revista Española de Derecho internacional, (2000-2),
p. 351 i s., tenint en compte l’aleshores recent llei italiana de Dret internacional privat de 1995 i
els treballs aleshores en curs a Bèlgica que van desembocar en la llei belga de Dret internacional
privat. Sobre els treballs fets, vegeu les notes de G. PALAO sobre les primeres i segones jornades
sobre la reforma del sistema espanyol de Dret internacional privat, Revista Española de Derecho
internacional, 1 (2002), p. 520 i s. i 1 (2005), p. 563 i s.
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civil, seria possible preguntar-se el paper que es podia haver reservat a la nacionalitat en la Llei general esmentada de Dret internacional privat. En aquest sentit,
encara en l’àmbit del Dret internacional privat autònom, es considerava que se
n’havia de reduir el paper, si bé tampoc no semblava prudent apostar per una
supressió total70. Va ser en gran mesura a conseqüència dels constants avenços
del denominat Dret internacional privat comunitari71, que deixa un lloc cada vegada més residual al Dret internacional privat autònom, que l’ambiciós projecte
científic va ser abandonat. Sens dubte una llei així hauria hagut d’acabar amb els
problemes de tècnica legislativa que deriven de la no-preparació de la normativa
interna per a la recepció de les normes institucionals i comunitàries, la qual cosa
hauria estat, sens dubte, útil72.
Però el plantejament és necessàriament molt diferent pel que fa a la dimensió interna del Dret internacional privat o Dret interregional. En efecte, en aquest
àmbit la necessitat d’una llei de Dret interregional és manifesta, atès que a les
insuficiències que en la matèria ja s’havien detectat, s’hi uneix la complexitat resultant de la nova situació que s’obre a partir de la Constitució de 1978 i els Estatuts d’autonomia. El desenvolupament legislatiu per les Comunitats autònomes
a partir d’aquest moment ha estat molt important i per aquest motiu és necessari
delimitar, a través d’una llei general, l’aplicació dels diferents ordenaments territorials. No és estrany que en aquesta situació hagin proliferat estudis que es
refereixen a la forma en què es pot abordar aquesta nova situació73. No és aquest
el moment ni l’oportunitat d’examinar les possibles línies d’una tal llei de Dret interregional, sense que això sigui obstacle perquè es consideri una tasca important
70
BORRÁS, A.; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. « La loi nationale à l’heure de la réforme du Droit
international prive espagnol ». Le Droit international privé : esprit et Méthodes. Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde [París], (2005), p. 153. De fet, el seu paper seria diferent segons si es tractés
de situacions personals, relacions de família o successions.
71
BORRÁS, A. «La expansión comunitaria: penetración en el ámbito del Derecho de familia
y de sucesiones». Estudios de Derecho de familia y sucesiones (dimensión interna e internacional).
(ALVAREZ, S. Ed.) [Santiago de Compostel·la], (2009), p. 65 i s.; BORRÁS, A. «Lights and shadows of
Communitarisation of Private International Law: Jurisdiction and enforcement in family matters
with regard to relations with third States». The external dimension of EC Private International Law
in family and succession matters (MALATESTA, A.; BARIATTI, S.; POCAR, F. ed.) [Milà], (2008), p. 101
i s.
72
Un tema que s’emmarca en el projecte DER2008-05354/JURI, «Reforma de la normativa española para facilitar la aplicación de reglamentos comunitarios y normativa convencional
relacionada que regulan competencia judicial internacional y eficacia de decisiones», del qual és
investigadora principal l’autora d’aquest treball.
73
En particular, ÁLVAREZ, J. J. «La actual configuración de los presupuestos generales del
sistema español de Derecho interregional». Revista Vasca de Administración Pública, (1997), p. 9
i s.; ÁLVAREZ, J. J. «La necesaria reforma del sistema español de Derecho interregional». Cursos de
Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1997 [Madrid], (1998), p. 275 i s.; S. ÁLVAREZ, «Derecho
interregional. Claves para una reforma». Anuario Español de Derecho internacional privado, vol.
3 (2003), p. 37 i s. i recollit a Estudios de Derecho interregional. Santiago de Compostel·la: 2007,
p. 79 i s.; A. FONT, Actualización y desarrollo del sistema de Derecho interregional. Santiago de
Compostel·la: 2007.
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i que s’hauria d’abordar al més aviat possible, ja que el sistema actual no solament
és insuficient, sinó absolutament inadequat a la situació existent. Es coincideix
així en aquest sentit plenament amb la resolució del Parlament de Catalunya74
ja esmentada algunes vegades i que, en ocasió d’una consulta sobre la proposta
comunitària en matèria de successions, aprofita l’oportunitat per subratllar encaridament la necessitat de la llei de Dret interregional.
No és una novetat que a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya75, l’art. 14,
apartat 1, disposi que «les normes i les disposicions de la Generalitat i el Dret civil
de Catalunya tenen eficàcia territorial, sens perjudici de les excepcions que es puguin establir en cada matèria i de les situacions que s’hagin de regir per l’estatut
personal o per altres normes d’extraterritorialitat», una disposició que s’ha de
veure conjuntament amb l’art. 5, en el qual manifesta el «reconeixement d’una
posició singular de la Generalitat amb relació al Dret civil». Respectant la competència exclusiva de l’Estat en matèria de conflicte de lleis76, es tracta de trobar
les millors solucions per als problemes que al voltant d’aquest tema es plantegen.
Com s’ha vist amb anterioritat, les matèries més conflictives en els conflictes de
lleis de caràcter intern sorgeixen en l’àmbit dels règims matrimonials i de les successions, moltes vegades conjuntament77. Aquí rau, doncs, la importància de la
delimitació adequada de les lleis en presència.
En aquest context, del que es tracta és d’examinar la connexió que cal utilitzar i, en definitiva, d’examinar el paper que en una reforma d’aquesta mena
caldria atribuir al veïnatge civil com a connexió78. Com s’ha indicat al principi,
aquest tema té una forta càrrega política que l’omple de dificultats. No és necessari incidir novament sobre els defectes del sistema existent per a l’atribució del

74
Resolució de 12 de novembre de 2009, cit. en nota 4, en què es diu que «s’imposa, atès
l’impacte dels convenis internacionals i les disposicions comunitàries, cada cop amb més força i
raó, la necessitat de regular de manera específica els conflictes de lleis interregionals en congruència amb el sistema espanyol i, en aquest àmbit, d’acord amb les institucions del Dret successori
català», per concloure considerant «la necessitat, cada cop més urgent i peremptòria, de regular de
manera autònoma i separada els conflictes de lleis internes».
75
Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, BOE de 20 de juliol de 2006.
76
I deixant aquí al marge la qüestió relativa a la possible inconstitucionalitat de les normes de delimitació de les normes materials autonòmiques, que són necessàries precisament per
la insatisfacció i la passivitat del legislador estatal per a legislar en matèria de Dret interregional.
Sobre aquest debat, BORRÁS, A. «Los conflictos internos en materia civil a la luz de la legislación
actualmente vigente». Conflictos de leyes en el desarrollo del Derecho civil vasco: Jornadas de estudio,
(1999), p. 82 i s. i FONT, A. Actualización…, cit., p. 90 i s.
77
BOUZA, N. Problemas de adaptación en el Derecho internacional privado e interregional.
Madrid: 1977; ZABALO, E. La situación jurídica del cónyuge viudo. Pamplona: 1993.
78
I deixant al marge, per tant, altres connexions que, segons les matèries, s’haurien d’utilitzar en la dita Llei de dret interregional i, en particular, el paper que caldria reservar a l’autonomia
de la voluntat, que és una qüestió important en la perspectiva que s’ha vist de l’evolució del dret
internacional privat i que, sens dubte, haurà de tenir un paper més important que en l’actualitat en
una futura Llei de dret interregional.
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veïnatge civil en els arts. 14 i 15 del Codi civil i, en particular, sobre l’atribució de
l’anomenat veïnatge de dret comú79.
En la perspectiva d’una llei de Dret internacional privat que inclogués també
el Dret interregional, González Campos80 advocava per excloure de la llei esmentada la regulació del veïnatge civil, i assenyalava per a fer-ho dues raons. La primera, que constituint un status general dels espanyols havia de figurar en el Codi
civil. La segona, les dificultats que n’implicaria la substitució. Quant a la primera
raó, és fàcilment comprensible si s’examina el tema des de la perspectiva d’una
llei general de Dret internacional privat, en la qual tampoc no es regularia la
nacionalitat, malgrat el paper que s’hi desenvoluparia com a connexió; una altra
qüestió diferent és si el Codi civil continua sent el lloc adequat per a contenir
aquestes normes. La segona raó és conseqüència del tema que batega en el fons
de tota la discussió sobre el veïnatge civil, quina és la dificultat de qualsevol modificació donada la sensibilitat davant qualsevol canvi en la matèria. Es tractava
d’una posició prudent, que no li impedia afegir que això no implicava que el
veïnatge civil podria, si escau, ser objecte d’un «procés de flexibilització». El que
és necessari és valorar fins on ha d’arribar tal flexibilització i si la connexió s’ha
de mantenir.
Si la raó de l’exclusió de la regulació del veïnatge civil d’una llei general de
Dret internacional privat tenia un sentit, la situació canvia si ens col·loquem en
la perspectiva d’una llei exclusivament de Dret interregional, en la qual tindria el
lloc més adequat la regulació, si escau, del veïnatge civil. Tractant-se d’una connexió particular per als conflictes interns, la sortida del Codi civil de la regulació
d’aquesta matèria hauria d’implicar també la sortida del Codi de la regulació del
veïnatge civil. És en aquesta línia on es pot situar la postura de S. Álvarez, per al
qual81 el veïnatge civil s’ha de mantenir, tot i que se n’ha de revisar el contingut,
i destaca tres aspectes: la necessitat d’una depuració constitucional, la necessitat
de dotar-la de prou previsibilitat i la necessitat d’ajustar el règim del veïnatge
civil a les solucions que s’adoptin en la determinació de la llei aplicable. Per A.

79
En aquest sentit, és rellevant el vot particular de J. D. González Campos en la sentència
del Tribunal Constitucional 226/1993, de 8 de juliol, en què diu que «amb independència de l’encert o el desencert de les solucions proposades en el curs del debat parlamentari —si bé no és ociós
assenyalar que algunes d’aquestes solucions avui formen part del nostre sistema de dret internacional privat i, per tant, cal presumir que en res no afecten la seguretat jurídica— el cert és que altres
solucions eren possibles i, en tot cas, correspondria al legislador estatal cercar les més apropiades
perquè quedés garantida l’exigència que conté l’art. 149.1.8 CE d’un àmbit igual d’aplicació dels
diferents ordenaments civils coexistents a Espanya». Es referia, en aquest cas, a l’aplicació de la llei
amb la qual tingués els vincles més estrets com a clàusula de tancament per als supòsits residuals.
La sentència va considerar constitucionals els incisos referents al «dret comú» en els arts. 14 i 16
del Codi civil, segons la redacció donada per la Llei 11/1990, de 15 d’octubre.
80
«La reforma…», cit., p. 363.
81
ÁLVAREZ, S. «Derecho interregional…», cit., p. 113 i s.

405

Font82, «mediante la vecindad civil se expresan vínculos de tipo social, económico y afectivo que ponen de manifiesto que el ligamen es además efectivo», però
afegint que aquest element d’identitat hauria de ser matisat per l’admissió d’altres
punts de connexió i, en particular, la residència habitual —encara que aquesta última s’hauria de sotmetre a certes condicions, que mostressin un cert arrelament
i suposessin una perspectiva de manteniment futur de vincles amb el territori en
qüestió, la qual cosa es podria estimar segons la durada d’aquesta permanència
que xifra, a títol d’exemple, entre tres i cinc anys. Aquesta línia es troba també
en altres autors que, tot i admetre la possibilitat d’utilització de la residència habitual, la condicionen a l’existència de circumstàncies precises83, i amb tot això,
s’està desnaturalitzant precisament el mateix concepte i la seva funció, com s’ha
intentat demostrar en l’apartat anterior.
Resulta una mica curiosa l’actitud de desconfiança davant la residència habitual, no solament perquè s’aplica sense més problemes a les situacions internacionals encara que amb diferències segons les matèries, en les quals els trets
d’identitat o la funció delimitadora tenen un paper essencial, sinó perquè la litigiositat entorn del veïnatge civil és amplíssima, com ja s’ha vist84, i mostra precisament les debilitats d’aquesta connexió i la utilització que se’n pot fer. Molts serien
els exemples que es podrien adduir en suport d’aquesta connexió, però n’hi ha
prou amb pensar en dues situacions, una de clàssica i una altra de més nova. En
el cas dels efectes del matrimoni, la connexió principal a la residència habitual
comuna immediatament posterior a la celebració del matrimoni seria avantatjosa
i evitaria els problemes d’incertesa sobre el veïnatge civil que es produeixen a
conseqüència de la mobilitat de les persones a l’interior d’Espanya85, tenint en
compte, a més, que de fet és una connexió molt freqüent, considerant l’absència
de veïnatge civil comú i d’elecció de la llei aplicable. L’altre exemple es refereix a
les unions estables de parella, ja que tenint en compte l’absència d’una norma de

82

FONT, A. Actualización…, cit., p. 240 i s.
GINEBRA, M. E. «La qualitat civil de català: domicili i residència versus veïnatge civil».
Revista Catalana de Dret privat, (2003), p. 43.
84
LAMARCA, A. «Qui és català? La darrera jurisprudència sobre veïnatge civil». La Notaria,
5 (2001), p. 17 i s.
85
En l’acte més simple, de la compra d’un pis, el coneixement del veïnatge civil dels cònjuges pot resultar una operació complexa, segons la procedència, el moment de celebració del matrimoni, la permanència a Catalunya, etc. i tenint en compte que molta gent ignora el seu veïnatge
civil. Respecte a això, és significatiu l’estudi de LAMARCA, A. «Veïnatge civil, determinació del règim
econòmic matrimonial i llei aplicable a la successió. Check-list i criteris d’actuació professional».
Revista Jurídica de Catalunya,1 (2007), p. 1 i s., que constitueix una veritable «guia pràctica» de
l’interrogatori per a saber quin és el veïnatge civil d’una persona. Es pot afegir la dada que la sentència de l’Audiència Provincial de Lleida de 17 de gener de 2008 (Revista Jurídica de Catalunya,
III (2008), p. 960 i s.) va aplicar la Llei de la residència habitual comuna al règim de béns d’una
parella casada en l’interval entre la Constitució i la Llei 11/1990, el mateix que va fer la sentència
de l’Audiència Provincial de Tarragona de 15 de juny de 2006 (Anuario Español de Derecho internacional privado, 2006, p. 923 i s.).
83
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conflicte de caràcter estatal, cada una de les normes que regula aquesta situació
té delimitacions diferents, que poden conduir a l’aplicació de lleis diferents, sense
que resulti possible l’aplicació d’una única norma a una parella86.
La idea d’utilitzar la residència habitual com a connexió en els conflictes interns en lloc del veïnatge civil no és nova. Malgrat l’actitud prudent adoptada en la
proposta en el cas de llei general de Dret internacional privat, J. D. González Campos va fer el 1981 una proposta en el si de la Comissió General de Codificació per
a modificar els art. 14 i 15 del Codi civil, seguida d’una proposta per a modificar el
capítol V del títol preliminar del Codi civil, i va examinar també les conseqüències
del dit canvi en les normes de l’article 9 del Codi civil87. Aquesta proposta va ser seguida per un «avantprojecte de llei de reforma de determinats articles del títol preliminar del Codi civil sobre conflictes de lleis de lleis», de 30 de novembre de 1981.
La proposta de substituir el veïnatge civil per la residència habitual se sostenia en aquella ocasió per diverses raons. En primer lloc, perquè el règim de
veïnatge civil es justificava en un sistema en què imperava la unitat jurídica de la família, difícilment realitzable després de la Constitució a conseqüència del principi
d’igualtat entre els cònjuges (art. 32). En segon lloc, les dificultats per al coneixement del veïnatge en atenció al complicat sistema de declaracions de voluntat. En
tercer lloc, la residència habitual juga com a punt de connexió subsidiari general
de la nacionalitat per als qui en manquin o la tinguin indeterminada (art. 9, apartat
10, del Codi civil), la qual cosa la fa particularment idònia per ser utilitzada en els
conflictes interns. En quart lloc, constitueix un criteri de fet «susceptible de determinació judicial en cas de conflicte, però la realitat del qual es pot establir, sense
necessitat d’una resolució judicial, atenent a les circumstàncies que caracteritzen
un lloc com a centre de vida, voluntàriament triat, de la persona».
La proposta era prudent, ja que establia una presumpció general en virtut de
la qual una residència és habitual quan ha durat més de sis mesos en un territori
determinat88.
A més, per a evitar reticències amb relació a un tema tan sensible com el
règim de successions i, en particular, de llegítimes, s’establia que, a l’efecte de
86
A títol d’exemple, l’art 1 de la Llei catalana 10/1998, de 15 de juliol (DOGC de 23 de
juliol de 1998), estableix que les disposicions s’han d’aplicar (arts. 1 i 20.2) si un dels membres de
la parella té veïnatge civil català, la mateixa norma que es troba en l’art. 2, apartat 3, de la Llei foral
navarresa 6/2000, de 3 de juliol, per a la igualtat jurídica de les parelles estables. En canvi, la Llei
aragonesa 6/1999, de 26 de març, relativa a les parelles estables no casades (BOA 6 d’abril de 1999)
no en diu res, per tant, és d’aplicació territorial. Penseu, per ex., en el cas d’una parella integrada
per un navarrès i una catalana amb residència a Aragó.
87
Sobre els diversos intents de modificació del títol preliminar i, en particular, sobre la
proposta de Julio D. González Campos, vegeu-ne l’examen detallat de GINEBRA, M. E. La qualitat
…, cit., p. 460 i s.
88
Evidentment, la mateixa regla s’utilitzaria per a determinar la residència en una comarca
o localitat. Aquest extrem resulta, no obstant això, dubtós per als qui consideren que aquest
aspecte no queda inclòs en la competència de l’Estat.
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l’art. 9, apartat 8, només es considera habitual una residència si ha durat com a
mínim dos anys, temps que no devia haver semblat excessiu si es té en compte
que el Conveni de la Haia de 1989 sobre llei aplicable a les successions per causa
de mort estableix als mateixos efectes un període de cinc anys (art. 3, apartat 2).
Malgrat això, la proposta no va ser ben rebuda ni per part d’alguns membres de
la Comissió General de Codificació89 ni pel Congrés de Jurisconsults sobre els
Drets Civils Territorials en la Constitució90, en què es va arribar a considerar que
una iniciativa d’aquesta naturalesa conduiria a una connexió movile qual piuma
al vento, una manifestació que es pot considerar una mica lleugera, que ignora la
utilització de la residència habitual com a connexió en l’àmbit mundial en les més
diverses matèries, com ja s’ha vist amb anterioritat.
Un cop transcorreguts trenta anys des d’aquella proposta, ens trobem en la
mateixa situació, en la qual res no s’ha mogut, en què el veïnatge civil continua
produint problemes i en què la residència habitual s’ha consolidat clarament en
l’àmbit mundial i, particularment, europeu. Però l’actitud en defensa del criteri
del veïnatge civil sembla que és mantinguda per molts amb poques escletxes per
a l’entrada de la residència habitual.
En aquesta perspectiva, sembla difícilment imaginable que en una futura llei
de Dret interregional es pugui arribar a suprimir el veïnatge civil i substituir-lo
completament per la residència habitual. No obstant això, la residència habitual
hauria d’adquirir més importància, i manifestar-se en dos sentits. D’una banda,
podria tenir el caràcter explícit de connexió subsidiària de caràcter general, en el
mateix sentit que té respecte a la nacionalitat en l’art. 9, apartat 10, del Codi civil.
De l’altra, hi hauria matèries en què, bé directament, bé per incorporació de les
regles de determinats convenis internacionals, s’hauria d’acudir a la residència
habitual, sense referència al veïnatge civil, com en el cas de la protecció de nens,
de la protecció d’adults o de l’obligació d’aliments.
Si abans es deia que els efectes del matrimoni91 i les successions constitueixen el
tema estrella en aquest àmbit, no resulta fàcil trobar un camí que resulti acceptable i,
alhora, congruent amb la tendència que es dibuixa a Europa, on també la Comissió
ha qualificat el Dret de família i de successions com a matèries «massa carregades
emocionalment». Si una llei de Dret interregional podria salvar les diferències, atès
que els instruments europeus no s’apliquen, en principi, als conflictes purament
interns, en els supòsits de remissió a un ordenament plurilegislatiu conflueixen, com
abans s’ha dit, ambdues dimensions, la interna i la internacional. Així, en la tantes
vegades esmentada resolució del Parlament de Catalunya, en prendre una posició

89
En particular, Manuel Taboada Roca, Conde de Borrajeiros, Jesús Diez del Corral i Francisco Núñez Lagos.
90
Celebrat a Saragossa, el 1981.
91
A la qual cosa caldria afegir-hi els efectes de les unions estables de parella.
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contrària a la utilització de l’autonomia de la voluntat en la determinació de la llei
aplicable a les successions, indica també que en el cas de professio iuris92 a favor de la
llei nacional, s’hauria de preveure en el propi Reglament quina seria la llei personal
quan l’Estat en qüestió fos plurilegislatiu, amb la qual cosa es mostra una tendència
al manteniment del veïnatge civil en la matèria, amb poca inclinació tant a acceptar
la residència habitual com a acceptar l’autonomia de la voluntat, una actitud poc
flexible que enllaça malament amb les tendències actuals.
Si el veïnatge civil es continua utilitzant, encara que sigui amb menys intensitat i en menys matèries, no hi ha dubte que la regulació hauria de sortir del Codi
civil i s’hauria d’incloure en la Llei de Dret interregional, en una clara intenció
que aquesta sigui tan completa com sigui possible per als conflictes interns. Una
altra qüestió diferent és la que es refereix a si aquesta regulació ha de ser continuista respecte al text actual dels arts. 14 i 15 del Codi civil o, per contra, ha
d’incloure modificacions. En la mesura que es manté el veïnatge civil, sembla
que seria el moment d’introduir-hi una sèrie de modificacions, tot i que la manca
d’acord pot conduir al manteniment de l’existent.
Amb relació a la regulació del veïnatge civil, un aspecte important és el relatiu al joc de les declaracions en les diferents formes d’adquisició del veïnatge civil93, fet que planteja la qüestió relativa al manteniment de l’adquisició automàtica
pel transcurs de deu anys de residència sense que hi hagi cap declaració contrària.
Rebutjar aquesta possibilitat d’adquisició automàtica significa rebutjar la incorporació en un territori en què s’ha passat un període important de la vida. Només
la defensa a ultrança del veïnatge civil com a connexió pot portar a exigir, en tot
cas, que el canvi solament es produeixi mitjançant una declaració inscrita en el
Registre Civil en nom d’una pretesa seguretat jurídica. De fet, significaria que en
la major part dels casos es mantindria el veïnatge civil adquirit en el moment del
naixement, encara que no s’hagin mantingut després vincles amb aquest territori,
puix que tals declaracions no es fan normalment.
Pel que fa a l’estranger que adquireix la nacionalitat espanyola, sembla que
la lògica portaria a establir que adquirís el veïnatge civil que correspongui a conseqüència de la causa per la qual ha adquirit la nacionalitat espanyola. L’únic
supòsit en què no serviria aquest criteri seria amb relació a l’adquisició per carta
de naturalesa, per a la qual cosa caldria preveure una norma que impedís que
continuï passant, com en l’actualitat, que en aquests casos es concedeix gairebé
sistemàticament l’anomenat veïnatge de dret comú.
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Sobre la importància creixent de l’autonomia de la voluntat en matèria successòria, FONJ. M. La professio iuris sucesoria. Madrid, 2010
93
Sobre el tema en general, FORNER, J. J. «La contribución de la DGRN…» cit., no s’entra
en el debat entorn del còmput dels deu anys amb relació a la famosa frase del Reglament del Registre Civil «no es computa el temps en què l’interessat no pugui legalment regir la seva persona».
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V.

CONSIDERACIONS FINALS

Un cop vist això anterior, no sembla que hi hagi cap raó de pes per a continuar mantenint la diferència entre els conflictes interns i els internacionals i,
menys encara, respecte als intracomunitaris, pel que fa a la utilització de la residència habitual com a punt de connexió. La utilització de la residència habitual
permetria guanyar en realitat i en flexibilitat. No hi hauria ni més ni menys seguretat jurídica. Com ja s’ha vist, en l’àmbit del Dret interregional la major part dels
litigis acaben sent un debat entorn de l’existència o no d’un determinat veïnatge
civil. Alguns dels casos que s’han indicat haurien estat menys problemàtics si
s’hagués utilitzat com a connexió la residència habitual.
Si en l’àmbit internacional ha estat possible l’acceptació de la residència
habitual com a connexió, més fàcil és acceptar-ho per als conflictes de lleis de
caràcter intern, on les legislacions poden ser molt diferents, però són un nombre
limitat i poden ser fàcilment conegudes amb anterioritat, en el seu abast i contingut. Respecte a això, s’ha de considerar que en un ordre molt més obert, com
el purament internacional o comunitari, el debat està tancat i no sembla viable
una marxa enrere cap a la nacionalitat. Actualment, la preocupació rau —en gran
mesura— a assolir un coneixement correcte dels Drets en presència i així, per
exemple, s’ha anat obrint pas la idea de disposar d’un «perfil de país» en les diferents matèries.
Les noves circumstàncies requereixen un nou model. En aquest model de
Dret interregional el veïnatge civil hauria de ser substituït, totalment o en part,
per la residència habitual. La pretesa tradició de la utilització d’aquesta connexió
no és tal, només des de 1899, amb un enduriment en la regulació posterior. Seguint la tònica convencional i comunitària, no s’han d’intentar establir criteris
que delimitin la residència habitual, ja que amb això s’està donant rigidesa a una
figura que és en si mateixa flexible. Hi haurà, sens dubte, elements que puguin
ajudar a fixar quin és el centre dels interessos principals d’una persona, però cap
no pot constituir en si mateix un requisit imprescindible per a aquesta determinació: només poden constituir elements per tenir en compte a l’hora de fixar el
lloc de la residència habitual, i pot incloure elements tan variats com la durada,
la voluntat, el treball, la propietat d’un habitatge, etc. Amb tot això serà possible
fixar la residència habitual, que no és la simple residència, la qual, al seu torn, no
es correspon amb la mera presència.
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1.

PRECISIONS INICIALS

Els cinquanta anys transcorreguts des de la promulgació i vigència de la
Compilació del dret civil de Catalunya —aprovada per Llei de 21 de juliol de
1960— ofereixen una perspectiva suficient, que permet fer una valoració del què
ha significat el seu text amb referència a una institució que ha tingut una considerable importància, no sols jurídica sinó també social i familiar, a Catalunya. És des
d’aquesta perspectiva que s’intenta fer ara una valoració sumària sobre l’evolució
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del fideïcomís des de l’any 1960 fins al llibre quart del Codi civil de Catalunya,
aprovat per Llei 10/2008, de 10 de juliol, relatiu a les successions per causa de
mort.
L’avantprojecte de Compilació del dret civil de Catalunya regulava la institució que ara ens ocupa en el seu llibre III, que es referia al dret de successions, títol
II —relatiu a la successió testamentària—, capítol vuitè sobre els fideïcomisos,
que contenia vuitanta articles. El text definitivament aprovat com a llei va reduir a
cinquanta-cinc el nombre d’articles, ja que va suprimir els de l’avantprojecte que
feien referència a la prescripció, extinció i inscripció dels fideïcomisos, així com
l’article 358 de l’avantprojecte que regulava determinades qüestions de caràcter
processal respecte a l’herència fideïcomissària. En definitiva el llibre II, títol II,
capítol VII de la Compilació del dret civil de Catalunya s’estructurava en una
secció primera sobre els fideïcomisos en general, les seves classes i interpretació,
una secció segona sobre els efectes del fideïcomís durant la seva pendència, una
tercera secció destinada a la regulació de la quarta trebel·liànica, una secció quarta relativa als efectes del fideïcomís en el moment de la seva delació o transmissió
i, finalment, una secció cinquena on es regulava el fideïcomís de residu. És oportú
recordar en aquests moments que el text compilat seguia el criteri de l’avantprojecte de Compilació del dret civil de Catalunya, que es traduïa en el fet de regular
en un capítol diferent, és a dir el capítol VIII dels esmentats llibre i títol, l’anomenada substitució preventiva de residu.
Pel que fa referència als precedents dels articles que l’avantprojecte i la
Compilació de l’any 1960 dedicaven als fideïcomisos, doctrina autoritzada (vegeu ROCA SASTRE, Los elementos componentes de la Compilación, a «Comentarios
a la Compilación del Derecho civil especial de Cataluña (Ley de 21 de julio de
1960)». Barcelona, 1961, pàg. 16 i ss.) havia posat de manifest que l’articulat
de la Compilació sobre els fideïcomisos procedia substancialment del dret romà,
completat en ocasions per la doctrina i la pràctica de l’època del ius commune;
encara que en ocasions va modificar en part la normativa romana amb la finalitat
d’adaptar-la a les finalitats del típic fideïcomís familiar català. Com eren regular
la substitució preventiva de residu com una modalitat de les substitucions que
no comporten un fideïcomís segons l’article 216 de la Compilació del dret civil
de Catalunya (d’ara endavant CDC) i, també, l’exigència que la prohibició de
detreure la quarta trebel·liànica, quan els fills succeïen com hereus fiduciaris, sols
esdevenia eficaç quan la prohibició s’establia emprant paraules expresses (art.
200,II CDC). En un altre aspecte es posava de manifest que els compiladors varen
considerar oportú fer uns retocs, aclariments i adaptacions dels textos tradicionals amb la finalitat d’adaptar-los als temps actuals; que respecte a l’herència fideïcomissària es centraven en la regulació dels fideïcomisos electius i de distribució
(art. 168 CDC), reducció dels límits de durada dels fideïcomisos (art. 180 CDC),
afegir una darrera conjectura al problema dels fills posats en condició (art. 175),
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imposar com a caució el dipòsit bancari obligatori dels valors mobiliaris fideïcomesos (art. 181 CDC), establir unes garanties més fermes —amb la finalitat d’evitar situacions abusives— en els actes d’alienació de béns fideïcomesos (art. 187
CDC), permetre la subrogació real en els fideïcomisos sota control judicial (art.
189 CDC), ampliar el termini per a practicar l’inventari amb la finalitat de poder
detreure la quarta trebel·liànica (art. 198 CDC) i, finalment, establir en relació
amb el fideïcomís de residu un règim jurídic diferent, en la doble modalitat del
fideïcomís de eo quod supererit i en el de si quis supererit (arts. 211 al 215 CDC).
Finalment es posava de manifest que la Compilació de l’any 1960 establia
també determinades normes processals, davant les insuficiències que resultaven
de la Llei d’enjudiciament civil espanyola de l’any 1881, respecte a determinades
institucions pròpies del dret civil de Catalunya. Que en matèria de fideïcomisos
es centraven en l’establiment d’un procediment ad hoc per a obtenir l’autorització
judicial exigida en els casos de subrogació real, alienació de béns fideïcomesos
i nomenament d’un curador fideïcomissari (arts. 189 i 194 CDC), així com les
particularitats que presentava l’embargament dels drets dels fideïcomissaris en la
fase de pendència del fideïcomís (art. 197 CDC). De la mateixa manera que el text
compilat contenia disposicions de dret immobiliari registrals, com eren l’obligació d’inscriure en el Registre de la Propietat el títol successori (art. 181 CDC), així
com la possibilitat de fer constar en els llibres registrals la circumstància del dret
a detreure la quarta trebel·liànica (art. 206 CDC).
El Codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya, aprovat per Llei del Parlament català 40/1991, de 30 de desembre, regulava els fideïcomisos en el títol III La successió testada, capítol VII Els fideïcomisos, que
contenia setanta articles. L’augment del nombre de preceptes, en relació amb
el text compilat de l’any 1960, de cinquanta-cinc articles es va passar a setanta,
té el seu origen en bona part en el fet que el text de l’any 1991 va recuperar un
cert nombre d’articles de l’avantprojecte de Compilació, que els organismes legislatius de l’època, a vegades de forma més aviat arbitrària, havien suprimit. En
el llibre quart del Codi civil de Catalunya torna al criteri de reduir el nombre de
preceptes a l’hora de regular l’herència fideïcomissària, que ara es concreta en
cinquanta-nou articles. Reducció justificable, perquè l’herència fideïcomissària té
en els temps actuals una importància decreixent.

2.

CONFIGURACIÓ JURÍDICA DE L’HERÈNCIA FIDEÏCOMISSÀRIA

Tant l’article 163,II CDC, com després l’article 182 del Codi de successions
per causa de mort en el dret civil de Catalunya (d’ara endavant CS) configuraven
l’herència fideïcomissària com una institució successiva d’hereu, configuració que
mai va admetre de forma clara el dret romà sobre la institució vigent a Catalunya
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abans de la Compilació. Amb aquesta precisió es vol posar de manifest la importància que el text compilat va tenir per a clarificar la problemàtica fonamental
respecte a la institució que ara ens ocupa. En aquest punt escau posar de manifest
que els precedents romans esmentats a l’apartat anterior, que sens dubte fonamenten una bona part de la normativa catalana sobre l’herència fideïcomissària,
varen ésser objecte d’una interpretació en part correctora, que va tenir com a
model la regulació de l’herència fideïcomissària en el Codi civil alemany, concretament en els seus & 2100 al 2146, que de forma directa configuren l’herència
fideïcomissària com una institució successiva d’hereu, ja que el & 2100 preveu
que el causant de la successió pot instituir hereu —hereu fideïcomissari—, que
sols ho arribi a ésser després d’haver-ho estat un primer instituït o hereu fiduciari.
Aquesta adaptació de la normativa romana a la veritable essència de l’herència fideïcomissària es deu fonamentalment a les aportacions de Roca Sastre, sens dubte
el jurista català més important del segle xx; que en bona part tenen el seu origen
en les seves valuoses notes d’adaptació a la legislació i jurisprudència espanyoles
a la versió castellana del dret de successions del jurista alemany Theodor Kipp,
que constitueix el volum V del tractat de dret civil alemany d’Enneccerus - Kipp
- Wolff, publicat l’any 1951, és a dir, pocs anys abans de la redacció de l’avantprojecte de Compilació del dret civil de Catalunya.
D’acord amb els precedents romans esmentats la configuració de l’herència fideïcomesa com una institució successiva d’hereu presentava unes dificultats importants. En primer lloc perquè el dret romà no preveia la possibilitat
de transmetre a una altra persona la condició d’heres, que implicava la impossibilitat d’atribuir al fideïcomissari la condició d’hereu del testador, com posa de
manifest la doctrina romanista més autoritzada (vegeu en aquest sentit BIONDI,
Sucesión testamentaria y donación «traducció espanyola». Barcelona, 1960, pàg.
492). I en segon lloc per la transcendència que s’atribuïa al principi semel heres,
semper heres (Codi 4,31,4), que han mantingut formalment l’article 111,I CDC,
l’article 154,I CS i actualment l’article 423-12.1 del Codi civil de Catalunya (d’ara
endavant CCC); en base al qual es considerava impossible transmetre al fideïcomissari la condició d’hereu, encara que rebés el contingut de l’herència després
d’haver-se produït la delació fideïcomissària. Encara que el mateix dret romà va
admetre un seguit d’expedients per a superar aquest obstacle, que no és necessari
reproduir aquí. En qualsevol cas és suficient precisar que la perdurabilitat de la
condició d’hereu segons l’article 423-12.1 CCC —i els seus precedents esmentats— té un valor essencialment formal després d’haver configurat el nostre legislador l’herència fideïcomissària com una institució successiva d’hereu, encara que
el legislador català no s’ha atrevit fins ara a treure’n els seus efectes naturals; com
serien configurar com un fideïcomís o institució successiva d’hereu la institució
hereditària sotmesa a condició o termini resolutoris. Solució sens dubte més favorable a la voluntat del testador que la de l’article 423.12.1 CCC, segons la qual la
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condició i el termini resolutoris es tenen per no formulats; amb la conseqüència
de convertir en aquests casos l’instituït en hereu definitiu.
Superats aquests inconvenients i formalismes des de la vigència de la
Compilació de l’any 1960 s’ha imposat de forma pacífica la configuració de l’herència fideïcomissària com una institució successiva d’hereu, que ha permès establir una regulació de la institució —essencialment complexa— d’acord amb el
criteri fonamental de la institució successiva d’hereu. Que a més ha possibilitat
desvirtuar una de les característiques que tradicionalment es predicaven de l’herència fideïcomissària, que segons una opinió molt estesa implicava una prohibició de disposar imposada a l’hereu fiduciari; tesi que fan seva —entre altres— la
sentència del Tribunal Suprem (d’ara endavant STS) de 12 de febrer de 1924 i les
resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (d’ara endavant
RDGRN) de 12 de maig de 1920, 23 de juliol de 1924 i 11 de març de 1925.
Posició que cal refusar, ja que segons l’article 426-36.1 CCC l’hereu fiduciari pot
disposar dels béns fideïcomesos, com a lliures del fideïcomís, en els casos en què
ho permet la llei o ho autoritzen el fideïcomitent o els fideïcomissaris. Que des
d’una altra perspectiva justifica que les prohibicions de disposar es configurin
com una manifestació de les institucions modals segons l’article 428-6 CCC i no
com un fideïcomís; que des d’aquest punt de vista ha permès establir una regulació de l’herència fideïcomissària d’acord amb la seva veritable essència, és a dir,
com una institució successiva d’hereu segons l’article 426-1.1 CCC.
Un altre aspecte que és oportú recordar en aquest punt és la modificació
que el Codi de successions de l’any 1991, i després el llibre quart del Codi civil
de Catalunya, estableixen respecte a la Compilació de l’any 1960. Aquesta en el
seu capítol VII del llibre II, títol II, que s’intitulava dels fideïcomisos, regulava
conjuntament el fideïcomís de substitució, que l’article 163,II configurava jurídicament com una institució successiva d’hereu, i l’anomenat fideïcomís pur, que
l’apartat primer del mateix precepte configurava com una disposició feta a favor
del fiduciari, amb l’encàrrec de transmetre la totalitat o una quota de l’herència a
una altra persona, sense que aquell pogués fer seus els fruits dels béns hereditaris,
a menys que així ho establís el testador. L’oportunitat de regular conjuntament
el fideïcomís pur i el de substitució era qüestionable, ja que el de substitució
implicava una institució successiva d’hereu segons l’article 163,II CDC, mentre
que l’ordo successivus mancava en el fideïcomís pur; ja que l’apartat primer del
precepte atribuïa a l’anomenat en primer lloc, no la condició d’hereu, sinó la de fiduciari; expressió que s’havia d’entendre en el sentit de conferir-li un encàrrec de
confiança que havia de complir en interès de l’hereu al qual havia de transmetre
el patrimoni hereditari, però sense atribuir al fiduciari nomenat en primer lloc la
condició d’hereu. Aquestes significatives diferències, la indefinició de la figura del
fideïcomís pur i la seva manca d’aplicació pràctica justifiquen en bona part que el
Codi de successions es decidís per la supressió del fideïcomís pur, que a la vegada
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ha permès unificar la regulació de l’herència fideïcomissària, sense que la supressió del fideïcomís pur suposi un inconvenient estimable. Perquè unes funcions
semblants a les seves es poden assolir mitjançant el nomenament d’uns marmessors universals (art. 429-7 CCC) i, també, mitjançant el nomenament d’hereu de
confiança (art. 424-11 CCC); encara que en aquest darrer cas es presenta l’inconvenient d’haver de mantenir el testador en secret la seva darrera voluntat.

3.

REQUISITS DEL FIDEÏCOMÍS

3.1. Títol constitutiu
En aquest apartat es fan unes consideracions sobre els requisits que exigeix
la llei quan el testador vol ordenar un fideïcomís, que es centren en primer lloc en
les modificacions que introdueix el llibre quart del Codi civil de Catalunya respecte a la normativa anterior. Pel que fa referència als requisits de forma l’article
162,I CDC preveia que el fideïcomís podia ordenar-se en testament, codicil, heretament i en donació entre vius o per causa de mort, previsió que repetia l’article
180,I CS; mentre que segons l’article 426-2 CCC els fideïcomisos es poden ordenar en pacte successori, en testament, en codicil i en donació per causa de mort.
Les modificacions que introdueix aquest precepte en relació amb la normativa anterior es centren doncs en: i) substituir l’expressió heretament per pacte
successori, que es fonamenta en el fet que el legislador actual regula ara els heretaments com una modalitat dels pactes successoris (art. 431-1 i 431-18 CCC); ii) en
el fet de suprimir l’article 426-2 CCC la possibilitat d’ordenar fideïcomisos en una
donació entre vius, que té el seu origen en el fet que l’article 531-19 CCC regula les
donacions amb clàusula de reversió, que segons el seu apartat 5 es regeixen en part
per les normes sobre els fideïcomisos; iii) l’expressió de l’article 426-2 CCC —que
reprodueix els seus precedents— de poder ordenar-se fideïcomisos en codicil, s’ha
d’entendre limitada a la possibilitat d’ordenar un fideïcomís a títol particular (segons l’art. 426-3.2 CCC), ja que d’acord amb el seu article 421-20 en codicil sols
es poden imposar substitucions als legataris, fet que determina l’exigència d’un
testament per a ordenar una institució successiva d’hereu (art. 423-1.1 CCC), anomenada tradicionalment substitució fideïcomissària. En aquest punt s’ha posat de
manifest que el codicil és un instrument atorgat amb la finalitat de completar la
successió, amb la conseqüència que en els codicils sols es poden ordenar disposicions a títol particular —en el cas que ara interessa fideïcomisos a títol particular
en el sentit de l’article 426-3.2 i 3 CCC—, però no ordenar una institució successiva respecte als hereus (vegeu en aquest sentit GINER GARGALLO, Comentartis al
llibre quart del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions «dirigits per EGEA I
FERNÁNDEZ - FERRER I RIBA». Barcelona, 2009, volum I, pàg. 530 i ss.).
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3.2.

Límits temporals

Més transcendència s’ha de reconèixer a les modificacions que introdueix la
normativa vigent en relació amb els límits temporals de l’herència fideïcomissària.
Segons el dret tradicional s’admetia la possibilitat d’establir un gravamen fideïcomissari fins a la quarta generació d’acord amb la Novel·la 159 de Justinià, que es
va mantenir fins i tot després de la vigència de l’article 781 del Codi civil espanyol
que limitava els fideïcomisos al segon grau, segons una reiterada jurisprudència
(vegeu en aquest sentit les STS de 19 de desembre de 1900, 7 de novembre de
1932 i 23 de maig de 1956). Els compiladores varen creure oportú modificar en
aquest punt el dret tradicional, ja que segons l’article 180 CDC s’admetien els fideïcomisos familiars a favor de persones que no passessin de la segona generació;
mentre que respecte els fideïcomisos no familiars únicament es reconeixia eficàcia
a dues crides efectives de fideïcomissaris, criteri que va mantenir l’article 204 CS.
Sobre problemes de dret transitori originats per la reducció dels límits temporals
de l’herència fideïcomissària vegeu RDGRN de 16 de gener de 1964.
El legislador actual ha considerat oportú reduir aquests límits, ja que com
posa de manifest l’apartat III del seu preàmbul:
S’ha de fer esment de la reformulació de la norma que estableix els límits dels
fideïcomisos. Aquesta norma parteix de la base que no és desitjable, ateses les exigències d’una economia de mercat moderna i la funció social dels recursos econòmics, que els béns siguin amortitzats per més d’una generació. Per això, el llibre
quart ha posat molta cura a cercar un equilibri entre la voluntat del testador i les
exigències pràctiques del món contemporani. Els fideïcomisos es poden ordenar a
favor de persones vives, o si es pretén cridar persones no nascudes en el moment de
l’obertura de la successió, a favor d’un únic substitut. Aquesta regla no s’aplica als fideïcomisos familiars, cas en el qual es permet la crida de dues generacions, entenent
com a primera la dels fills o nebots del fideïcomitent.
Que en definitiva concreta l’article 426-10 CCC en el sentit que quan es
criden com a fideïcomissàries persones que encara no han nascut a la mort del
fideïcomitent, sols es reconeix eficàcia a les crides que no passin de la segona generació. Limitacions que s’han de qualificar de raonables, ja que el límit temporal
de la quarta generació podia tenir la seva justificació quan el fideïcomís s’establia
en funció de la conservació dels patrimonis familiars agraris, per definició estables
no sols en el decurs dels anys sinó també dels segles; mentre que respecte els patrimonis no agraris unes previsions successòries vinculants fins a la quarta generació segons el dret tradicional, o fins a la segona generació després de la vigència
de la Compilació del dret civil de Catalunya, poden tenir unes conseqüències negatives pel patrimoni familiar, perquè restarien subjectes a uns condicionaments
econòmics imprevisibles i d’una transcendència evident quan es va ordenar el
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fideïcomís, que poden abocar a uns resultats clarament perjudicials. A la pràctica
això s’ha traduït —respecte als fideïcomisos antics— en l’oportunitat de buscar
unes vies més o menys heterodoxes, amb la finalitat de deixar sense efectes les
limitacions a les facultats dispositives que comporta l’herència fideïcomissària,
per tal de donar seguretat als adquirents de béns subjectes a un gravamen fideïcomissari, quan d’acord amb les circumstàncies del moment l’acte dispositiu era
convenient no sols per l’hereu fiduciari, sinó també pels cridats successivament
com hereus fideïcomissaris.

4.

QÜESTIONS SOBRE CAPACITAT

El fet que l’herència fideïcomissària comporti —per la seva pròpia naturalesa— una crida successiva d’hereus, presenta en ocasions problemes delicats
respecte a la determinació i capacitat successòria, que es centren normalment en
relació amb la persona o persones cridades com hereus successius o fideïcomissaris. Aquí es fan únicament unes consideracions sobre les modificacions que introdueix el llibre quart del Codi civil de Catalunya respecte a la normativa anterior.
En relació amb el fideïcomís condicional, que és o ha estat el més freqüent
a Catalunya en la seva modalitat del fideïcomís si sine liberis decesserit, la regla
tradicional ha estat que si l’hereu fideïcomissari moria abans de complir-se la condició que limitava la titularitat de l’hereu fiduciari, normalment la de morir sense
deixar descendència, no havia adquirit cap dret al fideïcomís ni, en conseqüència,
el podia transmetre als seus hereus. Solució que van admetre en el seu dia de
forma pacífica l’article 164,III CDC i l’article 186,III CS i una reiterada jurisprudència, que es concreta ara en l’esment de les STS de 17 d’octubre de 1864, 12 de
febrer de 1912, 3 de març de 1942, 26 de novembre de 1955 i 11 de juny de 1990,
sentència del Tribunal de Cassació de Catalunya (d’ara endavant STCC) de 7 de
juny de 1937 i sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (d’ara endavant STSJC) de 30 de novembre de 1992, 12 de juny de 1995 i 23 de novembre
de 1998. L’article 426-5.3 CCC manté el mateix criteri, encara que hi introdueix
una excepció, ja que segons la seva proposició darrera «El fideïcomitent pot disposar el contrari; cas en el qual s’entén que ha ordenat una substitució vulgar a
favor dels hereus del fideïcomissari». Previsió oportuna, ja que els articles 164,IV
CDC i 186,II CS ja establien la possibilitat de que el fideïcomitent establí una
regla contrària a la possibilitat a la transmissió en el fideïcomís a termini, que en
canvi no es preveia en relació amb els fideïcomisos condicionals pel cas de morir
l’hereu fideïcomissari abans del compliment de la condició, fet que podia donar
a entendre que la intransmissibilitat s’establia amb caràcter imperatiu, perquè
es tractava d’una expectativa no transmissible, mancada d’entitat suficient per
a ésser objecte d’una transmissió mortis causa. Possibilitat que evitaven l’article
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1171,II CDC i l’article 193,II CS, ja que segons aquests preceptes s’entenia ordenada una substitució vulgar en fideïcomís quan el fideïcomitent emprava en el
fideïcomís el concepte de dret de representació o un altre d’anàleg. En tot cas la
regla de l’article 426-5.3 CCC que permet disposar la transmissibilitat en el fideïcomís condicional, encara que no estrictament necessària, és oportuna, perquè
permetrà posar fi als reiterats litigis que en relació amb aquest aspecte de l’herència fideïcomissària s’han suscitat en el decurs dels anys. I per altra part sempre
s’ha admès la possibilitat d’ordenar de forma tàcita una substitució vulgar (pel
dret actual vegeu l’art. 425.3.1 CCC).
Qüestió essencialment problemàtica en relació amb el dret tradicional era
si venien cridats com a fideïcomissaris els anomenats fills posats en condició, és a
dir, si en el cas d’haver-se ordenat el típic fideïcomís familiar català si sine liberis
decesserit, venien cridats com a fideïcomissaris els seus descendents quan aquell
havia mort abans del compliment de la condició imposada a l’hereu fiduciari,
que originava la delació hereditària a favor dels cridats com hereus successius. A
nivell doctrinal la resposta era negativa, criteri que va fer seu una reiterada jurisprudència; en aquests moments és suficient esmentar les STS de 10 de desembre
de 1864, 20 de març de 1886, 13 de febrer de 1942 i 27 d’abril de 1987 i la STCC
de 8 d’octubre de 1936, fonamental aquesta darrera sobre la matèria. Cal precisar
de totes formes que el problema dels fills posats en condició en el fons comportava un problema d’interpretació de la voluntat del fideïcomitent, sotmès en
conseqüència a les normes generals sobre interpretació de les disposicions testamentàries (pel dret actual art. 421-6 CCC). Això explica que especialment durant
l’època del ius commune els autors establissin unes conjectures —a vegades molt
nombroses— a favor dels fills posats en condició, de les quals l’article 175 CDC
en va admetre quatre en el seu apartat segon, criteri que va seguir l’article 198,II
CS. El legislador català ha considerat oportú no esmentar cap de les conjectures
tradicionals i, en conseqüència, considerar oportú resoldre el problema en base
a l’aplicació de les normes generals sobre interpretació de la voluntat del causant
de la successió.

5.

NORMES INTERPRETATIVES

El llibre quart del Codi civil de Catalunya ha optat pel criteri de simplificar
de forma notable el nombre de regles interpretatives sobre l’herència fideïcomissària que havia establert la Compilació i darrera d’ella el Codi de successions. El
llibre quart del Codi civil de Catalunya manté el criteri tradicional d’admetre la
possibilitat d’ordenar el fideïcomís de forma expressa o tàcita (art. 426-13.1); de
la mateixa manera que manté la regla tradicional in dubio contra fideicomissum
a l’apartat 2 del mateix precepte, en relació amb l’article 426-14 i la presumpció
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d’un fideïcomís condicional quan s’imposa al fill o descendent pel cas de morir
sense deixar descendència (art. 426-15 CCC). Però l’article 426-16 del mateix
Codi, segons el qual la condició imposada al fiduciari de no tenir fills es considera
complerta si en té però no li sobreviuen, llevat que la voluntat del fideïcomitent
sigui una altra, estableix una solució contrària a la tradicional, que varen fer seva
l’article 174 CDC i els articles 196 i 197 CS, segons els quals en el fideïcomís imposat al fiduciari pel cas de morir sense deixar fills, es considerava no complida la
condició si aquest moria sense deixar algun fill o descendent, baldament fos únic
o solament concebut, però que arribi a néixer. A favor de la solució adoptada
pel legislador actual s’al·lega que permet evitar els problemes que es deriven de
la manca de poders de disposició de l’hereu gravat amb un fideïcomís; perquè
segons la solució tradicional sols fins a la mort de l’hereu fiduciari no es podia
constatar la seva facultat de disposar lliurement dels béns fideïcomesos (vegeu
en aquest sentit Amat Llari, Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les successions, abans esmentat, volum I, pàg. 565 i ss.).
En relació amb les normes interpretatives sobre l’herència fideïcomissària el
criteri del Codi civil de Catalunya ha estat suprimir les que establien els articles
165,II, 166, 169,II, 174.II, III, IV i V i 177 CDC i els anteriors articles 188, 189,
192, 195, 196,II i III i 197 CS. Tal vegada perquè es tractava d’uns preceptes dotats d’una forta càrrega doctrinal.

6.

EFECTES DEL FIDEÏCOMÍS MENTRE ESTÀ PENDENT

L’evolució que ha experimentat el fideïcomís català en relació amb aquest
aspecte de l’herència fideïcomissària es centra en els aspectes següents:
6.1. Quan el cridat com hereu fiduciari no arriba a succeir
Segons la normativa vigent a Catalunya abans de la Compilació de l’any 1960
existia un consens general que quan el cridat a succeir en qualitat d’hereu fiduciari no arriba a succeir, aquest fet determinava la ineficàcia del testament per manca
sobrevinguda de la institució hereditària, ja que es considerava que sols el fiduciari —però no els cridats successivament com a fideïcomissaris— tenia la condició
d’hereu en els fideïcomisos universals. La jurisprudència va admetre aquesta tesi
(STS de 26 de setembre de 1881, 15 d’abril de 1893 i 13 de maig de 1909), que
amb bon criteri va refusar-la l’article 155,III CDC, que en darrer terme permetia
superar l’obstacle que el compliment de la voluntat del fideïcomitent depengués
—en el cas de repudiació de l’herència per part de l’hereu fiduciari— de la seva
voluntat; ja que segons el precepte la substitució fideïcomissària implicava sempre
la substitució vulgar tàcita, que permetia al cridat com hereu fideïcomissari esde-
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venir hereu com a conseqüència d’haver-se frustrat per qualsevol causa la delació
inicial a favor de l’hereu fiduciari. Solució que va reproduir l’article 169,II CS i
actualment l’article 426-8 CCC.
L’admissió de la substitució vulgar implícita en l’herència fideïcomissària podia haver tingut unes altres repercussions, derivades del fet que amb la finalitat
d’evitar la repudiació de l’herència per part del cridat com hereu fiduciari, i amb
aquesta repudiació la ineficàcia del testament, el dret romà va permetre a l’hereu
fiduciari que acceptava l’herència fer seva definitivament la quarta part del cabal
hereditari o quarta pegasiana (Instituta 2,3,5), encara que coneguda a Catalunya
com a quarta trebel·liànica, que des d’aquesta perspectiva constituïa un estímul
per a l’acceptació de l’herència, ja que la seva acceptació per part del cridat com
hereu fiduciari feia possible el compliment de la voluntat del fideïcomitent. Que
podia haver portat a la conseqüència de suprimir la quarta pegasiana o trebelliànica, des del moment en què el compliment de la voluntat del fideïcomitent ja
no depenia de l’acceptació de l’herència per part del cridat com hereu fiduciari,
perquè s’admetia la substitució vulgar com a implícita en l’herència fideïcomissària. Solució que varen refusar la Compilació del dret civil de Catalunya i el Codi
de successions, que supeditaven la detracció d’aquesta quarta al fet que el primer
instituït acceptés l’herència fideïcomesa (art. 190,I CDC i 229,I CS).
El projecte de llei del llibre quart del Codi civil de Catalunya en canvi es
decidia pel criteri de suprimir la quarta trebel·liànica per considerar-la supèrflua,
poc viscuda a la pràctica, altament complexa de gestionar i origen de conflictes
(segons l’apartat II,e) de la seva exposició de motius). Intent que va frustrar el
text definitivament aprovat com a llei, que segueix permetent a l’hereu que accepta l’herència en primer lloc de detreure la quarta trebel·liànica, que anomena
també quota lliure (art. 426-3.1 CCC). Amb una oportunitat qüestionable, perquè si segons un criteri gairebé unànimement admès el fideïcomís familiar català
persegueix fonamentalment mantenir la integritat dels patrimonis familiars en el
moment de la seva transmissió hereditària, aquesta finalitat en bona part es frustra
si s’exclou de la transmissió la quarta trebel·liànica i la part que correspongui al
fiduciari en el quart de llegítima; que en alguns casos pot determinar que el gravamen fideïcomissari sols afecti a la meitat de l’herència fideïcomesa.
6.2. Protecció del dret dels fideïcomissaris
L’article 181,5è,V CDC i l’article 207,V CS establien que la no prestació
de les garanties que la llei imposa a l’hereu fiduciari, amb la finalitat de garantir
els drets dels fideïcomissaris, mai no podia comportar que el fideïcomís es posés
en administració, prevenció que reprodueix l’article 426-21.3 CCC, encara que
amb una excepció. Ja que segons l’article 426-23.2 del mateix Codi es permet als
fideïcomissaris demanar a l’autoritat judicial que nomeni un administrador de
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l’herència fideïcomesa. Facultat que no opera en qualsevol cas, ja que el precepte
exigeix que el fiduciari posi en perill, dissipi o danyi greument els béns fideïcomesos; perquè la garantia que exigeix l’article 426-21.1 CCC sols cobreix el valor
dels béns mobles fideïcomesos susceptibles de desaparició, però no una correcta
gestió dels béns hereditaris.
En segon lloc, i si es tracta d’un fideïcomís a termini, els fideïcomissaris han
d’optar entre la prestació de les garanties escaients a càrrec de l’hereu fiduciari
o el trànsit immediat dels béns fideïcomesos a favor seu, perquè en el fideïcomís
a termini l’hereu fideïcomissari adquireix un dret i no una simple expectativa a
rebre els béns fideïcomesos (art. 426-6.3 CCC). I com que aquest trànsit immediat
no és possible en el fideïcomís condicional (com resulta de l’art. 426-5.3 CCC),
és en el cas del fideïcomís a termini quan els fideïcomissaris poden demanar el
nomenament d’un administrador judicial; possibilitat que el precepte fa extensiva
al cas de no ser materialment possible el trànsit immediat.
6.3. Responsabilitats a càrrec de l’hereu fiduciari
L’hereu fiduciari és un veritable hereu, encara que ostenti una titularitat temporal o claudicant sobre els béns que formen part de l’herència fideïcomesa. Per
aquest motiu, i com a tal hereu, els articles 183 i 209 CS preveien l’aplicació de les
normes generals sobre responsabilitat limitada o il·limitada pels deutes hereditaris,
en la doble modalitat de l’acceptació pura o a benefici d’inventari de l’herència.
El llibre quart del Codi civil de Catalunya ha introduït una significativa modificació en aquest punt, ja que segons el seu article 461-15.2 l’inventari realitzat
amb la finalitat de detreure la quarta trebel·liànica aprofita també per a l’acceptació de l’herència del fideïcomitent a benefici d’inventari. Amb la conseqüència
doncs que l’incompliment de l’obligació de prendre inventari de l’herència fideïcomesa, que exigeix l’article 426-20 CCC, pot determinar —a la vegada— que
l’hereu fiduciari resti subjecte al règim de l’acceptació pura i simple de l’herència
segons l’article 461-18 CCC.

7.

DISPOSICIÓ DE BÉNS FIDEÏCOMESOS

7.1. Precisions inicials
Segons la doctrina tradicional catalana per regla general l’hereu fiduciari no
podia alienar a títol onerós ni lucratiu per actes entre vius o per causa de mort els
béns fideïcomesos ni gravar-los, encara que amb limitades excepcions, derivades
de la llei o de la voluntat del fideïcomitent (vegeu en aquest sentit BORRELL i SOLER,
Dret civil vigent a Catalunya. Barcelona, 1923, volum V, pàg. 155 i ss.). Aquest prin-
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cipi general d’inalienabilitat informava també l’article 186,I CDC, segons el qual el
fiduciari no pot alienar o gravar els béns fideïcomesos en concepte de lliures, llevat
en els casos en què ho permeti la llei o ho autoritzin el testador o els fideïcomissaris.
Certament l’ordo successivus que per la seva pròpia essència configura l’herència fideïcomissària, d’alguna forma ha de limitar les facultats de lliure disposició de l’hereu fiduciari, encara que això no s’ha d’establir com a principi
general, perquè en darrer terme l’hereu fiduciari està legitimat per a realitzar actes
dispositius sobre els béns fideïcomesos, sempre que aquests actes no perjudiquin
els drets dels fideïcomissaris cridats com hereus successius. Això explica que el
Codi de successions de l’any 1991 optés pel criteri de donar una altra redacció a
l’article 186,I CDC, ja que en el seu article 217,I establia com a regla general que
el fiduciari pot alienar i gravar els béns fideïcomesos en concepte de lliures, en
els casos en què ho permeti la llei o ho autoritzin el testador o els fideïcomissaris,
d’acord amb les prevencions que establien els articles següents. Redacció que
reprodueix essencialment l’article 426-36.1 CCC.
És oportú recordar en aquesta introducció que les limitacions a les facultats
dispositives de l’hereu fiduciari s’han establert sempre en relació amb els actes de
disposició de béns fideïcomesos en concepte de lliures, és a dir, actes dispositius
que tenen com a finalitat convertir l’adquirent en propietari definitiu dels béns
objecte de l’acte de disposició. Que des d’aquesta perspectiva justificava l’oportunitat de conferir a l’hereu fiduciari la facultat de disposar dels béns fideïcomesos
amb subsistència del gravamen fideïcomissari; possibilitat que sols es conferia
en els fideïcomisos condicionals, perquè atribuïen als fideïcomissaris una simple
expectativa d’esdevenir hereus successius, que sols es consolidaria si es complia la
condició —fet per definició incert— que limitava la titularitat de l’hereu fiduciari.
En aquest sentit ja s’havia pronunciat el Codi de Justinià 6,43,3-2 i 3, que va determinar es considerés aplicable als fideïcomisos condicionals catalans l’article 107,
núm. 10 de la Llei hipotecària (d’ara endavant LH) de l’any 1869, que permetia
hipotecar béns subjectes a condició resolutòria —i resolutòria era la titularitat de
l’hereu fiduciari condicional—; amb la precisió que s’extingia el dret d’hipoteca si
s’arribava a resoldre el dret del propietari. Criteri que varen seguir l’article 186,II
CDC, l’article 426-36.3 CCC i una reiterada jurisprudència; a títol d’exemple les
STS de 30 d’abril de 1897, 26 de febrer de 1919, 9 de juliol de 1957 i 28 de gener
de 1964, STCC de 19 de maig de 1936 i 24 de desembre de 1937, STSJC de 21 de
maig de 1993 i RDGRN de 10 de març de 1944 i 24 d’octubre de 1985.
7.2. La subrogació real en l’herència fideïcomissària
Problema important i controvertit respecte a l’herència fideïcomissària era
l’oportunitat d’aplicar el principi de la subrogació real, que permetria a l’hereu
fiduciari alienar béns subjectes al fideïcomís en concepte de lliures, si bé en aquest
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cas el gravamen fideïcomissari es traslladaria als béns adquirits en substitució dels
alienats. La doctrina del ius commune s’havia mostrat favorable a aquesta possibilitat (vegeu en aquest sentit ROCA SASTRE, La subrogación real, a la «Revista
de Derecho Privado», 1949, pàg. 281 i ss. i MARÍN PADILLA, Estudio y aplicación
del principio general de subrogación real en el derecho de sucesiones, a la «Revista
Crítica de Derecho Inmobiliario», 1980, pàg. 1399 i ss.). De totes formes sembla
que aquests precedents havien caigut en l’oblit, com posa de manifest la STS de
26 de febrer de 1919, segons la qual sols era admissible la disposició de béns fideïcomesos en concepte de lliures en els casos expressament previstos per la llei,
entre els quals no estaven inclosos els de subrogació real per voluntat de l’hereu
fiduciari.
La Compilació de l’any 1960 va suposar en aquest punt el retorn a la tradició
jurídica catalana, ja que segons el seu article 189,I es reconeixia a l’hereu fiduciari
la facultat d’alienar béns fideïcomesos en concepte de lliures amb la finalitat de
reemplaçar-los per altres, a fi d’obtenir-ne un major rendiment o utilitat; facultat
que sols podia exercir prèvia autorització judicial pel procediment que preveia
l’apartat 3 del precepte, a menys que el fideïcomitent l’hagués prohibit expressament o hagués establert una especial prohibició de disposar, incompatible amb la
subrogació real (apartat 2 del precepte). Criteri que han seguit l’article 221 CS i
l’article 426-40 CCC; amb la particularitat que l’article 222 CS i l’article 426-40.4
CCC han introduït unes modificacions significatives en aquest punt amb la finalitat de fer més àgil l’aplicació de la subrogació real. Ja que pel cas de no existir més
fideïcomissaris cridats que els vivents i llurs descendents, es permet la subrogació
real per voluntat de l’hereu fiduciari, sense el requisit de l’autorització judicial,
sempre que prestin el seu consentiment a l’acte dispositiu els fideïcomissaris cridats vivents i llurs descendents. De totes formes, i amb la finalitat d’evitar perjudicis a determinats fideïcomissaris, el legislador actual ha cregut oportú exigir
que en aquest cas es practiqui una avaluació dels béns objecte de l’acte dispositiu,
que forçosament han de practicar persones o entitats dedicades exclusivament a
l’activitat professional de taxació.
L’admissió amb caràcter general de la subrogació real en els fideïcomisos catalans s’ha de considerar encertada. Pot existir, evidentment, un interès contraposat entre l’hereu fiduciari, interessat en obtenir una rendabilitat o un profit més
gran dels béns subjectes al gravamen fideïcomissari per la via de substituir aquests
per uns altres més productius o rendables, i l’interès dels fideïcomissaris de no
veure perjudicats els seus drets o expectatives sobre l’herència fideïcomesa com
a conseqüència dels actes dispositius realitzats en concepte de lliures per l’hereu
fiduciari. Contraposició d’interessos que és oportú resoldre en benefici de l’hereu
fiduciari, d’acord amb els requisits que exigeix la llei per a la subrogació real, ja
que si la finalitat de l’acte dispositiu és obtenir un rendiment o una utilitat més
grans, aquestes finalitats seran també en molts casos favorables als interessos gene-
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rals. Especialment si s’ha produït una modificació important de les circumstàncies
econòmiques i socials que va tenir a la vista el testador quan va ordenar el fideïcomís, si en el decurs dels anys —i tal vegada dels segles— aquestes circumstàncies
són molt diferents a les que concorren quan s’interessa la subrogació real.
7.3. Actes dispositius autoritzats per la llei
Com havia posat de manifest la doctrina en relació amb la normativa vigent
a Catalunya amb anterioritat a la Compilació de l’any 1960, en el cas d’ordenar-se
un fideïcomís cal tenir present que en l’herència fideïcomesa existeixen obligacions superiors a la voluntat del fideïcomitent, el compliment de les quals pot exigir
l’alienació de béns fideïcomesos amb la finalitat de complir aquestes obligacions
(segons BORRELL I SOLER, Dret civil vigent a Catalunya, esmentat, volum V, pàg.
155). D’acord amb aquestes consideracions, i també amb el precedent del Codi
6,43,3, l’article 187 CDC permetia a l’hereu fiduciari, per ministeri de la llei i amb
notificació prèvia als fideïcomissaris o al curador, disposar dels béns fideïcomesos
en concepte de lliures, en els supòsits que contemplava en els seus sis apartats,
que després va reproduir amb certes modificacions l’article 218 CS i actualment
l’article 426-38 CCC. Amb bon criteri el Codi de successions ja va suprimir la facultat que l’article 187,2n CDC conferia a l’hereu fiduciari, encara que amb certs
condicionaments, d’alienar béns fideïcomesos amb la finalitat de dotar-se a si mateixa la muller que fos fiduciària, per a constituir esponsalici o escreix el fiduciari
a la seva esposa que hagués aportat un dot i per a dotar els seus fills i per assignar i
pagar escreix en consideració al matrimoni dels seus fills que havien rebut un dot
de l’esposa. Es tractava d’uns supòsits que ja es podien qualificar sense exageració
d’anacrònics quan es promulga la Compilació l’any 1960.
Un interès més significatiu tenien els supòsits de l’article 187,5è i 6è CDC,
que permetien a l’hereu fiduciari disposar per ministeri de la llei de béns fideïcomesos amb la finalitat d’atendre les despeses extraordinàries de conservació i de
refacció dels béns fideïcomesos i amb la finalitat de garantir amb penyora o hipoteca préstecs destinats a obres de construcció, ampliació i millores de finques rústiques i urbanes o a extingir un deute hereditari més gravós, supòsits que amb certes modificacions reprodueixen l’article 218, 4t i 5è CS i l’article 426-38,c) CCC.
En relació amb els preceptes esmentats de la Compilació els seus autors ja varen
advertir que anaven més enllà dels límits que emmarca el sistema de les compilacions, que s’havien de limitar a sistematitzar el dret tradicional. Extralimitació que
en aquest cas tenia una fonamentació seriosa, ja que es tractava d’acomodar els
tradicionals fideïcomisos familiars catalans a les necessitats econòmiques i socials
de la Catalunya de la segona meitat del segle XX, que exigien una circulació més
àgil del tràfec sobre béns que es projectés sobre la propietat immobiliària, que
tradicionalment no era objecte de tràfec jurídic. En aquest sentit, i mentre es ges-
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tava l’avantprojecte de Compilació, doctrina autoritzada havia posat de manifest
l’oportunitat de donar una nova vida als fideïcomisos mitjançant permetre a l’hereu fiduciari hipotecar béns fideïcomesos en garantia de préstecs a llarg termini
destinats a millorar els béns objecte del gravamen fideïcomissari i a facilitar la subrogació real a instàncies de l’hereu fiduciari (vegeu en aquest sentit ROCA SASTRE,
El fidedicomiso «si sine liberis decesserit» y el Código civil. Madrid, 1956, pàg. 89
i ss.). I pocs anys més tard s’havia posat de manifest que allò previst a l’article
187,5è i 6è no es podia qualificar de compilació del dret tradicional, però sí de
normes adreçades a adaptar una institució històrica a les exigències del moment
actual (en paraules de FAUS ESTEVE, Ante la presentación en las Cortes del proyecto
de Compilación», a la «Revista Jurídica de Cataluña», 1959, pàg. 475 i ss.).
7.4. Actes de disposició amb consentiment dels fideïcomissaris
Les limitacions a les facultats dispositives de l’hereu fiduciari s’estableixen
en interès dels hereus successius o fideïcomissaris, amb la conseqüència doncs
que si aquests manifesten la seva conformitat a l’acte dispositiu, l’hereu fiduciari
podia disposar dels béns fideïcomesos en concepte de lliures. Possibilitat que té
els seus orígens en el Codi de Justinià 6,42,11, que exigia el consentiment de tots
els hereus successius que podien aspirar al fideïcomís, precepte que s’havia considerat aplicable a les herències fideïcomissàries catalanes, en base també a l’article
109 LH anterior (vegeu en aquest sentit les STCC de 19 de maig de 1936, STS de
12 de febrer de 1924 i 22 d’octubre de 1946 i RDGRN de 10 de març de 1944, 8
de febrer de 1962 i 28 de febrer de 1964 entre altres).
Aquesta disposició presentava greus problemes a la pràctica, especialment
en els casos de nomenament d’un nombre indeterminat d’hereus fideïcomissaris o quan el testador havia ordenat una substitució vulgar en fideïcomís, que
moltes vegades convertien en il·lusòria aquesta possibilitat de disposar de béns
fideïcomesos en concepte de lliures. Davant d’aquest fet s’havia posat de manifest, amb referència a la normativa anterior a la Compilació de l’any 1960, que el
requisit del consentiment de tots els possibles fideïcomissaris no tenia una fonamentació seriosa respecte als fideïcomissaris posteriors al que efectivament havia
estat hereu fideïcomissari; amb la conseqüència de proposar l’eficàcia de l’acte
dispositiu realitzat per l’hereu fiduciari consentit per tots els fideïcomissaris que
havien consolidat el seu dret com hereus successius (vegeu en aquest sentit COLL
I RODES, Estudio, en vista a una clàusula testamentaria, sobre utilización de los medios autorizados por el Derecho, para poder enajenar eficazmente bienes inmuebles
comprendidos en un fideicomiso. Dictamen, a la «Revista Jurídica de Cataluña»,
1955, pàg. 225 i ss.). Solució que va acceptar l’article 196,I CDC, que autoritzava
la disposició de béns fideïcomesos en concepte de lliures mitjançant el consentiment de tots els fideïcomissaris que efectivament arribessin a ser-ho en deferir-se
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el fideïcomís; amb la precisió segons el seu apartat 3 que en els fideïcomisos condicionals —que han estat sempre els més freqüents a Catalunya— la vinculació
del fideïcomissari que ha prestat el seu consentiment a l’acte dispositiu sols tenia
efectes si el fideïcomissari arribava efectivament a ser-ho. Solució que va reproduir l’article 224 CS.
D’acord amb aquests precedents l’article 426-41.1 CCC sanciona també l’eficàcia definitiva de l’acte dispositiu realitzat per l’hereu fiduciari amb el consentiment de tots els fideïcomissaris que efectivament arribin a ésser-ho en deferir-se el
fideïcomís; de la mateixa manera que reprodueix en el seu apartat 3 la prevenció
de que en els fideïcomisos condicionals la vinculació del fideïcomissari únicament
té efectes si arriba efectivament a ésser-ho. Però l’article 426-41.3 CCC afegeix
ara que si en el fideïcomís condicional el fideïcomissari que ha prestat el seu consentiment a l’acte dispositiu no ha arribat a ser fideïcomissari, l’acte dispositiu
realitzat per l’hereu fiduciari sols esdevé definitivament eficaç quan no hi ha un
altre fideïcomissari cridat, però no quan hi ha un altre fideïcomissari cridat que
no ha prestat el seu consentiment, encara que ho sigui com a substitut vulgar en
fideïcomís. En definitiva això suposa que els actes dispositius realitzats amb el
consentiment dels fideïcomissaris segueixen sense tenir una solució satisfactòria a
la pràctica en els fideïcomisos condicionals, que són els més freqüents a Catalunya
en la seva modalitat del fideïcomís si sine liberis decesserit, perquè en ells és molt
freqüent inserir-hi una substitució vulgar segons l’article 426-7 CCC. Cal pensar
que el legislador ha cregut excessivament atrevida la solució de prescindir dels
consentiment dels substituts vulgars en fideïcomís, que en canvi no s’exigeix pels
actes de disposició de béns fideïcomesos en concepte de lliures amb l’autorització
judicial que preveu l’article 426-40.4 CCC. Tal vegada perquè es pensa que l’autorització judicial garanteix de forma suficient l’expectativa successòria dels cridats
com a substituts vulgars en fideïcomís.

8.

EL FIDEÏCOMÍS DE RESIDU I LA SUBSTITUCIÓ PREVENTIVA DE RESIDU

La Compilació catalana de l’any 1960 regulava el fideïcomís de residu a la
secció cinquena del capítol VII, títol II del seu llibre II (arts. 210 al 215), mentre
que la substitució preventiva de residu es regulava a l’article 216, que es trobava
en el capítol VIII dels esmentats títol i llibre. D’aquesta sistemàtica se’n derivava
que els compiladors varen configurar jurídicament el fideïcomís de residu com
una modalitat dels fideïcomisos, que té com a particularitat més destacada alliberar l’hereu fiduciari d’un dels deures que per la seva pròpia naturalesa implica una
institució successiva d’hereu, com és la limitació a les seves facultats dispositives.
En aquest sentit l’article 210,I CDC preveia que en la modalitat del fideïcomís de
residu el fideïcomitent autoritza el fiduciari per a disposar dels béns fideïcome-
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sos, facultat que tenia un abast diferent en la modalitat del fideïcomís de eo quod
supererit (art. 211 CDC) o en la del fideïcomís si quid supererit (art. 214 idem).
Mentre que el criteri dels compiladors va ésser configurar jurídicament la substitució preventiva de residu, en la qual el fideïcomitent faculta l’hereu fiduciari per
a disposar dels béns hereditaris per actes entre vius a títol onerós o gratuït i per
actes mortis causa (segons els arts. 210,II i 216,I CDC), no com una modalitat del
fideïcomís, sinó com una institució successòria diferent, motiu pel qual era objecte de regulació en un capítol diferent al que contenia la normativa sobre els fideïcomisos. En aquest punt els compiladors varen seguir el criteri de Roca Sastre (a
Estudios de Derecho Privado. Madrid, 1948, volum II, pàg. 77), que configurava
jurídicament el fideïcomís de residu com un veritable fideïcomís, en el qual l’hereu fiduciari no pot disposar dels béns fideïcomesos per actes mortis causa, ja que
la concessió d’aquesta facultat desnaturalitzaria el fideïcomís i el convertiria en
una figura jurídica diferent; que el mateix autor qualificava provisionalment de
disposició testamentària supletòria establerta pel cas de morir l’hereu fiduciari
sense haver atorgat testament. Vegeu també en aquest sentit la STS de 25 de maig
de 1971 i la resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 20
de març de 2007.
El mateix criteri de regular en capítols diferents el fideïcomís de residu i la
substitució preventiva de residu va seguir el Codi de successions de l’any 1991,
que de totes formes no va posar fi a nivell doctrinal al problema de si la substitució preventiva de residu es configurava o no com una modalitat del fideïcomís.
La tesi afirmativa va ésser defensada per ALBADALEJO (La sustitución preventiva
de residuo en Cataluña, «discurs de recepció a l’“Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya”». Barcelona, 1995), en base a considerar que els fideïcomisos es caracteritzen essencialment per l’ordo successivus que imposa el fideïcomitent, característica que concorre en la substitució preventiva de residu; ja
que també en ella el testador institueix uns hereus successius, que poden adquirir
els béns hereditaris —cas que en restin— un cop s’ha extingit la titularitat del
primer o anterior instituït. Mentre que en opinió de FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO
(discurs de contesta al del professor ALBADALEJO) la substitució preventiva de
residu és una substitució, però no un fideïcomís, perquè una persona és cridada
a succeir després de l’instituït per tal d’esdevenir titular del residu; encara que la
substitució no es pot qualificar de fideïcomissària, perquè l’instituït no adquireix
amb el gravamen de restitució que imposa l’article 182 CS, sinó que és un hereu
lliure, perquè només de la seva voluntat depèn que sigui cridat el substitut als
béns residuals.
El projecte de llibre quart del Codi civil de Catalunya de l’any 2006 precisava a l’apartat III, e) de la seva exposició de motius que: Destaca també la simplificació i modernització dels fideïcomisos de residu i la substitució preventiva de
residu, que s’unifiquen en una sola figura (vegeu Projectes de llei del Codi civil de
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Catalunya. 2006. Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 2006, pàg.
260). Aquesta simplificació es concretava a l’article 426-44 del projecte, segons el
qual: En el fideïcomís de residu el fiduciari és autoritzat pel fideïcomitent per a disposar, en tot o en part, dels béns fideïcomesos. I després l’article 426-45 del projecte
preveia com a modalitats del fideïcomís de residu les que es centraven en l’autorització conferida al fiduciari per a disposar dels béns fideïcomesos a títol onerós
per actes entre vius en concepte de lliures (apartat a); quan el fideïcomitent autoritzava el fiduciari per a transformar, esmerçar o consumir els béns fideïcomesos
per a les seves necessitats i de la família, sense necessitat de reposar-los (apartat
b); quan subordinava la substitució al fet que, al morir el fiduciari, quedessin
béns de l’herència o el llegat dels quals no hagués disposat (apartat c); i finalment
quan el fideïcomitent autoritzava el fiduciari per a disposar a títol gratuït per
actes entre vius o per causa de mort (apartat d). El text definitivament aprovat
com a llei defineix el fideïcomís de residu en el seu article 426-51 i la substitució
preventiva de residu a l’article 426-59; preceptes que s’inclouen a la secció sisena
El fideïcomís de residu i la substitució preventiva de residu, que forma part del seu
títol II, capítol VI Els fideïcomisos. Que permet reproduir en bona part la discussió sobre si la substitució preventiva de residu és o no una modalitat de l’herència
fideïcomissària, dubtes que volia evitar la regulació i la sistemàtica que proposava
el projecte de llibre quart del Codi civil de Catalunya.
En relació amb aquest punt s’ha precisat que les diferències que existeixen
entre el fideïcomís de residu i la substitució preventiva de residu no justifiquen
que es regulin en un mateix capítol i en la mateixa secció, que dóna a entendre que
es considerava més correcta la posició que havien adoptat la Compilació del dret
civil de Catalunya i el Codi de successions de l’any 1991, que regulaven la substitució preventiva de residu en un capítol diferent (vegeu DEL POZO CARRASCOSA
- VAQUER ALOY - BOSCH CAPDEVILA, Derecho civil de Cataluña. Derecho de sucesiones. Barcelona, 2009, pàg. 191 i ss.). També s’ha posat de manifest que el
projecte de llibre quart del Codi civil de Catalunya refusava el criteri adoptat per
la Compilació del dret civil de Catalunya i pel Codi de successions de configurar
com institucions diferents el fideïcomís de residu i la substitució preventiva de
residu, motiu pel qual s’establia que produïen els mateixos efectes; encara que en
la darrera d’elles contemplava des d’un punt de vista preventiu, és a dir, com una
clàusula adreçada a evitar la successió intestada i no pas com una norma destinada a regular les facultats dispositives del primer instituït; finalitats que es creu
frustra el text definitivament aprovat com a llei, que defineix com institucions
jurídiques diferents el fideïcomís de residu i la substitució preventiva de residu
(segons GARRIDO MELERO, Derecho de sucesiones. Un estudio de los problemas sucesorios a través del Código Civil y del Código de Sucesiones por causa de muerte
en Cataluña. Barcelona, 2009, volum I, pàg. 449 i ss.). Finalment s’ha posat de
manifest que el principal canvi experimentat per la substitució preventiva de re-
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sidu en el llibre quart del Codi civil de Catalunya és la seva ubicació sistemàtica,
perquè la Compilació i el Codi de successions establien el seva regulació en un
capítol que no era el dels fideïcomisos, mentre que el Codi civil de Catalunya
regula ambdues figures en un mateix capítol, que no suposa canvi d’orientació
envers la solució adoptada per la Compilació i pel Codi de successions. Perquè
el text definitivament aprovat com a llei va esmenar el criteri d’assimilació que
proposava el projecte de llibre quart del Codi civil de Catalunya; i en definitiva
perquè la substitució preventiva de residu té el mateix complement de nom que
el fideïcomís de residu, però el què és determinant d’aquesta substitució no és el
residu, sinó el caràcter preventiu de la substitució (segons MARSAL GUILLAMET,
Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, esmentat abans, volum I, pàg. 741 i ss.).
Si d’aquestes precisions doctrinals passem ara al preàmbul del llibre quart
del Codi civil de Catalunya, i més concretament el seu apartat II, e), es constata
que es limita a precisar que: Destaca, finalment, la simplificació de la regulació dels
fideïcomisos de residu i la substitució preventiva de residu. Simplificació que en
definitiva no esvaeix els dubtes tradicionals. Perquè un dels arguments emprats
amb caràcter general per a justificar l’autonomia de la substitució preventiva de
residu enfront els fideïcomisos era —com s’ha constatat— que es regulaven en
capítols diferents; mentre que segons el text actual la ubicació de les dues figures
en una mateixa secció podia donar a entendre que es regulaven com a modalitats
d’una mateixa institució. Que és allò que en definitiva proposava el projecte de
llibre quart del Codi civil de Catalunya.
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I. INTRODUCCIÓ
Una de les formes successòries més discutides en el Dret civil català ha
estat i encara és la llegítima. Històricament, la llegítima tal com s’havia rebut
a Catalunya constituïa una forta limitació per al manteniment d’una economia
essencialment agrària en un país que fins el segle XIX no comença a tenir unes
possibilitats de desenvolupament econòmic sobre unes bases modernes. No és
doncs estrany que en el segle XVI i més concretament, en l’any 1585, s’aprovi
la constitució Zelant per la conservació de les cases principals1, que estengué a
tota Catalunya la normativa que regia exclusivament a la ciutat de Barcelona.
1
Constitució de Felip II a les Corts de Monçó de 1585, continguda en les Constitucions i
altres Drets de Catalunya, Llib. 6, tit. 5, 2 del vol. 1.
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L’esmentada Constitució tingué dos objectius importants: el primer, unificar la
quantia de la llegítima i limitar-la a una quarta part dels béns hereditaris, i la
segona, permetre el pagament en béns de l’herència o en diners, a elecció de
l’hereu2.
Ja s’ha parlat prou en la literatura jurídica i no jurídica de les conseqüències del manteniment d’aquest tipus de llegítima3. El que cal posar de
relleu ara és que en les dues tendències que es manifesten durant el segle XIX
a Espanya, arran del Codi de Napoleó, Catalunya optà sempre per un sistema
de llegítima curta, que permetia el manteniment del sistema econòmic català:
havia servit en el segle XVI i també, amb les adaptacions corresponents, havia
de ser molt útil en una economia industrial emergent. Les crítiques que en
aquell moment es formularen al sistema van anar dirigides a la institució
d’hereu únic, que impedia la participació de tots els fills per un igual en una
part important de l’herència del pare4. Però els punts de partida dels dos
sistemes successoris discutits a nivell teòric eren molt diferents: a Catalunya
no hi va haver mai mayorazgos, és a dir, vinculacions dels béns immobles,
per bé que el sistema de fideïcomisos permetés una certa vinculació de la
propietat. Però els costums arrelats no percebien l’aparent «maldat» d’un
sistema de participació dels fills en l’herència dels pares que comportés distribucions desiguals. Per això la defensa del sistema de l’hereu únic durant
la Codificació5.
El cas és que els anys han anat donant la raó a aquells juristes catalans del
segle XIX que defensaven amb més convicció política que tècnico-jurídica, la
llegítima curta. Perquè en els moments actuals es qüestiona la vinculació per
una manca de llibertat de testar que obliga a deixar dues terceres parts del patrimoni hereditari als fills, llevat els casos de desheretament. Aquesta situació
es produeix de forma paral·lela a Espanya: la Llei 2/2006, de 14 de juny, De
Derecho civil de Galicia, ha introduït la llegítima catalana del quart6 i existeixen

2
Per a una història de l’evolució de les quanties i formes legitimàries, em remeto a ROCA
TRIAS (1982), pp. 3 i ss.
3
VICENS VIVES (1995), p. 42.
4
La discussió és important tant des del punt de vista del Codi civil, com en la influència
que aquest va tenir en els plantejaments doctrinals catalans. Vegeu CLAVERO (1984), pp. 20-21.
5
La defensa de la llibertat de testar en aquest sentit informa l’obra de Duran i Bas, on es
pot consultar el capítol quart, dedicat a la llegítima catalana i les raons i aventatges front a les crítiques dels partidaris de la llegítima llarga. Vegeu DURAN i BAS (1883), pp. 197-245, especialment, la
nota de la pàgina 243, on es refereix als plets sobre llegítima catalana arribats al Tribunal Suprem
des de 1856 fins 1880: 45 sobre 1263 plets provinents de l’Audiència territorial de Barcelona.
6
Art. 243. Ley 2/2006, de 14 junio de Derecho civil de Galicia: «Constituye la legítima de
los descendientes la cuarta parte del haber hereditario líquido que, determinado conforme a las
reglas de esta sección, se dividirá entre los hijos o sus linajes». Veure Espinosa de Soto (2007), p.
625 on diu que la llegítima gallega és un dret de crèdit, i p. 671, on assenyala que el canvi a la quarta
i la supressió de la millora constitueix l’autèntic canvi legislatiu de la llei de 2006.
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ja importants treballs europeus que es plantegen el manteniment de les llegítimes, o el que s’anomena, el dret imperatiu en la successió7.
En un treball commemoratiu del cinquantenari de la Compilació del Dret
civil de Catalunya, penso que val la pena reflexionar sobre l’evolució que la
llegítima ha patit en el Dret català, on sempre, o com a mínim des de 1585
quan es consolida la primera deslegitimació dels fills no hereus en l’herència
dels seus pares, ha estat una institució considerada com a poc digne de ser
mantinguda.

II.

LA MODERNITAT DE LA COMPILACIÓ: LA LLEGÍTIMA PARS VALORIS BONORUM

L’art. 122 CDCC8 establia, en la seva primera versió, que «la legítima confiere
por ministerio de la ley a determinadas personas el derecho a obtener en la sucesión
del causante un valor patrimonial que este podrá atribuirles a título de institución
hereditaria, legado, donación o de cualquier otra manera». Al mateix temps, l’art.
140 CDCC establia que «todos los bienes de la herencia están afectos al pago de la
legítima[...] En consecuencia, corresponderá al legitimario acción real para reclamar
la legítima[...]».
Aquestes dues disposicions, unides a l’art. 15 LH, van tenir l’encert d’eliminar les incògnites que des de l’entrada en vigor del Codi civil, l’any 1889, planejaven sobre la llegítima catalana, és a dir, la seva veritable naturalesa jurídica
i, conseqüentment, les accions que corresponien als legitimaris per a reclamar-la
així com les garanties que podien utilitzar per a l’assegurament d’aquesta part.
1r. El primer problema que havia de superar la llegítima catalana fou la
teoria tradicional que entenia que el legitimari formava part de la categoria dels
hereus i, per tant, la llegítima s’havia de considerar una pars hereditatis. Alguns
autors catalans de principis del segle XX van defensar aquesta tesi9, que fou rebutjada per l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona, per considerarla «anticientífica»10.
La jurisprudència del TS en aquesta època va qualificar els legitimaris catalans com a herederos forzosos, adaptant els termes emprats en el Codi civil, però
sense estudiar a fons el problema. Així va passar en les sentències de 31 d’octubre
7
CASTELEIN (2009), p. 32, on es fa ressò de què ha començat un nou periode de tensions
pel dret imperatiu de les successions, és a dir, les llegítimes, que s’havien acceptat de forma més o
menys pacífica arreu d’Europa des de l’entrada en vigor del Codi de Napoleó.
8
Llei 40/1960, de 21 de juliol sobre «Compilación del Derecho civil especial de Cataluña».
9
Maluquer i Viladot, Corbella i Piñol Agulló citats a ROCA TRIAS (1984), pp. 12 i 13.
10
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona. (1899), p. 46, on es diu que «es
anticientífico considerar al sucesor forzoso como heredero, pues extendería a todos los legitimarios el
carácter de continuadores de la persona del difunto, haciendo necesaria la intervención de aquellos
para hacerse efectivos los derechos activos y pasivos de la herencia».
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de 1896, que els qualificà com a herederos forzosos; la de 20 de novembre de 1901;
la de 26 d’abril de 1904 i la de 4 de febrer de 192511.
2n. Una tendència doctrinal important es va manifestar en la negació del
títol d’hereu del legitimari i la consideració del seu dret com a pars bonorum.
Un dels sostenidors d’aquesta tesi fou Puig Brutau, per a qui existia la mateixa
situació a Catalunya i al Codi civil, on el legitimari té la consideració de legatari
parciari12. Malgrat la seva extensió entre els autors catalans, van ser poques les
sentències que van adoptar-la; se citen com a exemples les de 3 de novembre de
1876, que considerava el legitimari com a «partícipe de porción alícuota del caudal» i la de 25 de juny de 1906 que, d’una forma poc explícita, diu que la llegítima
és una quarta part del cabal hereditari.
3r. Com he dit abans, els arts. 122 i 140 CDCC van consagrar la tesi
de Roca Sastre, que entenia que la llegítima constituïa una pars valoris bonorum, tesi que Roca va formular en un treball publicat l’any 1944 a la Revista
de Derecho Privado13. D’acord amb aquest plantejament, el legitimari català
era menys que un partícip dels béns hereditaris i una mica més que un creditor de l’herència. La llegítima li atorgava «la titularidad sobre un valor económico, fijo o taxativo, que está subsumido o compenetrado en todos los bienes
hereditarios»14. Per a Roca Sastre, la llegítima és una titularitat sobre el valor dinerari de les coses, que sorgeix de forma independent i autònoma, que
s’atribueix legalment als legitimaris i per aquestes raons, «la legítima tiene la
naturaleza jurídica de un derecho real de realización de valor que afecta a modo
de carga o gravamen, a todo el patrimonio hereditario»15. Per aquesta raó, tots
els analistes de la Compilació conclogueren que la llegítima catalana era un
dret real en si mateixa, no solament un dret de crèdit garantit amb un dret real
de realització de valor. El mateix Roca Sastre16 va mantenir que la pretesa hipoteca sobre els béns hereditaris era la mateixa llegítima, sense que es pogués
distingir entre allò garantit i la garantia, de manera que formava «una titularidad sobre la correspondiente pars valoris bonorum, que gracias a aquella mal
llamada “concreción de garantía”, se contrae, reduce o repliega en una porción
11
Diu aquesta sentència que «la cuota legitimaria en Catalunya para los hijos cualquiera
que sea su número, la cuarta parte de la herencia del padre, sin que la cualidad de heredero forzoso
se cambie o modifique por estar permitido al padre [...] pagar a los hijos lo debido por legítima por
vía de manda, donación, bien en dinero bien en bienes inmuebles siendo por tanto el título de hijo
ostentado por el actor en la herencia de su padre [...] bastante a probar su condición de heredero
forzoso, y al serle asignada en el testamento de su padre una cantidad en pago de legítima paterna,
equivale a su nombramiento de heredero testamentario».
12
PUIG BRUTAU (1948), p. 151.
13
Reproduït en el llibre Estudios sobre sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, T. II,
p. 35, encara que aquí se cita la publicació de la Revista de Derecho Privado.
14
ROCA SASTRE (1944), p. 202.
15
ROCA SASTRE (1944), p. 203.
16
ROCA SASTRE (1968), III, p. 898, nota 1.
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concreta de los bienes de la sucesión». En definitiva, la mateixa llegítima tenia
la naturalesa de dret real17.
La primera vegada que es va plantejar a nivell jurisprudencial, aquesta naturalesa jurídica va ser en la sentència del Tribunal de Cassació de la Generalitat, de
22 de març de 1937, en la discussió sobre la diferència entre la mateixa llegítima
i el suplement18.
Amb la decisió recollida en la Compilació en els arts. 122 y 140 CDCC, els
compiladors fixaren d’una vegada i d’una forma clara quina era la naturalesa de
la llegítima catalana: era un dret real, que no permetia al legitimari l’exercici de
l’acció de divisió d’herència i que solament li atribuïa un dret a reclamar aquell
valor resultant després d’haver-se realitzat les diferents operacions de computació i valoració dels béns hereditaris. El legitimari estava protegit per una sèrie
d’accions que li permetien obtenir en realitat el valor, com ara el complement de
la mateixa llegítima (art. 136.2 CDCC), la inoficiositat dels llegats i les donacions
(art. 142 i 143 CDCC), i el valor econòmic si era preterit internacionalment (art.
141 CDCC) o si resultava desheretat injustament (art. 141.5 CDCC). Però l’hereu podia pagar la llegítima amb béns de l’herència o en diners encara que no
n’hi hagués en l’herència, d’acord amb el que disposava l’art. 137 CDCC, que
mantenia la regla de la vella Constitució Zelant per la conservació de les cases
principals.
Però a més de la diferència en la naturalesa jurídica, una de les més importants evolucions de la llegítima catalana la pateix aquesta en relació a les persones
a les qui s’atribuïa la qualitat de legitimaris: l’època portava a la desigualtat i en
això la Compilació no era diferent dels altres ordenaments jurídics espanyols.
M’ocuparé d’aquesta qüestió en el proper apartat.
En aquesta primera època, el que es pot dir és que la llegítima obté la seva
definitiva, fins aquell moment, configuració. A partir de 1960, és un dret real
de realització de valor19, que s’atribueix a determinades persones per causa
de la relació de filiació que els uneix amb el causant. I és un dret successori,
perquè solament és efectiu un cop mort el causant. Aquesta configuració jurídica va ser acceptada també per la sentència del TSJC, de 30 desembre 199220.
Veurem quins d’aquests elements es van conservant en les successives reformes.
17

Per tots, ROCA TRIAS (1984), p. 21 i els autors citats en les notes 57 i 58.
La sentència deia textualment: «[…] quan és adjudicada directament per la llei, la llegítima atribueix una titularitat sobre una fracció del valor en canvi de l’herència líquida o, com es
diu en la tècnica moderna, un dret de realització de valor, assimilable amb el que, en funcions de
garantia, constitueix el dret d’hipoteca, i que està protegit per una acció real dirigida a l’efectivitat
d’una pars valoris bonorum, és a dir, una quantitat en metàl·lic que l’hereu pot satisfer[…]».
19
En frase de VALLET DE GOYTISOLO (1972), p. 517, a Catalunya després de la Compilació
la llegítima és pars valoris bonorum.
20
STSJC de 30 de desembre de 1992.
18
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III.

LA CONSOLIDACIÓ DEL MODEL I L’EVOLUCIÓ DOCTRINAL

Certament, la Compilació de 1960 s’ha de considerar com el punt de partida de la regulació actual de la llegítima, però hi havia dos problemes que preocupaven els juristes del moment: d’una banda, el relatiu a la determinació dels
legitimaris, que examinaré a continuació, i d’altra banda, la forma com s’havia de
construir la pèrdua d’importància de la llegítima, és a dir, com fer-ho per minar
una institució que el Dret català ha sentit sempre o com a mínim des de 1585,
com a distorsionadora del sistema successori fonamentat en la llibertat de testar.
La nova doctrina es va exposar en la gran reunió del II Congrés Jurídic català,
celebrat en 1971. La secció IV, La llibertat de disposició «mortis causa», va començar a donar uns passos cap a l’aprimament modern de la llegítima, posant
de relleu la necessitat de preservar la llibertat de testar i declarant com a objectiu
indispensable el manteniment del quantum legitimari de la quarta part (conclusió
segona) com a únic per a tots els legitimaris, independentment de la qualitat per
la qual adquirien aquest dret. Per això, el més important va ser el segon paràgraf de la conclusió segona, que deia que «tant la llegítima dels fills matrimonials
(legítims i adoptius) com la dels extramatrimonials (il·legítims, naturals o no) hauria d’ésser extreta d’un sol quart, amb plena equiparació de llegítima individual»21.
Aquesta declaració pot semblar molt avançada per a l’època en què es va celebrar
el Congrés, 1971, set anys abans de la Constitució; cal no perdre de vista que
les conclusions de la segona ponència relativa a la filiació, recomanaven establir
únicament dos tipus de filiació, la matrimonial i l’extramatrimonial, arribant a
dir la conclusió 17 que «els fills extramatrimonials tindran, en tots els ordres, els
mateixos drets que els matrimonials, salvant les modificacions establertes a les conclusions del Congrés»22. Per això, en el fons de la conclusió segona de la secció 4a
no hi ha tant un desig d’igualació, perquè els drets d’unes i altres classes de fills
han de ser iguals, sinó un desig de no limitar la llibertat de testar que en el cas
que concorreguessin diferents categories de legitimaris, podia arribar a eliminar
la mateixa herència. Efectivament, les regles dels arts. 125, 126, 127 i 128 CDCC
preveien uns casos de concurrència de diferents classes de legitimaris que ara
no cal explicar23, que podien produir com a efecte, que hi hagués una llegítima
que abastés les tres quartes parts de l’herència. Com afirmaven Gete-Alonso i
Salvador Coderch24, quants més fills naturals i adoptius concorreguessin, major
seria la quota total, si bé disminuïa la quota individual, de manera que la situació
la resumien els autors citats d’aquesta manera: «siempre que el resultado obtenido

21
22
23
24

Llibre del II Congrés Jurídic català (1972), p. 819.
Llibre del II Congrés Jurídic català (1972), p. 814.
Vegeu ROCA TRIAS (1984), pp. 85 i 86.
GETE-ALONSO i SALVADOR CODERCH (1974), p. 210 i ss.
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de multiplicar el número de hijos adoptivos sea inferior o igual al que resulte de elevar al cuadrado el número de hijos legítimos, no se legará o se legará como máximo
a dos cuartas; cuando se supere, se acercará a los tres cuartos, sin llegar a rebasarlas
nunca».
És per això que en el II Congrés jurídic català es va plantejar que tots els legitimaris traguessin la llegítima d’una sola quarta, amb la qual cosa s’aconseguien
dos objectius: i) el de l’equiparació entre els fills propugnat per la segona ponència, i ii) el de l’ampliació de la llibertat de testar.

IV.

EL PROCÉS DE MODIFICACIÓ DE LA LLEGÍTIMA DES DE 1984 FINS A 2008:
L’AFEBLIMENT DEFINITIU DE LA LLEGÍTIMA

La llegítima és ara per ara, una institució que gaudeix d’una «mala salut de
ferro», perquè va patint un progressiu procés de debilitació, sense acabar de morir mai. Fins ara cap legislador ha estat capaç de donar el pas endavant de la seva
supressió, però es van eliminant característiques, de manera que cada cop resulta
més dèbil la posició del legitimari. L’evolució es resumeix tot seguit.
A) La reforma de l’any 1984 per adaptar la legislació catalana a les normes
constitucionals va incidir en les regles relatives a la categoria dels legitimaris, però
va mantenir la descrita naturalesa jurídica de la llegítima com a dret real de realització de valor, que no es va modificar fins l’any 1990. Algunes de les normes de
1984 encara es mantenen i d’altres han estat modificades.
a) La categoria dels legitimaris. La STC d’1 de juny de 1981 va alertar sobre els efectes que l’entrada en vigor de la Constitució produïa en determinades
regulacions vigents en aquell moment. Un d’aquells problemes se centrava en la
fixació de la categoria dels legitimaris, que com ja s’ha vist, es referien a la filiació
i no directament a la llegítima. Les disposicions que plantejaven els problemes al
dret català eren els arts. 14 i 39 CE, però molt especialment l’art. 14 CE perquè
les normes catalanes, redactades l’any 1960, estaven lluny de respectar el principi
d’igualtat de tots els fills contingut a l’esmentat article 14 CE. De fet, aquesta problemàtica no resultava aliena als legisladors catalans, perquè els juristes ja havien
proposat anar cap a regulacions igualitàries en les conclusions del II Congrés
Jurídic català, que ja s’han examinat2525. D’aquesta manera es podia dir en aquell
moment que les raons constitucionals portaven la conclusió de què la filiació no
pot ser objecte de discriminació per raó de l’origen, i per això el Codi civil es va
modificar en 1981 per aconseguir la igualtat entre els fills pel que fa a les llegítimes
i la successió intestada.

25

ROCA TRIAS (1987), pp. 566-569.
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A continuació, la Llei 13/1984, de 20 de març, sobre la Compilació del Dret
civil de Catalunya, desenvolupada pel Decret legislatiu 1/1984, de 19 de juliol,
pel que s’aprova el text refós de la Compilació, va modificar l’art. 124 CDCC
establint que «són legitimaris els fills matrimonials, no matrimonials i adoptats en
forma plena, per parts iguals, essent representats els premorts per llurs respectius
descendents, per estirps». D’aquí que es dedueixi una ampliació de la llibertat de
testar per mitjà de l’aplicació del principi d’igualtat de l’art. 14 CE, ja que es produeixen dues conseqüències ja definitives: i) la categoria dels legitimaris és única
i inclou tots els fills sigui quin sigui el seu origen, matrimonial, no matrimonial
o adoptiu; ii) a diferència del que passava en l’anterior legislació, els legitimaris
fills adoptius no acreditaran llegítima en la successió dels pares naturals (art. 128
CDCC) i sí ho fan en la dels pares adoptius26, però en posició d’igualtat amb les
altres categories de fills.
b) Una única quarta. La llegítima es detreu d’una única quarta, dividint-se
en parts iguales entre tots els legitimaris, acceptant-se així la proposta feta en les
conclusions del II Congrés Jurídic català. En aquesta línia, es va afegir a l’art. 129
CDCC un darrer paràgraf, el tercer, on es deia que «tots els legitimaris detrauran
la llegítima d’una única quarta». No hi ha des de llavors casos de concurrència
de legitimaris i, per tant, no hi ha més que una única quarta i d’aquesta manera
s’amplia considerablement la llibertat de testar.
Aquesta regulació consolidà, per tant, un primer afebliment de la institució
en l’època moderna; el legislador català, seguint la tradició ja iniciada en 1585,
continuava de manera inexorable deixant al legitimari amb cada cop menys poders en la successió. En l’època moderna, i després de la consolidació produïda
en 1960 per la Compilació, segurament cap institució tradicional ha estat objecte
d’un retall tan constant i sistemàtic com ho ha estat la llegítima.
B) La reforma més important es produí, però, amb la Llei 8/1990, de 9
d’abril, de modificació de la regulació de la llegítima. Aquesta reforma es va mantenir en el Codi de successions, que no va suposar majors modificacions, de tal
manera que el preàmbul de la Llei 40/1991, de 30 de desembre, del Codi de successions, diu expressament que «pel que fa a la llegítima (articles 350 a 378), la
llei recull íntegrament el text de la Compilació en la redacció que li dóna la recent
Llei 8/1990», amb l’esmena d’alguns errors, però sense modificacions essencials;
per tant, em refereixo de manera indiferent als dos textos, el de la Llei 8/1990 i el
Codi de successions. En el preàmbul de la Llei 8/1990 es fa expressa referència
al manteniment de la llegítima, en la seva versió de llegítima curta «com a correctiu mínim de la llibertat de testar» i afegeix que entre les diferents opcions que
26
Van suprimir-se com a legitimaris els adoptats en adopció simple, a diferència de l’anterior legislació, on s’admetia la llegítima dels adoptats sense distinció. Vegeu sobre aquest punt les
raons de la supressió a ROCA TRIAS (1987), p. 577 ss.
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es presentaven, la llei conserva aquesta institució, si bé hi introdueix una sèrie
de modificacions, molt importants. La primera consisteix en la conversió de la
llegítima en un dret personal, eliminant l’afecció real continguda en l’art. 140
CDCC; redueix la categoria dels legitimaris ascendents, limitant-la als pares del
causant i excloent els altres ascendents i permet al causant dispensar la meritació
dels interessos o establir un tipus determinat. Examinaré aquestes modificacions
més detingudament.
a) La conversió de la llegítima en una pars valoris. Cal recordar que una
de les possibilitats d’interpretació de la llegítima catalana en la situació anterior
a la Compilació (1960) era entendre que es tractava d’una pars valoris, segons la
qual el legitimari era titular d’un dret de crèdit bé contra l’herència bé contra
l’hereu, de manera semblant a com es configura en el § 1303 BGB. Aquesta tesi
havia tingut ja valedors en les opinions de Saguer i altres autors27 i en algunes sentències del Tribunal Suprem que van acceptar d’una forma més o menys directa,
aquesta possibilitat; així la STS de 10 d’abril de 1947 la qualificà com a deute de
l’herència; la de 27 de maig de 1967, aplicant ja la Compilació, va declarar que es
tractava d’un valor patrimonial, «[...]con lo que se ha consagrado la doctrina de
que el legitimario es un acreedor de la herencia, que tiene un derecho de crédito
y no de condominio, puesto que es el heredero quien alega la forma de pago de
la legítima en dinero o en bienes de la herencia»28. La modificació, per tant, va
resultar molt important, ja que s’anava més enllà de la solució aportada en 1960,
amb la Compilació i es modificaven els arts. 122 i 140, que passava a ser el 138 en
la nova redacció de la Compilació.
Els autors van interpretar molt favorablement aquestes modificacions substancials. Jou29 després de posar de relleu els grans canvis que havien tingut lloc
en la llei de 1990, diu que la llegítima és ara «una simple atribución que la ley
confiere a determinados parientes en línea recta del causante» en virtut de la qual
solament poden reclamar un valor patrimonial i per tant «es, pues, una simple
pars valoris»30. Aquesta és la situació del Codi de successions, introduïda en la
llei de 1990. Efectivament, l’art. 122 CDCC seguia dient el mateix que el primer
art. 122, és a dir que «la llegítima confereix per ministeri de la llei a determinades
persones el dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial», però
el que realment canviava era la redacció de l’antic art. 140, ara convertit en art.
138 CDCC, on s’establí que «l’hereu respon personalment del pagament de la
llegítima i del suplement d’aquesta» i excloïa la possibilitat que la simple llegítima

27

SAGUER (1918), p. 169 i ss.; també VIRGILI SORRIBES (1945), p. 485.
També les SSTS de 5 de juliol de 1949 i 24 de març de 1962.
29
JOU MIRABENT (1994), II, p. 1189.
30
Cita Jou a Villavicencio (1991), p. 705, per a qui la llegítima «era y sigue siendo un crédito
contra la herencia».
28
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pugués donar dret a demanar cap tipus d’assentament especial en el Registre de
la propietat. Aquesta redacció es reproduí als arts. 350 i 366 CS. Diu Jou que
aquesta solució segueix l’orientació donada per López Burniol a les Jornades de
Tossa de 198431, és a dir, el manteniment de la llegítima, però atribuint al legitimari únicament una acció personal i d’aquesta manera segons l’autor esmentat, s’adequa la situació a la realitat social, perquè per regla general l’hereu és el
cònjuge, normalment progenitor dels legitimaris; no es grava més a l’hereu de
patrimonis petits i no es protegeix més al legitimari que a qualsevol creditor32.
Jou s’oblida, però, que es duplica la llegítima quan l’hereu és el cònjuge progenitor dels legitimaris, perquè en haver-hi dues successions, hi ha dues llegítimes.
Malgrat això, tècnicament s’aconsegueix una important solució, en equiparar la
naturalesa jurídica de la llegítima i del seu suplement, que havia donat lloc a una
polèmica important33 arran de la regulació compilada, ja que es podia deduir que
quan el causant volia eliminar els drets del legitimari, li bastava atorgar una mínima quantitat com a llegítima i així per tota l’altra part, el suplement, solament
sorgia un dret de crèdit, que no donava dret a la menció legitimària en el Registre
de la Propietat.
L’explicació que s’intueix en el preàmbul de la llei de 1990 és clarament
econòmica, com ho va ser la que va donar lloc a la Constitució Zelant. Es diu expressament que l’eliminació de la menció legitimària prevista a l’art. 15 LH «no
dificulta el tràfic immobiliari». Efectivament, tot l’aprimament de la llegítima té
aquesta finalitat, la d’afavorir aquest tràfic; es tracta d’una clara línia de política
jurídica que, a més, pot estar justificada pel que veurem al final en relació al que
s’anomenen inversions dels pares en els fills. Aquesta política s’ha consolidat en
el Codi civil de Catalunya.
b) La reducció del número de legitimaris. La llei de 1990 produí una altra
modificació: la supressió de la llegítima dels ascendents, limitant-la als pares, que
rebrien la llegítima per meitat quan tots dos visquessin en el moment de la mort
del fill causant i solament el que sobrevisqués en el cas de la mort d’un dels dos.
Els altres ascendents no tindran a partir d’aquí dret a la llegítima, norma que es
repeteix en l’art. 353 CS. Jou posa de relleu que en el Codi de successions aquesta
norma és una clara mostra de l’erosió que ha patit aquesta institució i diu que en
1984 els ascendents tenien dret a la llegítima de la quarta en concurrència amb

31
La conclusió de la tercera ponència de les Jornades de Tossa, deguda a López Burniol,
deia: «1. La llegítima no ha de conferir al legitimari ni la qualitat d’hereu, ni atribuir-li un dret real
de realització de valor; solament ha d’atribuir-li un dret de crèdit i, en conseqüència, una acció de
caràcter personal per exigir el seu pagament i que prescriuria en un breu termini». Afirmava que
«s’ha constatat també la conveniència d’una supressió de la llegítima, almenys en el supòsit d’institució a favor del cònjuge».
32
JOU MIRABENT (1994), II, p. 1234.
33
Vegeu PÉREZ TORRENTE (1973), pp. 252-253.
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els fills no matrimonials i adoptats, mentre que a partir de la reforma de 1990,
solament els pares han conservat el seu dret a la llegítima, amb exclusió dels ascendents de grau ulterior34.
c) La llibertat per a la fixació dels interessos que merita la llegítima no pagada. En el dret compilat, els interessos de la llegítima es calculaven des del moment
de la mort del causant, ja que l’art. 139 CDCC deia que la llegítima meritava
l’interès legal dels diners des de la mort del causant, malgrat que el pagament es
fes en béns hereditaris, mentre que el suplement el meritava únicament des de la
reclamació. A partir de la llei de 1990, el causant té diverses opcions pel que fa als
interessos: i) pot disposar que no meriti cap interès; ii) pot establir l’import dels
interessos, i iii) no establir res i en aquest cas hi ha també dues opcions: una, la
meritació de l’interès legal des de la mort del causant, i una altra, que no meriti
interès perquè el legitimari conviu amb l’hereu o amb l’usufructuari universal,
quan aquests el tinguin al seu càrrec, perquè així es compensen els interessos/
fruits amb els aliments que es donen sense necessitat. Amb aquesta norma, que es
repeteix també a l’art. 365.2 CS, es desincentiven els pagaments ràpids de la llegítima. La prohibició del pagament dels interessos afavoreix l’hereu i perjudica el
legitimari i no s’entén massa aquesta norma, si no és pel que es diu en el Preàmbul
de la llei de 1990.
d) La prescripció. Una altra de les modificacions importants en la regulació de la llegítima va ser l’escurçament del termini de prescripció, com a conseqüència de la qualificació com a dret personal. La Compilació establia un
termini de trenta anys, tot aplicant l’Usatge Omnes causae, mentre que la Llei
8/1990 el va fixar en quinze, per aplicació d’una regla no catalana, la continguda
en l’art. 1969 CC. El preàmbul deia que malgrat l’escurçament del termini de
prescripció, «els legitimaris i l’hereu o hereus continuen disposant d’un lapse de
temps suficient per a resoldre els possibles problemes de valoració i eventualment, d’assignació de béns». La prescripció de quinze anys va seguir mantenintse en l’art. 378.1 CS.
En resum, en la reforma de 1990, consolidada en el Codi de successions de
1991, es mantingué la llegítima com a institució que limita la llibertat de testar
del causant. Trasllueix un cert esperit familista que no està massa d’acord amb el
que es proclama en el preàmbul per justificar els canvis limitadors de la institució;
aquest esperit va fer que es mantinguessin les llegítimes en la successió intestada
quan correspongui ser hereu al cònjuge supervivent (art. 250.3 CDCC i art. 323.1
CS). La sustentació és cada cop més formal, però sense que desaparegui del tot.
L’ampliació de la llibertat de testar però, produeix com a efecte que el legitimari
només té el remei de la reclamació judicial, que li permetrà l’anotació preventiva
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en el Registre de la Propietat del seu dret per evitar que desapareguin els béns
hereditaris que, encara que sigui indirectament, garantiran el pagament dels seus
drets.
Ja s’ha dit abans, que l’entrada en vigor del Codi de successions per causa
del mort (Llei 40/1991), no va significar cap canvi essencial en el tractament de
les llegítimes, que havien estat recentment modificades (1990). Cal entrar doncs,
a estudiar la regulació de les llegítimes, per ara definitiva, establerta en el Codi
civil català.

V.

EL CODI CIVIL DE CATALUNYA: LA CONSOLIDACIÓ D’UNA PROGRESSIVA
PÈRDUA DE PROTAGONISME

La Constitució Zelant ha vingut a constituir una mena de mirall en el qual els
juristes catalans s’han emmirallat per aconseguir primer, la mateixa finalitat dels
que van demanar al rei la promulgació de la Constitució, avui, però, unes altres
finalitats i, en segon lloc i en una situació de família cada cop més reduïda amb
una esperança de vida creixent dels titulars de patrimonis cada cop més petits i
que tenen origen en el treball dels seus titulars, obtenir la protecció de membres
més lligats amb el causant, és a dir, el cònjuge o el convivent estable. El Codi
civil de Catalunya, en el seu llibre IV, redactat d’acord amb la Llei 10/2008, de
10 de juliol, consolida, per ara, aquesta pèrdua d’importància de la llegítima en
el dret català, mantenint, però, la mateixa institució. Segons els preàmbul la Llei
12/2008, el Codi català «[a]ccentua la tendència secular a afeblir-la i a restringirne la reclamació». Aquesta confessió del legislador queda absolutament reflectida
en l’esmentat preàmbul, en el que s’assenyalen les novetats introduïdes pel Codi
civil i que s’han de completar amb la regulació de la successió intestada.
A) La categoria dels legitimaris: els fills adoptats. Sempre han estat els fills
i descendents els legitimaris primaris en qualsevol successió. Però els problemes
s’han plantejat en els casos d’adopció. Ja hem vist que la tendència del Dret civil
català ha estat el reconeixement de la llegítima en la successió dels pares adoptants i la negació d’aquesta en la successió dels progenitors per naturalesa i aquesta decisió es manté en la regulació del Codi català, que en l’art. 451-3 estableix
que els fills del causant són legitimaris per parts iguals i que en cas de premoriència, desheretament o indignitat, són representats per llurs respectius descendents
per estirps. Es compleix així la regla establerta a la reforma de 1984, que no canvia. Ara bé, pel que fa a l’adopció, l’anterior regulació presentava una llacuna en
el cas que s’adoptés el fill del consort, qui acreditava llegítima tant en la successió
de l’adoptant, com en la família originària, ja que l’art. 354.2 CS establia que la
regla segons la qual solament acreditaven llegítima els progenitors adoptius i no
els naturals, tenia una excepció en el cas «[...] en què un consort adopti els fills
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per naturalesa de l’altre consort, o un dels membres de la parella que conviu en
relació de caràcter estable adopti els fills de l’altre». Aquesta regulació ha desaparegut, en l’art. 451-3,4 CCCat., ja que en aquest cas «[...]l’adoptat no és legitimari
del progenitor d’origen substituït per l’adopció i, si aquest ha mort, tampoc ho
és per dret de representació, en la successió dels ascendents d’aquest»35. La mateixa norma s’aplica quan l’orfe és adoptat per un parent dins del quart grau i tot
això «respecte a la successió dels ascendents de la branca familiar en què no s’ha
produït l’adopció». Aquí tenim dos clars exemples de la política jurídica seguida
per la Generalitat: en la regulació del Codi de successions es produïa un efecte
multiplicador de les llegítimes, perquè el fill adoptat pel cònjuge o parella del
seu pare/mare naturals tenia dret a la llegítima en l’herència del seu progenitor
natural i en la del progenitor adoptiu; en la regulació actual perd aquest dret i es
limita la llegítima en la família adoptiva. Cal advertir, però, que l’adoptat no perd
la llegítima a què té dret en l’herència del progenitor mort abans de l’adopció.
Aquest supòsit serà molt poc freqüent, per bé que s’ha de tenir en compte que
solament en el cas que o bé el progenitor natural hagi mort o bé quan no l’hagi
reconegut es produirà aquesta situació36.
Una altra novetat és la relativa al càlcul de la llegítima individual: si concorre
un legitimari que s’hagi declarat absent, la llegítima es divideix entre els que estan
presents, incloent els que hagin estat desheretats, indignes i els premorts (arts.
451-3.2 i 451-6 CCat).
B) Les regles sobre computació i imputació legitimàries. En la mateixa línia
de restringir la reclamació de la llegítima, el Codi civil català introdueix una sèrie
de regles que modifiquen la forma de computar i d’imputar, modificant unes normes que s’havien mantingut des de l’entrada en vigor de la Compilació en 196037.
La política restrictiva és la mateixa i així es diu expressament en el preàmbul:
«Una mesura destacable en aquest sentit és la limitació de la computació a les
donacions fetes en els darrers deu anys de la vida del causant, llevat que es tracti
de donacions atorgades a legitimaris i imputables a llur llegítima». I el legislador
explica la finalitat d’aquestes restriccions: i) facilitar les operacions del càlcul de
la quantia de la llegítima, amb la valoració i càlcul de la quantia d’actes pretèrits, i
ii) «reducció dels drets dels legitimaris ajustada a la realitat de la societat contemporània, en què preval l’interès a procurar la formació dels fills sobre l’interès a
garantir-los un valor patrimonial quan manquin els progenitors», explicació que
també serveix per als canvis introduïts en les normes sobre imputació legitimària.
a) La computació. L’art. 451-5 CCCat estableix les regles sobre computació
del cabdal relicte (apartat a)), composició del donatum (apartats b) i c)) i valora35
36
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Roca Trias a PUIG FERRIOL-ROCA TRIAS (2009), p. 452.
ROCA TRIAS (2009), II, p. 1327.
PUIG FERRIOL (2004), pp. 4000-4003.
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ció dels béns relictes, al final de l’apartat a), dels béns donats, en l’apartat c) i els
valors de substitució dels béns alienats per donant que hagin de ser computats
segons les regles anteriors. La modificació es refereix exclusivament a les donacions que han de formar part del donatum, és a dir, les que siguin computables,
ja que l’art. 451-5, b) obliga ara a distingir segons qui hagi estat el beneficiari de
la donació: i) si el donatari és un tercer, aliè al legitimari, només es computen les
atorgades en els deu anys anteriors a l’obertura de la successió, sigui qui sigui el
donatari i encara que es tracti del cònjuge o parella de fet del donatari/causant;
ii) s’imputen totes les donacions atorgades a legitimaris, independentment de la
data en què hagin estat atorgades. El valor dels béns computats és el que tenen en
el moment de l’obertura de la successió, tant si es tracta dels béns relictes, com si
es tracta de les donacions que la llei declara computables.
b) La imputació. Es produeix aquí també un dels canvis més importants
en el dret referent a la llegítima i sempre amb la finalitat de restringir-ne les reclamacions. L’art. 451-8 CCCat estableix un sistema d’imputació, semblant al dret
anterior, però amb conceptes adaptats. Per tant, cal advertir que el Codi manté
l’ordenació anterior, però amb conceptes moderns, la qual cosa pot fer que més
donacions hagin de ser imputades pels legitimaris que les reben. El sistema continua consistint en què hi ha dues classes de donacions imputables: aquelles efectuades entre vius (art. 451-8.1 CCCat) en les que consta un pacte d’imputació, i
les que s’imputen sempre, llevat de pacte en contrari (art. 451-8.2 CCCat). Són
aquestes les que han experimentat un canvi més radical, ja que la nova regulació incorpora conceptes més adequats a la problemàtica actual de les successions, com posa de relleu el preàmbul esmentat. I així s’imputen a la llegítima de
l’afavorit amb la donació que sigui legitimari a la mort del causant/donant: i) les
donacions fetes a favor dels fills «[p]erquè puguin adquirir el primer habitatge o
emprendre una activitat professional, industrial o mercantil que els proporcioni
independència personal o econòmica», i ii) «les atribucions particulars en pacte
successori, les donacions per causa de mort i les assignacions de béns al pagament
de llegítimes, fetes també en pacte successori, quan es facin efectives».
Si comparem l’art. 451-8 CCCat amb l’antic art. 129 CDCC i el més modern art. 359 CS, veurem que es manté la regla essencial: no s’imputen totes les
donacions, sinó solament aquelles que o bé la voluntat del donant/causant decideixi que s’han d’imputar, o bé aquelles que la llei declara imputables, sempre, en
aquest cas, llevat de declaració contrària del donant, futur causant. És a dir, que
la declaració de voluntat de voler imputar una donació a la corresponent llegítima
segueix essent bàsica per a la determinació de la llegítima individual. La diferència que es produeix entre les dues regulacions es troba en el tipus de donació que
la llei ha declarat imputable: si en l’art. 359 CS, que reproduïa l’art. 129 CDCC,
es declaraven imputables «el dot o l’aixovar constituït pel causant o les altres donacions matrimonials fetes per ell», desaparegut el dot com a institució autònoma
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en el Codi de família38, el que era més adequat era traduir les expressions antigues
per les modernes formes dotals39.
C) Les cauteles. La Compilació de 1960 adoptà la tradicional «Cautela
Socini», en virtut de la qual el testador que deixava al seu legitimari una quantitat
superior a allò que per llegítima estricta li hauria correspost, podia imposar-li
un gravamen, sempre que establís que el legitimari podia optar per la disposició
gravada o bé per allò que li corresponia per llegítima estricta (art. 133 CDCC). La
Compilació, a més, preveia una altra opció, en el cas que s’atorgués al legitimari,
en concepte de llegítima o que li fos imputable, un llegat de béns que no fossin
d’exclusiva, plena o lliure propietat del causant, havent-n’hi d’aquestes característiques en l’herència; el legitimari podia optar entre acceptar simplement el
llegat o renunciar-hi i exigir allò que per llegítima li corresponia (arts. 127 CDCC
i 358.2 CS40). Aquests dos tipus de cauteles es van mantenir en la reforma de
la Compilació l’any 1984 i també en la reforma de 1990 i, consegüentment, en els
arts. 358.2 i 360.2 CS. El que fa ara el Codi civil és «generalitzar» la fórmula de
la cautela compensatòria, tant en l’art. 451-7.3, que es refereix al llegat de béns
que no siguin de propietat exclusiva, plena i lliure i que permet al legitimari «[a]
cceptar-lo simplement o renunciar-hi i exigir allò que li correspongui per llegítima», com en l’art. 451-9.2, que després de prohibir el gravamen de la llegítima,
diu que, com a excepció, «[...] si la disposició sotmesa a alguna de les limitacions
a què fa referència el dit apartat [el primer] té un valor superior al que correspon
al legitimari per raó de la llegítima, aquest ha d’optar entre acceptar-la en els termes en què li és atribuïda o reclamar només el que per llegítima li correspongui».
D’aquesta manera, no es requereix que el causant l’hagi previst i la regulació
resulta més coherent amb tot el sistema, ja que l’art. 426-38.1,a) permet a l’hereu
fiduciari vendre com a lliures béns subjectes al fideïcomís per pagar les llegítimes
«incloent-hi la percepció de la seva pròpia llegítima», i l’art. 427-34.2 sembla aplicar la regla de l’art. 451-9.2 en els llegats d’usdefruit universal41. Ara bé, l’usdefruit
universal intestat, s’estén a les llegítimes (art.442-4.1 CCCat), és a dir, que els
fills hereus intestats, no podran reclamar la quantia de la seva part legitimària al
cònjuge, sigui o no sigui el seu progenitor. Segons el preàmbul, aquesta disposició
és també «afeblidora de la llegítima» i, a més de generalitzar la fórmula de la cautela compensatòria, «com a regla per defecte en tota la successió, determina una
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Malgrat les opinions de J. EGEA i J. FERRER (2006), p. 237.
Lamarca (2009), II, p. 1344 critica aquesta transformació perquè són casos contraris als
tradicionalment acceptats en el dret català, perquè «no té cap sentit distinguir entre tipus de donacions per la finalitat a què responen, atès el context actual de llibertat en les relacions familiars» i
la inexistencia de cap obligació de dotar els fills.
40
ROCA TRIAS (1984), p. 132 ss.
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Malgrat el que es diu en el text, NASARRE (2009), t. I., p. 861 continua analitzant l’art.
427-34 CCCat d’acord amb els anteriors plantejaments corresponents a la cautela Socini.
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conseqüència molt important, perquè elimina una de les limitacions imposada
al causant tradicionalment, és a dir, la intangibilitat qualitativa de la llegítima».
D’acord amb això, doncs, tenim una situació certament novedosa en el panorama
de les llegítimes, perquè no és cert del tot el que explica el preàmbul: l’art. 4519.1 CCCat manté el principi d’intangibilitat qualitativa en tant que prohibeix els
gravàmens sobre la llegítima quan la quantitat assignada pel causant coincideix o
fins i tot és inferior a allò que per llegítima correspon al legitimari. Ara bé, quan
és superior, el segon paràgraf del mateix article obliga a optar entre acceptar-la tal
com li és oferta o bé reclamar la llegítima estricta. Però aquesta conseqüència té
algunes matisacions: quan el legitimari és nomenat hereu fiduciari, la mateixa llei
li permet cobrar la llegítima venent béns per a fer-la efectiva, amb la qual cosa es
produeix una diferència amb els altres gravàmens, segurament pel fet que l’hereu
gravat de fideïcomís és un hereu no definitiu i possiblement per aquesta raó, se
li permet fer pagament de la llegítima amb els béns fideïcomesos, sense haver de
renunciar a l’herència42 (art. 426-38.1a CCCat).
d) La preterició. La primera reforma de la Compilació l’any 1984 introduí
també una reforma de la preterició, perquè en la modalitat de preterició errònia,
només es podia aplicar als fills pòstums matrimonials; per tant i d’acord amb els
precedents històrics43, la Compilació recollia la doctrina d’acord amb la qual la
preterició feta ignoranter era no volguda i per tant la nul·litat del testament era
el remei més adient. Ara bé, la necessitat de tractar de forma igual els fills matrimonials i els no matrimonials, imposada a l’art. 14 CE, canvià els requisits de la
preterició errònia i en la regulació de 1984 es requerí que s’acomplissin aquests
tres requisits: i) ser fill o descendent del testador, matrimonial, no matrimonial o
adoptat; ii) nascut o que hagués arribat a ser legitimari després d’haver atorgat
testament el causant o bé que aquest n’ignorés l’existència en testar, i iii) que no
se l’hagi mencionat com a legitimari. La nova redacció de l’art. 141.3 CCDC, en
l’any 1984, introduí unes excepcions a la preterició errònia, que eren les següents:
i) que l’hereu nomenat en testament fos descendent del causant o el seu cònjuge,
i ii) que el preterit hagués arribat a ser legitimari per una declaració de paternitat/
maternitat que hagués tingut lloc després de la mort el causant. En aquests dos
casos, el preterit únicament tenia dret a obtenir allò que per llegítima li corresponia i no podia demanar que es declarés la nul·litat del testament44.
La reforma de 1990, repetida a l’art. 367 CS, va afinar més el text de 1984,
perquè exclogué la possibilitat de què el legitimari preterit erròniament pogués
demanar la nul·litat també en el cas que l’hereu fos un fill o descendent instituït
en tota l’herència i el causant tingués en morir més d’un fill o almenys, un fill i
42
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COMELLA (2009), T. I, p. 665.
ROCA TRIAS (1987), p. 614.
Vegeu la crítica a aquesta solució a ROCA TRIAS (1987), pp. 617-620.
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una estirp de fill premort. D’aquesta manera es concretava més l’àmplia norma
de 1984 i com es deia en el preàmbul de la llei de 1990, es tractava en definitiva
de mantenir l’eficàcia de l’elecció d’un únic hereu, quan aquesta s’ha produït en
una circumstància en què el causant podia escollir entre més d’un fill o estirps de
fills premorts. El Codi de successions mantingué l’excepció referida al cas que el
legitimari hagués estat declarat descendent (volia dir fill) del causant després de
la mort d’aquest.
Amb la finalitat de depurar l’anterior regulació, l’art. 451-16 CCCat introdueix algunes modificacions d’estil en la redacció de l’art. 367 CS, mantenint,
però, els supòsits de preterició errònia ja consolidats des de 1984. I resulta si més
no curiós que malgrat la redacció neutra de l’art. 451-16 CCCat, en els fons amaga
una protecció a la família matrimonial, ja que, normalment, les accions de filiació
dirigides al reconeixement de fills són accions de filiació no matrimonial, amb la
qual cosa, es manté una certa preeminència d’aquest tipus de filiació45.
e) La prescripció. Una de les formes de disminuir el dret dels legitimaris
s’aconsegueix per mitjà d’escurçar els terminis per a la seva reclamació. Com ja
s’ha vist abans, l’art. 146 CDCC establia el termini general de trenta anys per a
la reclamació, que va quedar reduït a quinze anys per la reforma de 1990, termini que es va mantenir en el Codi de successions. Però l’entrada en vigor de la
llei primera i la reducció dels terminis de prescripció, d’acord amb l’art. 121-20
CCCat, va obligar a modificar de nou el de la reclamació de la llegítima que ara és
de deu anys, d’acord amb el que disposa l’art. 121-20 ja esmentat (art. 451-27.1
CCCat). Però no solament s’ha reduït de nou aquest termini, sinó que el llibre IV
del Codi català redueix també els terminis de caducitat d’algunes accions protectores del dret del legitimari: així, l’art. 451-16.5 estableix un termini de caducitat
de quatre anys per l’exercici de l’acció de nul·litat del testament per preterició
errònia de legitimaris, harmonitzant-lo amb el que disposa l’art. 422-2.2 CCCat
respecte del termini per demanar la nul·litat del testament per altres causes; l’art.
451-26.3 CCCat permet rescindir per lesió la renúncia feta en pacte successori
o donació de la llegítima futura, i estableix un termini de caducitat de quatre
anys a comptar des de l’atorgament del pacte, i finalment, l’art. 451-24.2 CCCat
estableix el mateix termini per a l’acció d’inoficiositat de llegats i donacions, que
comença a comptar des de la mort del causant. Llevat de la rescissió per lesió
de la renúncia, el termini de la qual no quedava clarament establert, les altres
accions han vist reduït en un any el terme per a llur exercici, havent-se de tenir en
compte el que disposa la disposició transitòria vuitena de la Llei 10/2008 pel que
fa als terminis de prescripció i caducitat, que s’apliquen segons quina sigui la data
d’obertura de les successions.

45

LAMARCA (2009), II, pp. 1388-1389.
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VI.

CONCLUSIÓ

La lenta reducció de la importància de la llegítima en les successions catalanes fou deguda a raons socials que sembla que encara estan presents en la
societat, però que es presenten de forma diferent. Si fem cas de les opinions dels
sociòlegs, les famílies tenen ara necessitats que abans no tenien, especialment com
a conseqüència de diversos elements: i) l’augment de l’esperança de vida; ii) el
retard de l’entrada dels joves en el mercat de treball i més en períodes d’alt atur;
iii) l’existència de patrimonis petits, gairebé tots fonaments en la propietat de
l’habitatge familiar, que habitualment, pot ser l’únic bé que formi part del patrimoni del causant; iv) la dissolució dels matrimonis per divorci i els matrimonis o
convivències posteriors; v) la necessitat de protegir fills o parents discapacitats.
Així podríem anar enumerant altres realitats que o bé estan lluny de les tècniques
de dret successori, o bé no es poden resoldre únicament amb aquests mecanismes. Aquestes realitats, però, no són tingudes en compte pels legisladors, que no
estableixen regles més avançades en el dret de successions, quan sí ho han fet en
relació al dret de família.
Les societats agràries, en les quals es basen les actuals regulacions successòries, van consolidar una sèrie de principis, dels quals derivaven regles adaptades al tipus de societat. Diu, per exemple, Foblets46, que el que constitueix les
raons de l’herència i de la regulació successòria és la necessitat de tenir un règim
eficient de propietat i per això la llibertat de testar del propietari, és a dir, allò
que pot o no transferir als seus hereus, estarà condicionat per l’estructura del dret
de propietat. Per això cal tenir en compte quines són les conseqüències d’una o
d’una altra legislació. I quines són també, les conseqüències d’una política legislativa relativa als impostos successoris.
Posaré sobre la taula els problemes que avui hauria de discutir un legislador conscient en relació als problemes que de forma general, he plantejant
abans.
1. Què hem de fer amb la llibertat de testar o com l’hem de definir? El dret
català s’ha mostrat sempre molt orgullós del principi de llibertat de testar, identificat en la llegítima curta, front al Codi civil, on els testadors tenen menys possibilitats d’actuació donada la quantia de dos terços de la llegítima i les característiques que la llei li atribueix. Ara bé, ens hem plantejat mai per a què serveix aquesta llibertat? El testament és un acte de distribució de béns tècnicament parlant,
però que palesa una voluntat, a vegades oculta, a vegades explícita, que deriva
de l’experiència viscuda pel causant al llarg de la seva vida. Com diu Castelein,
46
FOBLETS (2009), p. 45. Vegeu també CABRILLO (1996), p. 234 en què cita a Stuart Mill per
a qui si no existís el dret a transmetre lliurement la propietat a la mort del causant, el dret estaria
limitat, no seria ple.
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citant a Sèneca47, en redactar un testament, busquem qui serà millor per heretar el
nostre patrimoni, sense esperar res a canvi, perquè altrament, moriríem intestats.
Però al mateix temps, el testament és un instrument de control sobre les persones
a les que s’anomena hereus: les clàusules relatives a la permanència de la vídua en
aquesta situació; els fideïcomisos; les condicions; ara, les limitacions de la llegítima, amb la permissivitat dels gravàmens, etc., permeten el testador manar després
de la seva mort, d’acord amb els seus desitjos i el que, se suposa, considera més
convenient per als seus negocis, propietats, etc. Per tant, és cert que l’acceptació
del principi de llibertat de testar per part de la societat és d’una gran importància
perquè pot afavorir patrimonis petits, però també facilita els capricis o les venjances d’un testador capriciós.
2. La segona qüestió té a veure amb l’actual estructura de la família, tant
des del punt de vista econòmic, com des del punt de vista de les formes familiars.
Aconseguida la igualtat entre els fills, ara el problema es planteja en els termes
que assenyalen Becker i Cabrillo. Diu Becker, i és absolutament cert que en les
societats modernes, els pares tenen menys fills, però inverteixen més en cada fill
que en les societats tradicionals48; afegeix aquest autor que les despeses que els
pares realitzen en els fills vénen determinades per les rendes i preferències dels
mateixos pares, el número de fills i els costos de qualitat de cada un i llur benestar
està determinat per les despeses fetes pels pares, el prestigi i les relacions socials
de la família, l’herència genètica i els valors i coneixements adquirits mitjançant la
pertinença a una família d’una determinada cultura49. Ara bé, dit això, cal plantejar, com fa Cabrillo, quines possibilitats es produeixen en relació a les finalitats
de la llegítima en una societat que ha perdut en gran part el sentit patriarcal,
però que té cada cop més persones d’edat avançada que necessiten atencions
especials que el mercat no els pot proporcionar. L’autor abans citat posa de relleu
que l’obligació de fer efectives les llegítimes té com a efecte substancial reduir les
possibilitats d’una persona d’edat avançada per pactar amb altres persones o institucions les atencions que li calguin a canvi d’una futura herència50. És cert que
en el dret català, la Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones
grans, estableix un sistema contractual que permet un pacte d’acolliment, que
pot incloure donacions, que, en tot cas, hauran de regir-se per les regles de l’art.
451-5 CCCat pel que fa a les normes sobre la computació. Això ve a compte de
l’observació que fa Cabrillo51, de què les persones són lliures en vida de gestionar
el seu patrimoni sense limitacions, però que això ve limitat en el Codi civil, l’art.
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636 del qual estableix que ningú no pot donar ni rebre per via de donació més
del que por donar o rebre per via de testament, regla que no està vigent en el dret
successori ni de donacions català, però que està compensada per les normes sobre
computació i sobre inoficiositat.
Aquestes reflexions vénen a compte en relació al que diuen els autors citats,
és a dir, que les obligacions de mantenir i educar els fills, es veuen complementades per la del causant de deixar una part dels seus béns a persones a qui segurament s’ha afavorit en vida més enllà de les obligacions legals, de manera que
resulta absurd «intentar mantener los principios de organización de la familia tradicional en una sociedad muy distinta de aquella en la que tal familia se desarrolló»52;
això porta com a conseqüència que no existeix una clara eficiència de la llibertat
de testar, donat que en la major part dels casos, el testador acaba nomenant hereus els seus fills. És per això que sembla correcta la norma de l’art. 451-8, 2,a)
CCCat, quan obliga a imputar les donacions que constitueixen inversions per a la
col·locació dels fills, en una línia semblant a les antigues donacions per a compra
de càrrecs, imputables en el dret romà.
3. Actualment existeix la polèmica relativa als impostos generats per les successions. Els impostos de successions són una forma a partir de la qual la societat
participa de l’increment de riquesa produït de forma gratuïta en el patrimoni de
l’hereu. De fet, s’acompleix així la funció social de la propietat, exigida en l’art. 33
CE. Es diu, però que la política dels estats en relació a aquest tema resulta contradictòria amb les polítiques successòries del mateix col·lectiu polític. Així s’afavoreix
la distribució de la riquesa dintre de la família, perquè o s’eximeix dels impostos
successoris a determinats familiars, com passa ara en determinades Comunitats autònomes, o bé s’estableix una taxa més baixa quan la disposició es produeix a favor
dels familiars més propers i concretament, els fills i descendents en línia recta. I
això que com segueix dient Cabrillo, aquest impost suposa un menor sacrifici pel
contribuent, perquè «se trata simplemente de detraer una parte de una cantidad de
dinero u otros activos que el contribuyente recibe de forma gratuita»53.
La manca de política coherent en els àmbits successoris comporta que es
desincentivi l’atribució de patrimonis a les persones que no són els fills, descendents i cònjuge o convivent, amb la qual cosa, aquests acaben rebent més del que
aparentment obtindran en la successió i a més, la llibertat de testar queda absolutament limitada, si no és en el reduït àmbit familiar. Per tant, la política catalana
clarament contrària a les llegítimes des del segle XVI, acaba sent essencialment
beneficiosa pels patrimonis grans.
L’esforç fet pel dret català en minimitzar la participació dels fills en la successió dels pares respon als principis que s’han fet palesos al llarg d’aquesta reflexió
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sobre l’evolució d’una institució cabdal en el dret successori en general. Però
penso que encara no estem al final de la història.
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II PREMI PUIG SALELLAS DEL
COL·LEGI NOTARIAL DE CATALUNYA:
JUAN VALLET DE GOYTISOLO I LA SEVA OBRA
per
JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
Acadèmic de número
1 de desembre de 2010

A mi em va passar el mateix que tinc per segur que li ha succeït a casi bé tothom: vaig conèixer a Juan Vallet abans per la seva obra que personalment. Per la
meva generació, la que estudià la carrera de Dret als anys 60 i oposità als 70, Vallet
era una cita obligada, continua i prestigiosa. La seva aportació, especialment al
Dret de Successions era reconeguda públicament com decisiva. Tant ho era, que
—de fet— moltes vegades l’estudiàvem no directament en els seus innumerables
articles, monografies i llibres, sinó a través dels resums i cites prodigats als cursos i
manuals de l’època, com el Castán, el Lacruz i el Puig Brutau. Vallet tenia, doncs,
un prestigi i una autoritat científica reconeguts abastament i sense discussió.
Passaren anys fins que no el vaig conèixer personalment. Fou a finals dels anys
80, en un dinar organitzat no recordo per quina raó pel llavors degà de Madrid
—Roberto Blanquer— amb tres o quatre convidats més, tots notaris de Madrid tan
sols una mica més joves que Vallet. Vallet em va sorprendre. M’esperava la típica
«patum» jurídica, una mica engolada i llepafils, tan freqüent en les cúpules de totes
les professions jurídiques, i em vaig trobar amb un home amb una forta presència
física, que menjava i bevia amb abundor i notòria satisfacció, que xerrava pels descosits dient coses interessants, explicava acudits intel·ligents i reia. Sobretot, reia.
Al tornar a Barcelona li vaig comentar a algun amic —tal vegada Puig Salellas o
Follia— que «en Vallet és com un carlí». Uns anys després tornà a coincidir amb
Vallet en uns cursos organitzats per la «Fundació Roca Sastre» a la Universitat de
Cervera. Se li notaven una mica els anys, però era el mateix. Encara va despatxar
amb fruïció unes viandes no pas suaus de la cuina de La Segarra, que no és precisament lleugera. En resum, Vallet ha estat un home ple de força i vitalitat. Tan sols
així s’explica l’extensió i rigor de la seva obra, que és plural i abrumamadora.
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Juan Berchmans Vallet de Goytisolo nasqué a Barcelona el 21 de febrer de
1917. El seu avi patern —Francesc Vallet i Piquer— descendia de El Sarral (Tarragona), on es detecta el cognom Vallet des de l’Edat Mitjana. El seu avi matern
—Antonio Goytisolo Digat— havia nascut a Cienfuegos (Cuba), fill d’un emigrant —Agustín Goytisolo Lizarzaburu, nascut a Lequeitio i que va arribar a fer
una gran fortuna. Vallet és, per tant, cosí dels escriptors germans Goytisolo —José
Agustín, Juan i Luis—. Recordo que Juan explica a les seves memòries que quan
—l’any 1956— el seu germà Luis, llavors militant comunista —i avui acdèmic—,
fou detingut, acudiren a la intercessió de Juan Vallet, qui —una personalitat ja al
Madrid de l’època— aconseguí el seu alliberament immediat. El pare de Vallet
—Josep Maria Vallet i Arnau— fou un dels pioners a Espanya de la indústria de
l’automòbil. Fundà les societats «Vallet Elizalde» i «Vallet Fiol», que van ser les
matrius d’altres dues companyies «Elizalde» i «Hispano Suiza», la darrera de les
quals va acabar absorbida per «Enasa», és a dir, la fàbrica dels «Pegaso». Casat
amb Maria Goytisolo Taltavull, morí molt jove —als 38 anys—, quan Juan Vallet
en tenia 8 i era el més gran de vuit germans.
Vallet estudià des dels 6 anys al Col·legi Bonanova, dels Germans de la Doctrina Cristiana, on cursà l’ensenyament primari i el batxillerat. L’any 1933 aprovà
l’examen d’ingrés a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va ser deixeble
del catedràtic de Dret Civil José Alguer, un bon mestre, traductor i anotador
—amb Blas Pérez Gonzáles— del tractat alemany d’Ennecerus, Kipp i Wolff,
editat per Bosch. Per altra banda, durant la seva jovenesa es distingí molt en la
pràctica d’esports: va ser campió de Catalunya de hockey sobre herba i practicà
l’atletisme en les especialitats de salt i decathlon. La guerra civil interrompí els
seus estudis en acabar el tercer curs. El maig de 1937 pogué creuar la frontera
amb França i arribà a Sant Sebastià. S’enrolà a la Tercera Brigada de Navarra i
acabà la guerra amb el grau d’alferes provisional. El setembre de 1939 va concloure la carrera i es posà a preparar oposicions a notaries, sota l’orientació de
Ramon-Maria Roca Sastre, juntament amb Jorge Roura, Luis-Fernando de Alós,
Luis de Molina i Lorenzo García-Tornel. Ingressà a les oposicions de 1942, per
Torroella de Montgrí. L’any 1944 es traslladà a Malgrat, on va conèixer a la que
seria la seva dona —Teresa Regí i Ribas—, amb la que ha tingut set fills. L’any
1945 passà a servir la notaria d’Arucas, a les Illes Canàries, i el 1947 una de les de
Logroño, guanyada per oposicions entre notaris. I, per fi, l’any 1949 guanyà —en
oposicions lliures— una notaria de Madrid, que va servir fins la seva jubilació, el
primer d’abril de 1987. Des de 1963 és acadèmic de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia i, des de 1986, de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas. És també acadèmic corresponent de l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya i membre de l’Institut d’Estudis Catalans. I, per últim,
ha estat president efectiu —i ho és honorari— de la Unión Internacional del
Notariado Latino.
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En aquesta esquemàtica trajectòria s’insereix una obra jurídica de primera
magnitud, ingent i d’alta qualitat, que començà molt aviat, tot just servint les seves
primeres notaries. L’any 1944, un any i mesos després del seu ingrés, publica a
la «Revista de Derecho Privado» un article titulat «La compraventa por mitades
indivisas y con pacto de sobrevivencia. Su naturaleza jurídica y su eficacia en el
Derecho común y en el foral catalán». I, encara no un any més tard, publicà a «La
Notaria» —la revista d’aquest Col·legi— un treball de títol llarguíssim: «Dos casos prácticos.— I. Pago de legítimas, habiendo prelegados y legados con carga. II.
La clàusula o pacto de supervivencia en compraventas por cónyuges de predios
en común y proindiviso, en relación con la Ley Hac Edictali, y con la edificación
de solar común por uno solo de los consortes». N’hi ha prou amb aquestes dues
publicacions per detectar una constant en tota l’obra jurídica de Juan Vallet. És
l’obra d’un gran jurista, de sòlida formació romanística i depurat per l’estudi dels
clàssics catalans i castellans, però és també l’obra d’un notari —que és el que va
ser tota la vida—, és a dir, d’un professional que treballa en contacte directe amb
la realitat i ha de resoldre els problemes als seus clients. És evident, per tant, que
els treballs de Vallet són inicialment, en bona mida, la resposta a casos pràctics
que se li plantejaven a la seva notaria. I és per aquesta raó per la que les opinions
de Vallet —hi estiguis o no d’acord— mai t’ofeguen amb una dogmàtica encarcarada, sinó que sempre busquen escletxes de llibertat per les quals poder donar
sortida als interessos en joc.
Publicà dos treballs més a «La Notaría» i, el 1946, ho féu, per primera vegada, a la «Revista General de Derecho»; el 1947, a la «Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario»; i, el 1949, a l’«Anuario de Derecho Civil». L’any 1951 aparegué
el seu primer llibre —«Hipoteca del Derecho Arrendaticio»—, que està dedicat
«A mis maestros de Derecho civil en la Universidad de Barcelona, Don José Alguer
Micó y Don Blas Pérez González», i que és també la resposta a una necessitat detectada al seu despatx, com ho reconeix al dir, a la introducció, que «El problema
se planteó en mi despacho. Tajante y concreto, desde el lado opuesto de mi mesa».
El 1955 aparegué una obra capital en la seva producció: «Apuntes de Derecho
Sucesorio», que havien aparegut abans per capítols al «Anuario de Derecho Civil». Aquest treball, juntament amb els que porten per títol «El artículo 811 como
norma a interpretar» y «El artículo 811 como norma a integrar» (1957-1960),
marcaren un abans i un després en els estudis de Dret de Successions, com ho
prova el fet de que el professor José-Luis Lacruz Berdejo encapçalés el seu curs
de Dret de Successions —juntament amb el professor Francisco Sancho-Rebullida— amb aquestes paraules: «Dedicamos este libro a Juan Vallet de Goytisolo, en
reconocimiento a su contribución impar al derecho sucesorio español y en testimonio
de amistad». Aquests treballs constituïren la base sobre la que Vallet bastí les
seves posteriors obres de síntesi més conegudes. La primera fou el «Panorama
del Derecho civil», de 1963, i la més extensa el «Panorama del Derecho de suce-
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siones», de 1982 i 1984, en dos volums que fan en total més de 2000 pàgines. En
total, ha publicat trenta llibres i uns dos-cents treballs jurídics, recollits parcialment en una sèrie de «Estudios» sobre fonts del dret i mètode jurídic, Dret de
coses, donacions, Dret successori, obligacions, contractes, empreses i societats,
i garanties reals. I, per tancar aquest apartat, s’ha de fer esment del seu llibre
«Metodologia jurídica», de 1988.
Aviat va sortir també de l’àmbit estrictament jurídic, per entrar en el de la
filosofia del Dret i en el de la ciència política. Utilitzant terminologia d’Eugeni
d’Ors, es podria dir que va passar molt aviat de l’anècdota a la categoria, demostrant l’encert de Gregorio Marañón quan deia que «el médico que sólo sabe medicina, ni medicina sabe». «Glosas a la Pacem in Terris» (1963), «La antítesis
inflación-justicia», (1960), «La crisis del Derecho» (1962), «Derecho y sociedad
de masas» (1967) y «De la propiedad al capitalismo anónimo y a la propuesta
de reforma de la empresa» (1968) son unes primeres manifestacions de l’ampli
ventall de les seves inquietuds. S’ha de destacar, en aquest camp, el llibre «Montesquieu: Leyes, gobierno y poderes» (1986). En total, ha publicat més de cent
treballs sobre filosofia jurídica i temes polítics i socials, molts d’ells a la revista
«Verbo», que juntament amb l’«Editorial Speiro» són dues iniciatives que deuen
molt a Vallet —segurament també en termes de mecenatge—, ja que són fruit
de la seva íntima col·laboració amb Eugenio Vegas Latapié, lletrat del Consell
d’Estat i ideòleg d’«Acción Española»...
Fet aquest precipitat recorregut per l’obra de Vallet, toca ara assajar una
aproximació —breu i modesta— al pensament que batega darrera una producció
tan extensa com variada. I permetin-me que ho faci en torn a tres idees: 1. Vallet
és un iusnaturalista. 2. Vallet és un jurista format en el si de l’escola jurídica catalana. 3. Vallet s’insereix en la millor tradició conservadora europea.
Vallet és un iusnaturalista que s’integra en l’escola clàssica aristotèlica i
tomista, que «parte de la idea del orden natural del que debe extraerse lo justo, es
decir, el lugar adecuado de cada cosa en una armonía general, y no significa un conjunto de reglas sino más bien un método realista». ¿Quin lloc ocupa l’ordenament
jurídic positiu en aquesta concepció. Per Vallet «el ordenamiento positivo queda
inmerso en el Derecho natural, que le opone los diques del desuso, la costumbre
en contrario, la ineficacia de la ley injusta y el temperamento de la equidad o de la
epiqueya que adecua la norma general al caso concreto». No he trobat la posició de
Vallet sobre la «desobediència civil», que a ben segur ha de ser suggestiva. Recorda Vallet que Montesquieu va escriure a «L’esperit de les lleis» aquesta memorable afirmació. «Decir que nada hay justo o injusto sino lo que ordenan o prohíben
las leyes positivas, equivale a decir que antes de trazarse el círculo no eran iguales
todos los radios». Des d’aquesta perspectiva iusnaturalista, la justícia és —per Vallet— l’expressió de l’ordre inscrit per Déu en la natura, el que significa que «la
imposición de un orden artificial, coercitivo y contrario (a este orden) es la negación
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del Derecho». Ara bé, ¿com es reconeix aquest ordre natural? Per Vallet és necessari —en primer lloc— aprofundir en el coneixement de cada cas concret, en
totes les seves circumstàncies, ja que no existeix la justícia absoluta, sinó tan sols
la justícia del cas concret. Així, ens diu: «La justicia debe hallarse en cada caso, sin
olvidar lo universal, pero teniendo en cuenta todas las circunstancias particulares
y examinando la relación en todos los ángulos, aspectos, perspectivas, relaciones y
consecuencias reales, sean particulares o generales». I —en segon terme— s’ha de
tenir molt present, segons Vallet, que la idea de justícia està molt lligada a la de
bé comú. «El concepto de bien común —ens diu—, al ser decisivo para determinar
lo que es justicia general, o legal o social, en su genuino significado, ha de serlo
también para la correcta delimitaci´n del ámbito de la justicia conmutativa». Ara bé,
immediatament afegeix que «ese bien común, única pauta de la justicia general o
social, no es el bien de la mayoría. No es lo que se ha llamado interés nacional. No es
la satisfacción de las masas. Es el bien de todo el pueblo, visto transtemporalmente,
en la sucesión de sus generaciones». El que comporta que no es pugui fer taula
rasa del passat, que es tingui que valorar la tradició, que s’hagin de ponderar els
precedents i que es degui tenir present el costum. Resumint: l’actitud de Vallet
—informada per un realisme que esbrina a fons cada supòsit de fet, i per la recerca de la justícia del cas concret— és molt semblant a la dels juristes clàssics
romans i, àdhuc, a la dels juristes anglosaxons. I, per altra banda, en aquest nucli
dur del seu pensament s’insereix l’arrel més profunda del conservadorisme de
Vallet, al que faré referència aviat.
Vallet és un jurista format en el si de l’escola jurídica catalana. Català de
soca i arrel, alumne de la Universitat Autònoma de Barcelona, deixeble de José
Alguer i de Ramon-Maria Roca Sastre, i estrenat com notari en dos pobles de la
Catalunya vella, no podia ser d’altra manera. I ¿quins són els trets característics
de l’escola jurídica catalana? Bàsicament, la prevalença del principi de llibertat
civil. En efecte, l’esperit més profund del Dret català no es troba en aquesta o en
aquella institució aïllada, ni en la successió contractual ni en la separació de béns,
ni en els fideïcomisos ni en la legítima curta, ni en la plena autonomia de la dona
ni en l’engany de mitges. L’essència del Dret català rau en la llibertat civil que
l’ordenament jurídic ha reconegut des de sempre als catalans i catalanes per autogestionar els seus negocis i autoregular els seus interessos. Una llibertat civil que
ha fet possible la preservació mateixa del Dret català, àdhuc en aquelles llargues
èpoques en què s’ha vist privat —per raons polítiques— de les seves pròpies fonts
normatives creadores, al donar-li aquesta mateixa llibertat una extraordinària capacitat d’adaptació a les noves circumstàncies. Raó per la que es podria parlar
de la força creadora de la llibertat. Un filòsof —Rafael Gambra— ens explica
—tal vegada millor que ho faria un jurista— aquesta característica substancial
del pensament de Vallet: «Por debajo de la concepción positivista del Derecho vigente en la Europa post-revolucionaria descubre Vallet los verdaderos cimientos del
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Derecho en el suelo cultural histórico de la Cristiandad. Un Derecho cuyas raíces
más profundas son sobrenaturales y se expresan en un orden natural asequible a la
razón. Raíces que se decantan históricamente en la libertad civil del individuo y de
la familia, así como en la costumbre de cada pueblo como preformadoras del derecho
escrito. (...) Vallet descubre esta doctrina en los islotes todavía vivos de nuestro
Derecho Foral, y busca inspiración en la escuela jurídica catalano-aragonesa —Prat
de la Riba, Costa, Duran i Bas, Torras i Bages—, así como en foralistas navarros».
En paraules del mateix Vallet: «La libertad testamentaria, como padre de familia;
la libertad de contratar, como poseedores todos de igual capacidad jurídica; la propiedad territorial plena o semiplena, como condición de poder y de independencia: con
ellas se ponían en perfecta consonancia los derechos civiles con los derechos como
ciudadanos». Fa anys, quan estudiava alguns dels treballs de Vallet, vaig arribar a
dues conclusions: Primera, que l’actitud de Vallet davant de qualsevol problema
era sempre la mateixa: ampliar l’àmbit de la llibertat individual forçant al màxim
la interpretació de la llei, però sense infringir-la; (així —per exemple— la idea
essencial de la tesis de Vallet sobre l’article 811 del Codi civil és que el reservista
pot escollir i distribuir entre els reservataris, cosa que la doctrina anterior negava,
ja que entenia que la llei imposava una distribució igualitària entre tots els reservataris). Segona, que l’evolució de les institucions jurídiques i, en certa mida, la
mateixa història del Dret privat consisteix en la història de l’erosió de les normes
imperatives. En resum, la llibertat civil —columna vertebral de la tradició jurídica
catalana— vertebrà per sempre la vida i obra de Juan Vallet.
El pensament de Vallet s’insereix en la millor tradició conservadora europea. L’aprofundiment en les arrels del Dret porta a Vallet —segons Rafael
Gambra— al terreny de la política, i, en ell, als dos grans principis de l’ordre
institucional tradicional cristià: l’organització social per cossos intermitjos i el
principi de subsidiarietat. En aquesta línia de pensament, Vallet dóna una importància especial al concepte d’arrelament, que considera un concepte capital del tradicionalisme polític. Una cita de Simone Weil que fa Vallet ho explica millor que mil paraules: «El arraigo es tal vez la más importante y la más
desconocida necesidad del alma humana. Y de las más difíciles de definir. El ser
humano tiene una participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos determinados tesoros del pasado y presentimientos
del porvenir. Participación natural, es decir, producida automáticamente por el
lugar, el nacimiento, la profesión, el contorno. Cada ser humano tiene necesidad de
múltiples raíces. Necesita así recibir la casi totalidad de su vida moral, intelectual,
espiritual, por mediación de los ambientes de que naturalmente forma parte». El
conservadorisme de Vallet es nodreix, doncs, d’aquesta percepció viva i operativa del passat i d’aquest pressentiment també decisiu del futur. Res més lluny
del pensament de Vallet que el conservadorisme «celtibèric» de curta volada
i flatulent, que s’esgota en la defensa tancada d’una determinada posició de
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privilegi. Al contrari, el conservadorisme obert i valent de Vallet implica que el
progrés —l’ampliació de l’àmbit de llibertat de la que fa un moment parlàvem—
no es pot fer realitat sobre la destrucció absoluta del passat, sinó —molt al
contrari— sobre les bases que aquest passat ens proporciona. Som persones
perquè tenim memòria i som pobles perquè tenim història. També és cert que
podem viure perquè oblidem, però aquest oblit ha de ser selectiu, ha de desgranar el que val i el que és inútil en cada cas. El conservadorisme de Vallet s’acosta
molt, en aquesta línia, a la millor tradició conservadora anglosaxona que arranca d’Edmund Burke i culmina amb Jorge Santayana, passant per Disraeli i
Newman, Adams, Babbit i More. Una tradició que es defineix per la convicció
de que els problemes polítics són, en el fons, problemes morals; que la realitat
rebutja la uniformitat; que la societat reconeix, valora i necessita l’autoritat; que
propietat i llibertat són interdependents; que el costum té un valor; i que és
preferible la reforma del que hi ha al canvi que arrasa tot el preexistent. «Tesis,
antítesis i síntesis» és la tríade amb què Hegel compassà el curs de la història
humana. Ara bé, en l’àmbit de la política, no s’arriba mai a una síntesi si els conservadors no sacrifiquen moltes coses accessòries per preservar la principal, i els
progressistes o liberals no sacrifiquen aspectes secundaris del seu projecte per
fer realitat l’essencial. A aquesta visió responen unes paraules de Gonzague de
Reynold, que Vallet fa seves: «El espíritu del porvenir depende del pretérito (...),
no es posible adquirir impulso hacia el futuro sin tomar el pasado como apoyo. No
hay civilización sin conservación; redescubrir para crear».
Aquest breu repàs de l’obra de Vallet seria incomplert si no es fes referència
directa a la seva reflexió sobre Catalunya, dispersa en molts treballs. La va recollir
en un llibre editat en castellà el 1989, sota el títol «Reflexiones sobre Cataluña»,
i reeditat en català el 2007 sota el mateix títol. La tesi que batega en totes les
prop de 300 pàgines de l’obra és que l’entramat d’un poble, és a dir, la manera
de relligar horitzontalment els seus homes i dones i les seves comunitats humanes
—de menor a major—, i la manera de relligar verticalment les successives generacions, amb continuïtat històrica, ve determinada en bona mida per la tradició;
una tradició secular en la que es manifesta la solidaritat interna del poble i que és
prova fefaent de la seva voluntat de projectar-se al futur. Les senyals d’identitat
—la llengua i el Dret— serien, doncs, els factors operatius d’aquesta relligació.
Per aquesta raó Vallet alerta, amb un cert dramatisme, contra els excessos d’una
voluntat de constructivisme social que —emparada en majories parlamentàries
conjunturals— pot arribar a destruir alguns aspectes de la tradició jurídica catalana, expressada en lleis i costums, que són consubstancials al ser del poble català.
Però s’ha d’entendre que això no ho diu en defensa d’una determinada estructura
de poder cristal·litzada, sinó per preservar en temps difícils el principi de llibertat
civil. És significatiu, en aquest sentit, que Ramon Trias Fargas escrivís aquestes
paraules: «Catalunya ha sobreviscut perquè ha unit la seva causa a la causa eterna de
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la llibertat. I perquè hem sabut defensar la llibertat i identificar-nos amb ella, encara
existim i formem part, modestament però dignament, del concert de les nacions».
He d’anar acabant. I ho faig d’una manera que a Vallet —defensor del Dret
públic cristià i, per tant, partidari de la teoria dels cossos entremitjos— no li seria
estranya. Acabo, doncs, remarcant la seva triple condició d’extraordinari jurista
i pensador català, espanyol i europeu. Català perquè ho és per la seva naixença i
formació fins al moll de l’os, de forma que la seva actitud enfront de la vida i de
les grans qüestions que la vida en societat planteja han estat sempre marcades per
les seves arrels culturals catalanes. Espanyol perquè sempre ha considerat com
cosa pròpia, valorada i estimada, l’àmbit hispànic, al veure’l com el seu primer
espai de projecció i interrelació preferents. I europeu perquè europees són les
coordenades bàsiques del seu pensament. Segur que Vallet està d’acord amb Paul
Valery, quan diu que la cultura europea es fonamenta en la filosofia grega, el dret
romà i la teologia cristiana. I segur també que coincideix amb aquestes paraules
de Xavier Zubiri: «La metafísica griega, el Derecho romano y la religión de Israel
(dejando de lado su origen y destino divinos) son los tres productos más gigantescos
del espíritu humano».
Juan Berchmans Vallet de Goytisolo ha estat fidel a aquestes arrels, excel·lint
en el conreu de parcel·la de la realitat que li va tocar en sort. Aquesta és la raó
profunda del premi Puig Salellas que avui se li atorga. I, arribats a aquest punt,
tanco la meva intervenció amb una anècdota. A mitjans dels anys 80, poc després
de que Vallet hagués publicat el primer volum del seu «Panorama del Derecho de
sucesiones», jo li digué un dia a Josep-Maria Puig Salellas, amb una certa malícia:
«Escolta Josep-Maria, al parlar de no sé quin tema, en Vallet no et cita». Llavors
en Puig em mirà i digué, amb evident sornegueria: «És que en Vallet no m’estima
gaire». Segurament es referia a alguna puntual diferència ideològica i política que
els distanciava sense més trascendència. Però el destí ha volgut que, avui, els seus
dos noms quedin lligats per sempre amb aquest premi. És una coincidència esplèndida, que diu molt a favor d’aquest país i de com aquest país els va fer a l’un
i l’altre. Separats, pot ser, en algun punt accessori, però coincidents en la defensa
de l’essencial: la causa eterna de la llibertat.
Seria una joia que Vallet estès ara entre nosaltres. No ha pogut ser. Però, per
això mateix, li demanem al seu fill que li digui que no és que el recordem, és que el
tenim present; que hem après d’ell moltes coses i, sobretot, com s’han de mirar les
coses; que li estem molt agraïts; i que l’estimem en tot el que val i tot el que ha fet.
Moltes gràcies.
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PARAULES D’HOMENATGE AL DR. FONT I RIUS
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
President de l’A. de J. i L. de Catalunya
14 de desembre de 2010

L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya ret avui un homenatge íntim a qui és el seu Degà, l’acadèmic més antic, el Dr. Josep Ma Font i
Rius, amb motiu de què enguany s’han celebrat 50 anys de la seva elecció com
Acadèmic de número, el dia 29 de gener de 1960, substituint el qui era President
de la Corporació, Sr. Joan Ventosa i Calvell.
Hem volgut fer un acte íntim i entranyable. Volem retre homenatge al Dr.
Font per tot allò que és i representa. Però especialment des de la vessant de la
nostra Acadèmia a la que ell ha aportat coneixements, treball i estima durant
aquests més de cinquanta anys.
Aquest mateix any fou elegit també Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, Corporació amb la qual la nostra Acadèmia sempre ha
tingut molt intenses relacions com ho acredita el fet que hagin tingut cinc Presidents comuns, Ramon Roig i Rey, Joaquim Rey Esteve, Felip Betran i d’Amat,
Manuel Duran i Bas i Josep Pella i Forgas. I dos pertanyents a la mateixa família
(Maspons i Abadal).
Josep Ma Font i Rius va néixer a Barcelona el 12 d’abril de 1915. Estudià
al Col·legi del Jesuïtes del Sagrat Cor del carrer de Casp (i el carisma ignasià es
trasllueix en no pocs aspectes de la seva personalitat) i es llicencià en Dret a la
Universitat de Barcelona. Alumne de Gálo Sánchez fou deixeble de Luis Garcia
de Valdeavellano que també va ser membre de la nostra Acadèmia. L’any 1945
obtingué la Càtedra d’Història del Dret de la Universitat de La Laguna i passà
després per les de Múrcia i València. L’any 1954 torna a Barcelona on és Catedràtic fins la seva jubilació. Va ser professor meu durant el Curs 1961-62 i Degà els
quatre primers anys de la meva estada a la Facultat fins que el Curs 1965-66 fou
substituït pel Pfr. Albaladejo.
De la meva època universitària recordo especialment tres fets: la profunditat de les seves lliçons magistrals exposades amb gran claredat i que permetien
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prendre uns magnífics apunts perquè el Dr. Font es resistia a publicar un Manual
apel·lant a la dita «ars longa sed vita brevis» i en la que, a més d’explicar història
ens ensenyava a raonar; l’altura intelectual del Seminari que impartia a les tardes
sobre temes d’història del dret públic i del que personalment recordo la profunditat amb la qual ens va explicat el «conventus publicus vicinorum» de l’època
visigòtica; i el record de l’assistència a la Missa setmanal que a la capella de la Facultat posada sobre la cita de Joan, 11, 28. «Magister adest et vocat te» celebrava
el Dr. Genís Arimón.
M’agradaria subratllar que aquestes paraules tenen per a mi, a més del seu
valor teològic, un valor humà que s’adiu molt bé amb la manera de ser del Dr.
Font. Sempre que hi ha un mestre (magister adest) hi ha una vocació, una crida
(vocat te). En un moment en què hi ha una gran manca de mestratge, de guia de
paradigmes personals, d’exemplaritat, la figura del Dr. Font destaca de manera
especial perquè ell ha estat un autèntic mestre que ens ha cridat i ens segueix
cridant a seguir el seu exemple.
No toca en un dia com el d’avui referir-se a l’obra del Dr. Font. Afortunadament comptem amb el llibre que es va publicar, ja fa vint-i-cinc anys, amb
motiu de la seva jubilació a la Càtedra, en el qual es recollien tot un seguit de
treballs amb el títol d’«Estudis sobre els Drets i Institucions locals en la Catalunya
Medieval». En la «Semblança» que allí en féu el seu deixeble Jesús Lalinde Abadia
destacà la seva condició de Catedràtic, la seva vocació universitària i historicista,
el seu rigor investigador i la seva projecció exterior. Finalment es referí, i a parer
meu constitueix la part més important, a l’home, destacant la seva catalanitat, la
seva fortalesa, la seva austeritat, la seva magnanimitat i la seva religiositat cristiana
practicant en el si de l’Església catòlica. Faig enterament meves les seves paraules.
Sí que voldria, en canvi, ressaltar tota la seva important aportació a les tasques de la nostra Acadèmia. Com he dit abans fou elegit Acadèmic a la sessió de
29 de gener de1960 per a cobrir la vacant deixada per Joan Ventosa i Calvell que
era President de l’Acadèmia, càrrec en el qual fou substituït el mateix dia per
Josep Ma Trias de Bes.
Aquell mateix any va participar, com a Degà de la Facultat de Dret en el
Cicle de Conferències que l’Acadèmia va organitzar sobre la Compilació del Dret
Civil de Catalunya. A la sessió de 19 d’abril de 1963 el Dr. Font explicà les vicissituds sofertes en procedir a la constitució del Patronat de la Càtedra «Duran i
Bas», en la qual (com també en la Càtedra «Consolat de Mar») sempre ell tingué
una participació destacada. A la sessió de 8 maig 1964 fou nomenat membre del
Jurat del Premi Joan de Déu Trias i Giró instituït per l’Acadèmia.
Josep Ma Font Rius ha publicat també a la nostra Revista Jurídica de Catalunya. Ho féu l’any 1960 amb l’article «Las fuentes históricas de la Compilación»
i l’any 1967 amb el que du per títol «Els Costums de Catalunya al Rosselló i Cerdanya».
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El Dr. Font va tenir una participació molt destacada al II CJC que va organitzar l’Acadèmia i el Col·legi. Formà part de la Comissió Organitzadora en representació de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Fou membre del Comitè d’Actes culturals complementaris. En aquesta condició presentà la magnífica
exposició bibliogràfica a la Biblioteca de Catalunya. Josep Ma Vilaseca i Marcet en
la Crònica del Congrés diu que el Dr. Font «feu una encertada síntesi que constituí
la millor guia bibliogràfica de l’exposició». Jo afegiria més. Si algú em demanés una
breu però exacta visió històrica del nostre dret, jo li donaria a llegir aquestes poques
pàgines en les quals el Dr. Font ens mostra l’aparició dels nostre dret «aparellat a la
formació d’una consciencia nacional o popular catalana» i ens guia fins a la contemporaneïtat d’un «sistema jurídic, antic, venerable però no pas caduc ni envellit».
El Dr. Font fou el primer dels Acadèmics que va ser rebut en una sessió
celebrada fora de Barcelona. Fou a Tortosa amb motiu d’un desplaçament de
l’Acadèmia per a celebrar-hi una sessió solemne. Tingué efecte el dia 4 de novembre de 1972 i el seu discurs tingué per títol «El procés de formació de les Costums
de Tortosa». Fou contestat per l’acadèmic Joaquim Torres de Cruells. A la sessió
pública d’inauguració del Curs 74-75, celebrada el 6 desembre 1874, el Sr Font
pronuncià el discurs inaugural sobre «La projecció de Sant Ramon de Penyafort en
la societat catalana del seu temps». Durant el Curs 1983-84 el Dr. Font presentà
una comunicació amb motiu del VII Centenari de la publicació del Recognoverunt proceres. El 26 febrer 1991 presentà una comunicació sobre «Aspectes de
dret privar continguts en les ordinacions municipals històriques de Catalunya». El
26 de febrer de 1997 presentà una comunicació sobre les Costums de Tortosa,
arran d’una edició crítica del seu Codi, obra de l’historiador Jesús Masip i publicada per la Fundació Noguera.
El dia 3 de novembre de 1998 el Dr. Font contestà el discurs de recepció de
l’acadèmic Santiago Hernández Izal sobre el tema «L’arbitratge dual considerat
com a pacte: una relíquia del passat o bé una possibilitat de futur».
El 9 de febrer de 1988 fou elegit Vicepresident de l’Acadèmia essent President Lluís Figa i continuà fins el 1995, durant la meva primera Presidència.
Acabo amb una cita que he fet en altres ocasions però que avui té un sentit
especial. Diu Dante Alighieri per boca de Francesca de Rimini a la Divina Commedia (cant V, vers 103 «amor ch’a nullo amato amar perdona». En un vers que expressa magníficament la reciprocitat inexorable de l’estimació. Joan F. Mira l’ha
traduït com «l’amor que obliga a més amor l’amat». El Dr. Font al llarg d’aquests
cinquanta anys ha estimat l’Acadèmia, i és just que avui d’una manera formal
l’Acadèmia li retorni aquesta estimació amb la seva designació com President
honorari i el lliurament d’aquest Diploma que acredita aquesta condició.
Doctor Josep Maria Font i Rius: L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
el felicita cordialment, li dóna molt sinceres gràcies per la seva estimació i s’honora proclamant-lo President honorari d’aquesta Corporació.
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EL NUEVO DERECHO DE FAMILIA EN CATALUÑA.
ANÁLISIS DEL LIBRO II DE SU CÓDIGO CIVIL
por
ROBERTO FOLLIA CAMPS
Notario honorario y miembro de número de l’Acadèmia de J. i L. de Catalunya
24 de febrero de 2011
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I.

INTRODUCCIÓN

Excmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid, Excmo. Sr. Secretario
de esta Ilustre Academia, miembros de la Junta Directiva, ex Decanos, compañeras y compañeros, señoras y señores.
Ante todo mi agradecimiento por haberme invitado a esta noble Tribuna y
en especial a su Iltre. Secretario D. José Aristónico, por sus amables y exageradas
palabras de presentación, que en algún momento me parecía que se referían a
otra persona. Y también a todos Vds. por su presencia, que es más de agradecer,
ya que parte de lo exponga estaba ya reflejado en mi artículo publicado en la Revista de este Colegio, en el último número de 2010.
Recuerdo que hace años, concretamente el 19 de julio de 1989, me invitasteis tambiénpara que hablase del Derecho de Cataluña, concretamente sobre las
Novedades en la Legislación civil de Cataluña a propósito de la adaptación de la
Compilación de 1960 a la Constitución, la Ley sobre reservas y sucesión intestada,
así como de las perspectivas posteriores. Todo esto queda hoy muy lejos. Cataluña
tiene, hoy, un Código civil casi completo, una parte importante del cual, el libro
IV, dedicado al derecho de sucesiones fue expuesto en esta misma Sala, el curso
anterior, por el Ilustre Decano del Colegio de Cataluña, Joan Carles Ollé Favaró.
Este interés de la Academia por el estudio de la evolución y modificaciones del
Derecho catalán, que le honra, ha sido la causa de que se me haya encargado a mí
la presentación del contenido y principales innovaciones del libro II, (derecho de
la persona y familia) el último aprobado por el Parlamento.
Para centrar mejor el estudio de este libro II, creo conviene recordar, que el
concepto de un Código civil unitario y completo para Cataluña, nació con la Ley
29/2002 de 30 de diciembre, (aunque la primera idea y nombramiento de Comisiones para su estudio, es del año 2000) que estableció su estructura y sistemática y
aprobó su libro primero (art. 1) (dedicado a disposiciones generales y a la regulación de la prescripción). La misma Ley disponía que se estructuraría en 6 libros (art.
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2) que serían, además del que se aprobaba sobre disposiciones generales y prescripción, el II, relativo a persona y familia, el III relativo a la persona jurídica, el IV
dedicado a sucesiones, el V, a los derechos reales, y el VI a obligaciones y contratos.
La publicación de estos libros no fue por el orden que se establecía. Así se
aprobó primeramente el libro V (relativo a derechos reales) promulgado por la
Ley 5/2006 de 10 de mayo. Le siguió el libro III (persona jurídica) promulgado
por Ley 4/2008 de 24 de abril. En el mismo año se aprobó el libro IV (sucesiones), promulgado por Ley 10/2008 de 10 de julio. Finalmente la Ley 25/2010 de
29 de julio promulgó el libro II (persona y familia) objeto de esta conferencia.
Queda todavía pendiente el libro VI (obligaciones y contratos) respecto al cual no
hay todavía fecha de aprobación y que está en fase de estudio en el Observatorio
de derecho privado.

II.

EL LIBRO II DEL CÓDIGO CIVIL (DERECHO DE LA PERSONA Y FAMILIA)

A) Su significado. Un poco de historia
El libro II del Código Civil de Cataluña es, sin lugar a dudas, el más polémico, dentro del Código, como tendremos ocasión de ver, y a la vez el que quiere
ser el más emblemático. Fue aprobado por el Pleno del Parlamento el 14 de julio
de 2010, promulgado como Ley 25/2010 de 29 de julio, publicado en el Diario
Oficial de la Generalidad, en catalán y castellano el 5 de agosto, y entró en vigor
el 1 de enero de 2011.
Pero antes de este final hubo un largo recorrido. Empezó su estudio en el
año 2000, (o sea antes de aprobarse la Ley que creaba el Código civil de Cataluña)
bajo el Gobierno de CIU en el Observatorio de Derecho Privado de Cataluña,
Sección del Derecho de familia, de la cual era miembro y después fui Presidente,
y que terminó su actuación después del verano de 2001. El texto pasó al Pleno de
la Comisión de Codificación que lo aprobó, sin seguir más adelante, porque se dio
prioridad al libro V sobre Derechos reales. Era un texto no demasiado novedoso,
que seguía en general al Código de Familia de 15 de julio de 1998 con retoques
técnicos e incorporación de leyes sobre la materia promulgadas posteriormente,
pero que tampoco podrían denominarse demasiado progresistas o avanzadas. Entretanto la Sección de Harmonización, introdujo en su redacción la regulación de
la persona física.
Las elecciones de 2003 que dieron el gobierno al tripartito, significaron un
profundo cambio, que dejó sin efecto todos los trabajos hasta entonces realizados, ya que el Decreto 266/2004 de 27 de abril cambió la organización del Observatorio, lo que produjo el cese de todos sus miembros, y encargó la revisión a
fondo de los textos presentados.
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Fruto de esta nueva etapa fueron, como acabamos de ver, la aprobación y promulgación del libro V. (D. Reales) en 2006, la del libro III (personas jurídicas) en
2008, y la del libro IV (sucesiones) el mismo año. Todos ellos pasaron sin grandes
problemas, y tanto el de derechos reales, como incluso el de sucesiones, que fue más
discutido y tuvo dos redacciones diferentes, fueron aprobados por unanimidad. Y el
de personas jurídicas lo fue por amplia mayoría (129 a favor y 3 en contra).
En cambio el libro dedicado a Derecho de familia, fue mucho más discutido.
No ha sido aprobado, como hemos visto hasta el final de la segunda legislatura del
tripartito, y aún por una exigua mayoría (69 votos a favor frente a 64 en contra).
¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué esta dificultad en aprobarlo? Sencillamente porque este código, tiene un fuerte contenido ideológico y regula las relaciones
más íntimas de la familia y los derechos del individuo relacionados con sus creencias y estilo de vida, y en este punto las posiciones son encontradas. No sucedió
lo mismo, como acabamos de decir, con el Código de sucesiones en que a pesar
de regular relaciones familiares, hay en ellas un punto de encuentro basado en
el D. Romano y la tradición, y aunque trata, también, de cuestiones y soluciones
completamente nuevas, son cuestiones puntuales y algunas ya estaban admitidas
por una gran mayoría.
Frente a ello, este nuevo Libro dedicado a la persona y familia, se presenta
como algo nuevo, incluso en la forma, agresivo, progresista y sin entronque, apenas, con el Derecho Romano, sino en todo caso con los modernos códigos europeos y con influencias incluso del derecho americano. Y recoge especialmente
diversos acuerdos o convenciones internacionales. Pero, además hace gala de ello,
y afirma en su Exposición de motivos o Preámbulo que «sustituye todo el derecho catalán de familia y de la persona anterior y convenientemente armonizado y
ajustado a las necesidades sociales actuales, lo incorpora al que debe ser el texto
más emblemático del derecho civil catalán».
Claro que, como ya manifesté en mi artículo, las grandes novedades no previenen del texto, sino de disposiciones anteriores que recoge, o de las Leyes estatales. En este sentido la admisión del matrimonio entre personas del mismo sexo,
no es fruto de este Libro, sino de la Ley estatal 13/2005 de 1 de julio; la posibilidad de adoptar las parejas del mismo sexo, deriva de la Ley 3/2005 de 8 de abril
que modificó en este sentido tanto el Código de familia, como la Ley de parejas
de hecho y el Código de sucesiones. Y el antes citado Libro IV, sobre sucesiones, aunque más tradicional había dispuesto la igualdad del matrimonio con las
parejas de hecho y admitido en su disposición final tercera la posibilidad de que
la mujer pueda prestar su consentimiento para la filiación asistida de su pareja.
Pero, con todo, el nuevo Libro complementa todos estos aspectos en un sentido
avanzado e introduce auténticas novedades y además al recogerlo todo en un solo
texto lo enfatiza, y se encarga el mismo de declararlo en su Preámbulo al calificarlo, como hemos visto, como el texto más emblemático del derecho catalán.
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B)

Sus principios y características

La Ley en su Preámbulo enumera como principios el interés del menor y
la protección de la persona, pero hace especial hincapié en la familia y a la organización y características actuales de la misma. Pero junto con ello y, a mi juicio,
como principio inspirador de aquellos, está la defensa absoluta de la libertad y autonomía de la persona, que proclama abiertamente el artículo 212-7 (que después
analizaremos). Y ello le lleva, incluso, a un cambio de estructura respecto de su
precedente el Código de Familia de 1998, al regular tanto la emancipación como
la tutela dentro del título dedicado al Derecho de la persona, considerándolas más,
especialmente esta última, como instituciones de complemento o protección de la
persona, que como derivadas del régimen familiar. Destaca además este respeto y
defensa de la persona al dedicar todo un título a las Instituciones de protección a
la persona, en el que regula, además de la tutela, otras instituciones de protección.
Y la citada declaración programática del art. 212-7, a la que volveremos a referirnos, es la manifestación más clara de esta exaltación de la libertad de la persona.
Esta defensa y exaltación de la libre voluntad y autonomía del individuo, la
destaca en un doble sentido. El primero, al estimar que cualquier discapacidad
debe tratarse y corregirse en el «sentido menos restrictivo posible de la autonomía
personal» (Preámbulo), recogiendo el sentido de la Convención de Nueva York
aprobada el 13 de diciembre de 2006. Y el segundo respetando al máximo su
libertad de configuración de su vida, de su familia y de su protección, olvidando
totalmente la doctrina antigua que estimaba que el derecho de familia tenía un
marcado contenido de derecho público y sus normas eran inderogables, y no susceptibles de pactos. Como ejemplos pueden citarse, la proclamación de la libre
decisión de las personas respecto a su cuerpo y salud, la nueva configuración de
la familia, la admisión de la filiación por el simple consentimiento, los «planes de
parentalidad» de los convenios reguladores y, especialmente, la posibilidad de
convenir como se ejercita la potestad parental, que así se denomina ahora la patria
potestad, todo lo cual veremos después.
Pero frente a esta exaltación de la autonomía de la voluntad, se establece
siempre un posible recurso, una posible actuación judicial en todos los casos. Y
ello es lógico. A falta de normas claras y definitorias de las instituciones, la intervención del Juez, ante posibles abusos es siempre necesaria.
Quizás hay que hacer referencia, ya que estamos entre notarios, que —como
ya sucedió en el Libro IV sobre sucesiones— el legislador catalán demuestra
siempre una confianza —que conlleva responsabilidad— en el notariado. Son
ejemplos de ello, el asesoramiento que tiene que prestar en caso de pactos que
regulan la posible disolución del matrimonio, disponiendo que examine por separado ambos cónyuges, y también indirectamente en los otorgamientos de los
poderes preventivos y delaciones de tutela por la propia persona.
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III.

ANÁLISIS DEL TEXTO

Señaladas estas directrices entramos en el estudio detallado del mismo, que
deberá ser necesariamente de tipo general, ya que es imposible, en una sólo conferencia, leer simplemente su texto completo. (Seguramente la lectura íntegra de
su Preámbulo se llevaría ya todo el tiempo). Intentaré, eso sí, reflejar en lo posible
sus disposiciones principales, haciendo referencia fundamentalmente a los puntos que representan novedades.
El libro se divide en 4 títulos, referentes a la persona física, a las instituciones
de protección de la persona, a la familia, y a las relaciones convivenciales de ayuda
mutua.
Título I.

La persona física

Dicho título se divide, a su vez, en dos capítulos. El de personalidad civil y
capacidad, y el de autonomía de la persona en el ámbito de la salud.
A) Personalidad civil y capacidad
De la regulación de la personalidad civil y capacidad hay que destacar:
—La afirmación de que «la personalidad es inherente a la persona física
desde su nacimiento» (211-1.1) en línea con el art. 7 de la Convención de los
derechos del niño adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
20 noviembre de 1989 y ratificada por el Estado Español el 30 de noviembre de
1990. Esta ratificación, me pregunto, si implica la derogación tácita del requisito
«que tuviere figura humana y viviera veinticuatro horas desprendido del seno
materno» del art. 30 del Código Civil.
—La declaración de que para la transmisión de derechos de una persona
a otra es necesario que la segunda haya vivido al menos setenta y dos horas más
que a la persona que tenía que sobrevivir (211-2). Es una norma de tipo técnico
o práctico que pretender «eliminar los problemas de prueba que estas situaciones suelen plantear» (Preámbulo). Está pensado claramente para los casos de
accidentes, pero creemos que es aplicable en todo caso, incluso en el de muertes
naturales y por tanto en los fideicomisos. En parte está bien pensada, ya que en
los accidentes a veces es difícil determinar quien muere primero, por ejemplo,
cuando el posterior está en coma grave. Recuerdo un caso de pareja sin hijos en
el que un cónyuge, según el Registro Civil, falleció 3 minutos después que el otro.
(Recordemos que en Cataluña el cónyuge hereda antes que los padres). Había
por tanto derecho de transmisión a favor de los padres del fallecido en segundo
lugar, a pesar de haber fallecido sólo 3 minutos después, lo cual parecía injusto.
De acuerdo con todos se resolvió con la aceptación de la herencia del fallecido en
segundo lugar, por sus padres, los cuales en cambio renunciaban al derecho de
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transmisión o sea a los derechos a la sucesión del primer fallecido. ¿Pero por qué
72 horas y no 48? ¿Por qué si sobrevive más de 72 hay transmisión y si vive sólo
71 no la hay? Son los problemas que aparecen siempre en la fijación de un plazo.
Puede haber, además, contradicción con el art. 211-1 que admite la personalidad
desde su nacimiento. Si posteriormente y antes de las 72 horas fallece parece que
no transmitiría derechos. Es por tanto una norma discutible, aunque práctica.
—La declaración de que la capacidad de obrar de la persona se fundamenta en su capacidad natural (211-3.1). Ello implica la afirmación de que
entre la incapacidad total por razón de edad y la total capacidad hay un aumento de capacidad gradual, que permite hacer ciertos actos. Nuestra Dirección
General ya había aplicado este criterio en la aceptación de donaciones puras
y simples, admitiendo que podían aceptarlas los menores de edad que gozasen de capacidad natural. La norma actual permite ejercitar los derechos de
la personalidad y también, y aquí radica la novedad, «los relativos a bienes o,
de servicios propios de su edad de acuerdo con los usos sociales» (211-5, b).
Esta norma, que figuraba ya en los primitivos proyectos, quiere dar cobertura
legal a ciertos hechos cotidianos, como la toma del autobús por un menor que
va a clase, o la adquisición del forfait para esquiar. Añade, como es lógico, que
también podrá ejercitar los derechos de la personalidad y realizar los demás
actos que la Ley permite.
—La declaración programática de que el interés superior del menor, que algunos califican como principio general del Derecho, es el principio inspirador de
cualquier decisión que le afecte (211-6.1). Ello implica el derecho a ser informado
y dar su consentimiento a ciertos actos del representante legal que impliquen
prestación personal del menor, si tiene doce años o incluso antes si tiene suficiente
juicio (211-6.2 y 3).
—En la regulación de la emancipación, quizás lo más importante es el haber
segregado su regulación del derecho de familia, como figuraba antes en el Código
de familia, para trasladarla al derecho de la persona, Por lo demás, no existen
grandes novedades, sino una regulación más completa. Se admite por matrimonio, por consentimiento de quienes ejercen la potestad parental y por resolución judicial (211-8) así como la emancipación tácita del mayor de dieciséis años
con vida independiente (211-11). Ha desaparecido la figura de la habilitación de
edad, que daba lugar a graves conflictos entre el tutor y su pupilo, que deseaba
librarse del control de su tutor lo antes posible. Regula, además, los casos y forma
de complementar la capacidad del menor emancipado y las consecuencias de falta
del complemento, admitiendo que respecto a los bienes adquiridos por donación
o titulo sucesorio el causante o donante, puede excluir la necesidad del complemento de capacidad (211-12.4).
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B) Autonomía de la persona en el ámbito de la salud
Respecto a la misma, hemos de señalar que, aunque es uno de los puntos
más importantes, prácticamente no innova, sino que recoge lo fundamental de
materias ya reguladas, algunas en disposiciones administrativas, que continúan
vigentes. Así:
—Dispone que toda persona tiene derecho a recibir por sí, o en su caso por
la persona designada en el documento de voluntades anticipadas, información
verídica comprensible y adecuada en el caso de cualquier intervención, así como
la necesidad del consentimiento informado a partir de los 16 años o aun antes si
tiene madurez intelectual y emocional suficiente (212-1 y 2).
—Regula en el sentido de la legislación anterior el documento de voluntades
anticipadas, en el que pueden constar previsiones referentes a la donación de
órganos del cuerpo y a las formas de entierro o incineración (212-3). Así como la
posible incompatibilidad de designaciones o instrucciones con las que figuren en
una delación voluntaria de tutela, en cuyo caso prevalecen las del documento de
fecha posterior (212-3.6).
—Igualmente reproduce en general, con algunos matices, la legislación existente en cuanto al internamiento por trastornos psíquicos que necesita autorización judicial, si bien excusa (y esta excepción es fruto de la nueva Ley) los casos
de urgencia constatada por facultativo, pero que deberá comunicarse, en el plazo
de 24 horas, a la autoridad judicial que podrá ratificar o dejar sin efecto el internamiento (212-5).
—Hay que destacar el apartado en el que bajo la rúbrica «Disposiciones
sobre el propio cuerpo» exalta al máximo, el principio de la autonomía de la
voluntad en esta materia que, como hemos dicho anteriormente, se entendía que
era materia de ius cogens. Declara con rotundidad el art. 212-7, artículo único de
la sección, que «La libre decisión de las personas es determinante en las cuestiones que puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar físico y mental y, en
particular, en cuanto al propio cuerpo y a la salud reproductiva y sexual» (212-7).
O sea, la llamada ideología de género. En este precepto es donde, a mi entender,
más claramente se manifiesta el espíritu reformador del libro II, y la admisión de
las nuevas formas de familia, es consecuencia directa del mismo.
Título II. Instituciones de protección a la persona
Es una de las materias o instituciones más interesantes, no sólo por el contenido, sino por la forma, ya que, como hemos apuntado al principio, lo separa
totalmente del ámbito familiar, para centrarlo en la protección del individuo con
la pretensión de que incorpora una gran variedad de instrumentos de protección,
«que pretenden cubrir todo el abanico de situaciones en que pueden encontrarse
las persona con discapacidad» (Preámbulo). No deja de ser una declaración de
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buenas intenciones y de autosuficiencia, ignorando que las normas, por sí solas,
sin una aplicación adecuada y una aceptación por los destinatarios, para poco
sirven. Y el mismo Preámbulo afirma que se configuran «como un deber que,
bajo el control de la autoridad judicial, debe ejercerse en interés de la persona
protegida».
Los instrumentos que prevé, de menor a mayor grado (no por el orden de la
Ley), o sea de los que restrinjan lo menos posible la autonomía personal a los que
la limitan totalmente, algunos de los cuales pueden darse juntos, son:
—Los poderes, en previsión de pérdida sobrevenida de capacidad.
—La autotutela o delación por sí mismo de tutor.
—La constitución del patrimonio protegido.
—La asistencia.
—La curatela, que se prevé como sucedáneo de la tutela.
—La guarda de hecho.
—La propia tutela.
—La declaración de desamparo.
a) Poderes en previsión de pérdida sobrevenida de capacidad
Aunque ya estaban previstos en el Código Civil por la Ley Estatal 41/2003
de 18 de noviembre, el Libro II, le da regulación completa e independiente. Su
línea argumental es «el mayor reforzamiento de la autonomía de la persona»
(Preámbulo) y evitar poner en tutela a las personas mayores de edad que, por
causas de una enfermedad o deficiencia permanente de carácter físico o psíquico
no pueden gobernarse por sí mismas (222-2.1). Su carácter de sustitutivo de la
tutela se acentúa por su inclusión entre las disposiciones generales sobre la tutela.
Este poder puede revestir una doble forma. La primera, el otorgamiento
de un poder con efectos desde ahora, pero que continuará cualquiera que sea la
situación psíquica del poderdantes, haya o no incapacitación, y la segunda el otorgamiento del mismo sólo para los casos en que produzca pérdida o disminución
de la capacidad, bien por incapacitación, o sin ella, en cuyo último caso habrá
que detallar «las circunstancias que deben determinar el inicio de las facultades
del poder» (222-2.2). Normalmente será el dictamen de uno o dos facultativos.
La regulación y efectos de este poder es en general bien aceptada, pero toda
precaución es poca y el asesoramiento del notario necesario, ya que si el poder
general se le ha llamado «poder para arruinar», los efectos de este poder pueden
ser totalmente devastadores, pues si el poderdante pierde la capacidad no puede
revocarlos. Se ha sostenido que debería ser normal que el notario antes del otorgamiento se cerciorase de la plena capacidad del poderdante, con ayuda, incluso,
de dictamen médico. Hay que tener en cuenta que la misma Ley señala que «el
poderdante también puede fijar las medidas de control y las causas por las que se
extinga el poder».
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Una característica de este poder radica en que exige autorización judicial
para los mismos actos en que los necesita el tutor, «salvo que el poderdante la haya excluido expresamente» (222-44.3). Por lo que, el notario deberá
extremar aún más la precaución respecto a la capacidad y libre voluntad del
otorgante para excluir esta necesidad de autorización judicial. Ello no estaba
previsto en el Código civil, con arreglo al cual se han otorgado estos poderes en
Cataluña hasta 31 diciembre 2010. Pero la disposición transitoria primera 2, los
declara sujetos al imperio de la nueva Ley, con lo cual, en principio, ninguno
de ellos sirve para actos de disposición, que es lo que pretendían normalmente,
salvo que entendamos que la enumeración detallada las facultades lleva implícita la voluntad del poderdante que surta efectos sin ninguna autorización
judicial. (Nos consta que se está tramitando una norma para incluirla en Ley
ómnibus de final de año para dejar sin efecto esta retroacción). Finalmente, hay
que decir que aunque este poder se da fundamentalmente para evitar la constitución de tutela, como ya hemos visto, si en interés de la persona protegida
llegara a constituirse, el Juez a instancia del tutor puede acordar la extinción
del poder (222-2.3).
Dichos poderes deben inscribirse en el Registro de Nombramientos tutelares no testamentarios (222-8-3). La remisión de todos los nombramientos tutelares no testamentarios al Registro se efectúa por el mismo Colegio Notarial por
medios telemáticos.
b) La autotutela, o delación de tutela hecha por uno mismo (222-4)
Sigue en general la norma anterior, si bien acentúa las precauciones,
pues como declara el Preámbulo «en muchos casos se otorgan justo antes
de instar la incapacitación lo que hace sospechar que pueda existir captación de voluntad por el designado o simplemente que el otorgante no era
plenamente capaz». Esta duda del legislador impone también al notario el
deber de extremar la prudencia, quizás aún más que en el poder (podría
ser también conveniente un dictamen médico además del examen del Notario), teniendo en cuenta que la Ley prevé directamente la ineficacia si se
ha instado el proceso de incapacidad o el ministerio fiscal haya iniciado las
diligencias preparatorias (222-4.3). Sirve no solamente para nombrar cargos
tutelares, sino también para excluir de ellos a determinadas personas y puede
establecer normas sobre el funcionamiento y el contenido del régimen de
protección (222-4.1), incluso nombramiento de Consejo de tutela (222-54).
Debe inscribirse en el Registro de Nombramiento Tutelares no Testamentarios (222-8.1). Registro en el que no constan los designados, sino sólo los
datos del otorgante, y que no tiene carácter público, ya que sólo pueden
obtener certificados el propio interesado y la autoridad judicial (arts. 1 y 5 D.
360/1996 de de 12 noviembre).
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c) Los patrimonios protegidos
Como sabemos fueron creados por la Ley estatal 41/2003 de 18 de noviembre, pero el Libro II les da una regulación independiente y muy completa. Podemos señalar como principales hitos.
—Pueden ser beneficiarios las personas con discapacidad psíquica igual o
superior al 33% o física igual o superior al 65%, así como las personas en situación de dependencia de grado I o II ( 227-1).
—Se definen como «un patrimonio autónomo, sin personalidad jurídica,
sobre el cual el constituyente, el administrador y el beneficiario no tienen la propiedad ni ningún derecho real» (227-2.1). Y por ello «no responde de las obligaciones del beneficiario, ni tampoco de las del constituyente o de quien hizo las
aportaciones, pues su finalidad es la satisfacción de las necesidades vitales del
beneficiario». Pero no puede perjudicar a los legitimarios (227-2.2).
—Se constituye mediante escritura pública, en la que debe constar esta voluntad de constitución, la denominación de patrimonio protegido, los nombres
del constituyente, del beneficiario y del administrador, con las normas de administración, en su caso, y las personas ante los cuales hay que rendir cuentas
en caso de conflicto de intereses (227-3). El administrador puede ser el propia
constituyente, si no es a la vez beneficiario (227-4).
—El administrador debe rendir cuentas anualmente ante el beneficiario, sus
representantes legales o en su caso las personas nombradas al efecto con arreglo
al art. 227-3, antes visto (227-6).
—Se extingue por la muerte, pérdida de la condición de discapacitado, renuncia, expiración del plazo o cumplimiento de la condición, o por resolución
judicial en caso de ingratitud (227-7). Ello comporta nueva rendición de cuentas,
liquidación del patrimonio y entrega del remanente al destino establecido en la
escritura de constitución, o en su defecto al constituyente o a sus herederos (2277.4 y 227-8).
—Los bienes que integran el patrimonio protegido pueden inscribirse en
el Registro de la Propiedad o en otros Registros públicos, haciendo constar su
condición y normas que lo rigen (227-9).
d) La asistencia
Es una figura nueva, introducida por el Código que contempla los casos
de disminución no incapacitante de las facultades físicas o mentales. Se inspira,
en la filosofía de la Convención sobre Derechos de las Personas con discapacidad (New York 13 diciembre 2006) ratificada por el Estado Español. Y según
el Preámbulo, también en las «Directrices de la Recomendación» R (99) 4, del
Comité de Ministros del Consejo de Europa de 28 de febrero de 1999 y con
los precedentes existentes en diferentes ordenamientos jurídicos del entorno de
Cataluña. Al parecer existen figuras similares en Alemania y Francia. Y, precisa-
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mente, como puede verse en la Revista «Notariado del siglo XXI» de enero-febrero, Italia a aprobado una Ley que crea la figura del «administrador de apoyo»
para tutelar mediante intervenciones de apoyo temporales o permanentes y con
la mínima limitación posible de la capacidad de obrar a las personas privadas
total o parcialmente de autonomía en la vida cotidiana, en cierto modo análoga
a la figura de la asistencia.
Dispone el art. 226-1.1, que la persona mayor de edad que lo necesite para
cuidar de ella misma o de sus bienes, debido a la disminución no incapacitante de
sus facultades físicas o psíquicas, puede solicitar de la autoridad judicial el nombramiento de un asistente de acuerdo con las normas de la Jurisdicción voluntaria, y que deberá inscribirse en el Registro Civil para su eficacia frente a terceros
(226-7). Es sólo el propio interesado el que puede pedir el nombramiento de
asistente. Se tramitará por el procedimiento de jurisdicción voluntaria (226-1) y
parece que en el procedimiento deberá estar presente el Ministerio Fiscal.
En cuanto a su contenido, lo esencial es la asistencia, no la sustitución de la
voluntad, aunque a petición del asistido pueden darse facultades para que el asistente puede actuar en su nombre (226-2.3 in fine) que entiendo (será más propio
de los casos de la discapacidad física) pero lo típico o propio es que simplemente
le asista en los actos fundamentales, para evitar ser engañado, a modo de autocuratela (uno de cuyos supuestos es, también, el de la disminución psíquica no
incapacitante). Nombrado el asistente e inscrito en el Registro Civil los actos efectuados por el asistido sin intervención del asistente pueden ser anulados (226-3).
Además, en el ámbito personal, se le encarga velar por el bienestar de la persona
asistida, respetando plenamente su voluntad y sus opciones personales, así como
recibir la información sobre los tratamientos médicos y adoptar las decisiones
correspondientes, si la persona asistida no puede decidir por sí misma y no ha
otorgado documento de voluntades anticipadas (226-2.2), lo cual significa algo
más que asistir.
Para una institución nueva y a la que se da tanta importancia, la regulación
es, quizás, escasa, aunque hay una cierta remisión a las normas de la tutela (2266). De todos modos una Orden del «Departamento Social y Ciutadanía» de 28
de septiembre de 2010, da ciertas normas de tipo administrativo, como el copago
por el asistido y la Generalitat, y de los honorarios de las personas que se dedican
a la asistencia fundamentalmente personal de personas con discapacidad. Pero
dicha Orden está pensada más bien para la asistencia física y cuidados por enfermedad, que para la propia asistencia que implica consejo y asesoramiento.
e) La curatela
Tratamos de esta figura, antes que de la tutela, porque restringe menos la
personalidad y la norma, como veremos, la prefiere a la tutela que considera un
remedio extremo. Su finalidad, en cierto modo, es la misma que la figura de la
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asistencia. El Preámbulo la configura «como una institución complementaria de
la capacidad en que es la persona protegida la que actúa por sí misma».
Regula la de la de los menores emancipados que por defunción de progenitores, o por estar impedidos, no tienen quien les asista, la de los pródigos, (en la
que se ha determinar el ámbito de necesidad según el artículo 223-4.3), y también,
y, aquí radica la novedad, la de los incapacitados con relación a los cuales no se
haya considerado adecuada la constitución de la tutela (223-1.b).
Y precisamente para este último supuesto, se prevé que «La sentencia de incapacitación puede conferir al curador funciones de administración ordinaria de
determinados aspectos del patrimonio de la persona asistida, sin perjuicio de las
facultades de ésta para hacer los demás actos de esta naturaleza por ella misma».
(223-6) En cuyo caso tendrá que rendir cuentas (223-10). Podríamos decir que en
este supuesto se convierte en una especie de tutela de segundo grado, descafeinada o parcial, y siempre tendente a limitar en lo posible la incapacitación total, ya
que el lema de las Instituciones de protección es siempre, repetimos, en este libro
II, limitar en lo posible la autonomía personal del discapacitado.
La falta de asistencia del curador, si es necesaria, hace posible la anulabilidad
de los actos otorgados sin dicha asistencia (223-8).
f) La guarda de hecho
Regulada ya en el Código de familia y también, aunque escasamente, en el
Código Civil. Puede considerarse como una tutela automática y de segundo grado, que pretende evitar la constitución de tutela, que se considera remedio extremo. El Preámbulo dice que «delimita unos contornos más precisos» para la misma.
Y que «en la práctica se ha podido constatar que son excepcionales, y más bien
extremos los casos en que las familias toman la decisión de solicitar la incapacitación
de las personas ancianas afectadas de demencias seniles o de otras enfermedades que
les impiden decidir por sí mismas».
La figura se da cuando una persona o una institución cuidan de hecho, si
atribución legal alguna, por razones de amistad o solidaridad a una persona menor
o mayor con causa de incapacitación, si no está en potestad parental o tutela o,
aunque lo está, si los titulares de estas funciones no la ejerzan (225-1). Unas veces
serán los abuelos o los tíos que se ocupan de los menores. Otras personas mayores
en las que concurran causas de incapacitación. Algunas de estas han sido ingresadas en establecimiento residenciales, que devienen también guardadores de hecho.
Los guardadores de un menor deben comunicarlo en el plazo de 72 horas a
la entidad pública competente o a la autoridad judicial. En cuanto a los mayores
con causa de incapacitación sólo existe obligación de comunicarlo si están en un
establecimiento residencial, por el titular del establecimiento (225-2.1).
El guardador de hecho debe cuidar de la persona en guarda, actuar siempre
en beneficio de esta, y si asume la gestión patrimonial limitarse a los actos de ad-
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ministración ordinaria (225-3.1). Y si se trata de personas que estén bajo potestad
parental o en tutela, si sus titulares no ejercen sus funciones, la autoridad judicial
puede conferir al guardador de hecho funciones tutelares, que significan la suspensión en su caso de la patria potestad o tutela (225-3.2).
La guarda de hecho no da derecho a retribución alguna, pero si al reembolso
de gastos y a la indemnización por daños, con cargo a los bienes de la persona
protegida (225-4).
En todo caso, especialmente en los menores, se trata de una situación transitoria que se extingue por desaparición de las causas de la motivaron, por la
declaración de desamparo del menor (que veremos a continuación), por el nombramiento de defensor judicial, o por la constitución del pertinente modelo de
protección (225-5).
g) La propia tutela
Tiene una extensa regulación en el Libro II. Destacaremos aquí, como novedades o características principales:
—El ser contemplada. por la Ley, como último recurso, disponiendo, por
una parte que no es precisa su constitución si se ha otorgado el poder preventivo
antes estudiado (222-2.1) y por otra que «la autoridad judicial puede disponer
la constitución de la curatela, pese a que se haya solicitado la de la tutela de
acuerdo con las circunstancias de la persona afectada» (223-2.2). El Preámbulo
declara que la constitución formal de la tutela «se configura como una medida de
protección especialmente en casos de desamparo del incapaz, cuando a la grave
enfermedad psíquica se le añade la falta, inadecuación o imposibilidad de apoyo
familiar».
—Se prevén tres formas de delación, por orden de preferencia: La delación
hecha por uno mismo (222-4), estudiada antes; la delación realizada por los titulares de la potestad parental (222-5), y la delación judicial (222-10).
—El hecho que el Juez, además del constituyente, puede separar las funciones personales de las de administración de bienes y encargarlas a personas
distintas (222-12.1).
—El supuesto de tutela a cargo de las personas jurídicas, que, pueden excusarse de ejercer el cargo si no tienen medios humanos y materiales suficientes para
ejercerlos adecuadamente (222-18.2).
—Se configura como un órgano unipersonal, salvo si la persona interesada
o los titulares de la autoridad parental han designado dos personas para el cargo
o si se estima conveniente que el cónyuge o pareja de hecho también la ejerza
(222-25).
—El tutor debe rendir cuentas anualmente, plazo que en ciertos casos de
reducido patrimonio puede prorrogarse hasta tres años, y, en cambio cuando se
trata de patrimonios importantes puede la autoridad judicial pedir, además, una
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auditoría independiente. La rendición de cuentas se efectúa ante la autoridad judicial que constituyó la tutela (222-31). Además deben rendirse cuentas al acabar
la tutela o cesar el tutor en su cargo, ante la misma autoridad judicial (222-49-50).
—La obligación del tutor de tratar al tutelado con consideración, de contar
con su consentimiento para las decisiones relativas a su educación si tiene más de
doce años, y de recabar la autorización judicial para internarlo en un centro de
educación especial (222-37).
—La declaración de que el tutor debe convivir con el menor tutelado, salvo
autorización del Juez por motivos suficientes (222-39.2).
—La delimitación de las facultades de administración del patrimonio del
tutelado, excluyendo la de los bienes adquiridos por donación o herencia en que
se haya nombrado administrador especial para ellos (222-41). Enumera los casos
en que se precisa autorización judicial (222-43.1) y excluye de dicha autorización
los bienes adquiridos por donación o título sucesorio, si el donante o causante la
han excluido expresamente (222-43.2).
—La posible existencia de un Consejo de tutela (222-54), sólo en los casos
de autotutela o los deferidos por los titulares de la potestad parental, tanto para
velar por el ejercicio correcto de la tutela, como, si se le atribuyen dichas facultades, para suplir la autorización judicial en los casos en que se precisa, y resolver
los conflictos entre los tutores.
h) La declaración de desamparo
Es la última figura de la protección que se da sólo para casos graves y cuando
han fallado todas las instituciones vistas. Se refiere sólo a los menores de edad.
Se consideran tales «los menores que están en una situación de hecho en que
les faltan los elementos básicos para el desarrollo integral de su personalidad o
que están sometidos a maltratos físicos o psíquicos o a abusos sexuales, siempre y
cuando para su protección efectiva sea preciso aplicar una medida que implique
la separación del menor de su núcleo familiar» (228-1.1).
La declaración la hace la entidad pública competente, que asume la guarda
del menor y implica la asunción de funciones tutelares y la suspensión de la potestad parental o tutela, en su caso (228-6).
No hay regulación detallada de la misma ya que rige la legislación sobre
infancia y adolescencia (228-7). Y no libera a los progenitores y parientes de sus
responsabilidades (228-6.2), a quienes, por otra parte no les impiden relaciones
personales con el menor, salvo que el interés superior del mismo haga aconsejables limitarlas o excluirlas (228-8).
Es una situación transitoria en todo caso, que terminará si cesan las causas que
la motivaron o por las medidas que tome la Administración, entre ellas el llamado
acogimiento familiar en que una familia se encarga de guardarlo, alimentarlo educarlos, etc. y que puede ser con carácter transitorio y revocable (acogimiento simple)
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o con carácter permanente, y ambas a través de familia extensa (o sea cuando hay
alguna relación de parentesco con el menor) o con familia ajena. El acogimiento en
un centro se contempla como última solución (art. 120.2 de la Ley 14/2010).
Título III. La familia
A) El nuevo concepto de familia
Sorprende un poco la defensa de la institución familiar de este libro. Prácticamente los principios que expone en su Preámbulo están referidas exclusivamente a
ella. Lo que ocurre es que tiene un concepto de familia muy distinto del que estábamos acostumbrados. Para comprender el alcance y finalidad de su regulación, hay
que referirse necesariamente a varias aseveraciones de dicho Preámbulo:
«El artículo 40 del Estatuto de autonomía dispone que los poderes públicos
deben garantizar la protección jurídica, económica y social de las diversas modalidades de familia, como estructura básica y factor de cohesión social y como
primer núcleo de convivencia entre personas»...» La familia es, en efecto, el
referente esencial de los ciudadanos y uno de los pocos que suscitan la adhesión
de todos».
«Por otra parte, las transformaciones sociales han hecho que hoy a familia se
entienda más bien como un ámbito en que la comunicación y el respeto a los deseos y aspiraciones individuales de miembros que la componen ocupan un lugar
importante en la definición del proyecto de vida en común». Según esta afirmación para haber familia no haría falta ningún vínculo biológico, sino un proyecto
de vida en común. Ello lleva a que considera casi familias, y digo casi porque
los regula en título aparte, las relaciones convivenciales de ayuda mutua, de que
después hablaremos. Es en cierta manera una nueva versión de la familia romana
y la de las Partidas que consideraban familia a todos los que estaban sometidos
a una autoridad, incluidos los criados, si bien el vínculo de unión aquí no es la
autoridad sino la solidaridad que permite las libertades individuales.
Continua afirmando el Preámbulo que «hoy predomina una mayor tolerancia hacia formas de vida y realización personal diferentes a las tradicionales» y
concluye afirmando que «a diferencia del Código de familia, el presente libro
acoge las relaciones familiares basadas en formas de convivencia diferentes a la
matrimonial, como las familias formadas por un progenitor solo con sus descendientes, la convivencia en pareja estable y las relaciones convivenciales de ayuda
mutua. La nueva regulación acoge también la familia homoparental, salvando las
diferencias impuestas por la naturaleza de las cosas.»
Y al pasar de estas afirmaciones al texto legal, nos encontramos con el artículo 231-1, que bajo la rúbrica «La heterogeneidad del hecho familiar» dispone:
«1. La familia goza de la protección jurídica determinada por la ley. Que
ampara sin discriminación las relaciones familiares derivadas del matrimonio o
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de la convivencia estable de pareja y las familias formadas por un progenitor solo
con sus descendientes.
2. Se reconocen como miembros de la familia, con los efectos que legalmente
se determinen, los hijos de cada uno de los progenitores que convivan en el mismo
núcleo familiar, como consecuencia de la formación de familias reconstituidas...»
Creemos, que atendido además, a lo que se dispone en materia de filiación,
que después veremos, podemos decir que el Libro II reconoce los siguientes tipos
de familias:
—La formada por un progenitor (hombre o mujer) con sus hijos (biológicos,
procedentes de filiación asistida y adoptados).
—La formada por una pareja que haya contraído matrimonio, de igual o
distinto sexo, sin ningún tipo de descendientes.
—La formada por pareja estable, de igual o distinto sexo, sin ningún tipo de
descendientes, ya que como veremos está prácticamente igualada al matrimonio
en cuanto a efectos sin discriminación alguna.
—La formada por un matrimonio o una pareja estable, de igual o distinto
sexo con hijos comunes, (sean biológicos, de fecundación asistida o adoptivos).
—La formada por un matrimonio o pareja estable, de igual o distinto sexo,
con los hijos comunes, si los hay, y además con los de uno sólo de los consortes.
Los antes llamados hijastros, pero que ahora pueden ser biológicos, procedentes de
fecundación asistida o adoptivos. Hay que resaltar que estos hijos son considerados
también como hijos del otro cónyuge o pareja estable, ya que les otorga derecho a
participar en la toma de decisiones relativos a la vida diaria (236-14.1), incluso pedir
al juez la guarda del hijo, en caso de defunción del progenitor biológico, en lugar
de atribuirla al otro progenitor separado de la familia (236-15-3). Y por su parte la
legislación fiscal otorga al hijo del otro cónyuge o pareja, respecto al caso de defunción del no progenitor. el tratamiento de hijo (art. 60 Ley 19/2010 de 7 de junio).
—Las formadas por personas mayores de edad unidos por vínculos de parentesco en línea colateral sin límite de grado y las que tienen relaciones de simple
amistad o compañerismo, que conviven en una misma vivienda con ánimo de
permanencia (240-1 y 2). Dichas relaciones fueron reguladas por vez primera por
la Ley 19/1998 de 28 de diciembre, y el libro II reproduce y amplia sus efectos
considerándolas como quasi familias.
B) El matrimonio
a) Efectos personales
En este punto, poco puede decir el Libro II, por ser la legislación sobre el
mismo de alcance estatal rigiendo el sistema del Código civil, tal como quedó
redactado por la Ley 13/2005 de 1 de julio. Por ello el artículo 231-2.1 se limita a decir «El matrimonio establece un vínculo jurídico entre dos personas (no
habla de sexo) que origina una comunidad de vida en que los cónyuges deben
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respetarse, actuar en interés de la familia, guardarse lealtad, ayudarse y prestarse
socorro mutuo.» Definición casi más propia del campo del derecho de obligaciones que del de familia. Parece como si llevara al extremo la afirmación del Digesto
(50.17.30) Nuptias non concubitus, sed consensus facit. (No el concúbito, sino el
consentimiento, constituye el matrimonio). De todas maneras la alusión a la comunidad de vida, recalca lo que se estima como elemento más característico de
la relación matrimonial, compartir la vida con otro, lo que nos lleva a los deberes
recíprocos de lealtad, respeto, ayuda mutua y actuación en interés de la familia,
que el mismo artículo recoge.
Todo y ser la regulación, en principio, de ámbito estatal el libro introduce
importantes novedades, debiendo destacarse en este punto:
—La afirmación de que los cónyuges tienen los mismos derechos y deberes, añadiendo que deben compartir las responsabilidades domésticas (231-2.2).
Creo, que esta última afirmación, a pesar de su rotundidad, no es más que una
declaración programática, difícil de controlar y que deberá completar, en su caso,
la jurisprudencia. Además en la regulación compensación económica por razón
de trabajo se tiene en cuenta el diferente trabajo familiar de cada cónyuge, lo
que implica una cierta negación de la citada afirmación general. Como tampoco
deja de ser una declaración de buenas intenciones la afirmación de que los hijos,
comunes o no, mientras convivan con su familia deben contribuir proporcionalmente a los gastos, con su trabajo o su patrimonio (236-22.1).
—Que si bien la dirección de la familia corresponde a los dos cónyuges,
cualquiera de ellos puede actuar solo para atender a las necesidades y gastos ordinarios (231-4).
—Que los cónyuges deben contribuir a los gastos familiares, de la forma
que pacten, con los recursos procedentes de su actividad o de sus bienes, en proporción a sus ingresos y si estos no son suficientes en proporción a su patrimonio
(231-6).
—Que el consentimiento para la enajenación o gravamen de la vivienda habitual, no puede excluirse por pacto ni otorgar con carácter general (231-9.1).
b) Efectos patrimoniales
—Se reafirma la libertad del sistema convenido en capítulos y en su defecto
el de separación de bienes (231-10). Y se admite la transmisión, por cualquier
titulo, de los bienes y derechos entre cónyuges (231-11), señalando las presunciones de donación y de titularidad indistinta (231-12 y 13).
—Regula las compras con pacto de sobrevivencia, que circunscribe a los
cónyuges y parejas de hecho (estas admitidas ya por Auto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña). No se admiten en un círculo familiar más
amplio, a pesar de había peticiones en este sentido. En cambio, y esto es novedad,
lo extiende a todo tipo de adquisición onerosa y se desvincula de los regímenes
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económico-matrimoniales (231-15 y Preámbulo). Continúa siendo incompatible
con el heredamiento (231-16).
—Mantiene los derechos viduales familiares, o sea l’any de plor (año de viudedad) que permite el uso de la vivienda habitual y a ser alimentado este tiempo, y
la atribución de lo que podríamos llamar ajuar doméstico (arts. 231-30 y 231-31).
c) Capítulos matrimoniales
En esa materia, lo más destacable es la admisión plena, cuyo germen estaba
ya en el Código de Familia, de los pactos en previsión de ruptura del matrimonio. Estos pueden constar en escritura pública, además de en Capítulos. Y si son
antenupciales sólo son válidos si se otorgan antes de los treinta días a la fecha
de celebración del matrimonio (231-20.1). Pierden su eficacia si el matrimonio
no se celebra dentro del año (230-19-2). En principio, como veremos, deben ser
respetados por el Juez.
Pero, quizás, lo más importante para los Notarios es la obligación de los mismos de informar por separado a ambos cónyuges sobre el alcance de dichos pactos
(231-20.2). Ello ha motivado que en el Colegio de Cataluña se haya planteado,
incluso la posibilidad o conveniencia de dos actas separadas en las que conste esta
entrevista y asesoramiento (algún notario afirmaba que mejor en días distintos) y
luego otorgar la escritura reseñando que se había dado la información conforme a
las actas que se citaban. También se plantea si este asesoramiento debe darse tanto
si se pactan en capítulos como en escritura separada. De la interpretación literal del
artículo y de la afirmación del Preámbulo «Entre estos requisitos destacan la posibilidad de adoptarlos en una escritura que no sea capitular y el papel que se atribuye
al notario que autorice la escritura…», parece deducirse que sólo hace falta este
asesoramiento especial en los pactos que consten en escritura pública otorgada con
este fin. Lo que tiene una cierta lógica ya que los capítulos matrimoniales son complejos y comportan una reflexión por parte de los otorgantes y a un asesoramiento
general por el Notario referente a todos los pactos. Aunque, para mayor seguridad,
es recomendable que el notario informe, y deje constancia escrita de esta información especial, tanto si los pactos se hacen en capítulos como en escritura pública.
En cuanto a su contenido, prácticamente el único requisito es que los pactos
de exclusión o limitación de derechos deben tener carácter recíproco y precisar
con claridad los derechos que limitan o a los que se renuncia (231-20.3).
Caben acuerdos de modalización e incluso de renuncia a las compensaciones económicas por razón de trabajo y sobre la prestación compensatoria, así
como sobre la atribución del uso de la vivienda familiar. Dichas cláusulas en principio debe tenerlas en cuenta el Juez, si bien el cónyuge que pretenda hacerlas
valer tiene que aportar ciertas pruebas respecto a la información de la otra parte,
y pueden declararse ineficaces por el Juez si han sobrevenido causas que no se
previeron ni podían razonablemente preverse (231-20.4 y 5).
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d) Regímenes matrimoniales
Los regímenes matrimoniales han variado muy poco respecto del régimen
anterior. Sigue como supletorio el régimen de separación, se regulan, más o menos, como en el Código de Familia el régimen de participación en ganancias, y los
regímenes de comunidad de ciertas comarcas y sufre fuertes cambios el régimen
de comunidad de bienes. Por ello conviene destacar:
—La limitación del derecho a compensación económica por razón de trabajo para el caso de régimen de separación de bienes, pero para cualquiera que
sea el título de extinción (separación, divorcio, nulidad y muerte), señalando en
principio un límite del 25% de la diferencia entre los patrimonios de los cónyuges (como una nueva versión de la antigua quarta uxoria) (232-5-11). En cambio
la prestación compensatoria se mantiene, como es lógico, solo para los casos de
separación, divorcio y nulidad, y es independiente del régimen de bienes (23314-19).
—El cambio del régimen de comunidad de bienes, que en el Código de
Familia quería ser de comunidad universal, en una comunidad de ganancias. El
motivo fue doble. De una parte su regulación era imperfecta ya que, aunque se
consideraba comunidad universal, «devienen comunes todos los bienes y derechos que posean los cónyuges al momento de convenirla, los que adquieran
por cualquier titulo y las ganancias que se obtengan», disponía el art. 67 CF, al
excluir ciertos bienes que no formaban parte de ella en su art. 68, seguía más
bien, aunque un poco confusamente, el sistema de una comunidad de ganancias.
Y por otra parte parecía conveniente regular un sistema general para los que quisieran regirse por un sistema de comunidad de ganancias, sin sujetarse al sistema
de gananciales del Código civil. Actualmente se configura con claridad, como
una comunidad de ganancias ya que según el artículo 232-30 «En el régimen de
comunidad de bienes, las ganancias obtenidas indistintamente por cualquiera de
los cónyuges y los bienes a los que se atribuya este carácter devienen comunes»,
admitiendo el art. 232-31 a) que la atribución de bienes puede hacerse al convenir el régimen o con posterioridad. Sistema, pues, bastante parecido a la sociedad de gananciales, donde cabe también la atribución de ganancialidad (art.
1355 CC). La regulación de la administración de los bienes así como liquidación
de la comunidad, es análoga a la del Código de Familia. Además es bastante
completa por lo que parece excluir toda posibilidad de aplicación del Código
Civil, aunque entendemos será aplicable la jurisprudencia del TS anterior a la
regulación actual. Con todo, parece posible pactar un régimen de gananciales
según las normas del CC, ya que la prohibición de remisión a un régimen global
distinto despareció hace años de dicho Código, y en Cataluña hay plena libertad
de pacto en la materia.
Aunque no lo diga expresamente, el régimen de comunidad debe pactarse
en escritura pública, mejor dicho en capítulos matrimoniales, de acuerdo con el
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art. 231-10.1 y lo normal es que contenga un inventario de los bienes que cada
uno de ellos tiene antes del matrimonio, y los que en uso de la autonomía de la
voluntad se tengan por comunes, prescindiendo de su titularidad original (23231-a).
C) Efectos de la nulidad, divorcio y separación judicial
El libro II hace una detallada exposición de los mismos, con regulación
de las medidas provisionales, del convenio regulador y de las medidas definitivas, a modo de regulación completa de los efectos de la crisis de la pareja. Por
su carácter más bien procesal, me limitaré a señalar la exigencia de un plan
de parentalidad en la propuesta del convenio (233-2 a), figura o institución
de influencia americana al parecer, que implica una cierta intervención de la
autonomía de la voluntad en la regulación del ejercicio de la responsabilidad
parental, que queda subsistente en los dos cónyuges. Según el Preámbulo «es
un instrumento para concretar la forma en que ambos progenitores piensan
ejercer las responsabilidades parentales, en el que se detallan los compromisos
que asumen respecto a la guarda, el cuidado y la educación de los hijos». Dicho plan de parentalidad, que regula con detalle el art. 233-9, intenta prever y
regular, pues, todos los posibles incidentes de las relaciones entre progenitores
separados o divorciados y sus descendientes, y está considerado por la Ley, en
su Preámbulo, como una de sus novedades a remarcar. Por ello, en la disposición adicional novena, encarga al Departamento de Justicia con la colaboración
de los Colegios profesionales, la difusión de la información sobre el mismo,
facilitando incluso modelos. Cumpliendo dicho encargo, dicho Departamento
en diciembre de 2010 hizo llegar a los colegios profesionales una Guía y un
Modelo de Plan.
En todos los casos de disolución o ruptura del matrimonio, hay que tener
en cuenta también la existencia de los pactos previos de separación, que en principio son vinculantes, con las excepciones antes citadas. En caso de haber pactos
después de la ruptura de la convivencia, (que el Preámbulo denomina «acuerdos
amistosos de separación) sólo son plenamente eficaces si consta la asistencia letrada, independiente para cada uno de los cónyuges» (233-5.1 y 2).
Hay que destacar también, como novedad, que, siguiendo la doctrina de las
últimas Sentencias del Tribunal Supremo, en la atribución del uso de la vivienda
familiar, —que normalmente se atribuía a la esposa que tenia a cargo los hijos—,
se dispone que si los cónyuges poseen la vivienda en virtud de título diferente al
de propiedad, (por ejemplo arrendamiento) los efectos de la atribución judicial
quedan limitados a lo dispuesto por el título (el contrato de arrendamiento) y si
la poseen por tolerancia de un tercero (el caso típico del piso comprado por los
padres del hijo) los efectos de la resolución judicial de su uso acaban cuando este
(los padres) reclaman su restitución (233-21.2).
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D) Convivencia estable en pareja
En la regulación de las parejas de hecho, Cataluña fue pionera, ya que fueron
reguladas por la Ley 10/1998 de 15 de Julio que reguló aparte las parejas heterosexuales de las homosexuales. Actualmente están reguladas, sin distinción, en el
capítulo IV Libro II, (arts. 234-1-14) como una de las formas de la familia, como
ya hemos visto al hablar de esta institución.
a) Constitución y requisitos
Se constituyen por escritura pública, que no debe inscribirse en ningún registro para su eficacia, o por mera convivencia en un plazo de dos años, o sin
plazo si tienen un hijo en común (234-1). La acreditación de la convivencia en
estos casos suele ser normalmente por acta de notoriedad.
Quizás la mayor novedad en la materia, es que pueden constituirlas las personas casadas y separadas de hecho. La introducción de esta novedad es debida,
según el Preámbulo a que gran parte de las parejas actuales estaban en esta situación, un número aproximado del 30% en las heterosexuales, afirma. En la regulación antigua, este tipo de convivencia sólo era tenida en cuenta a ciertos efectos,
como la adopción. Continua vigente la prohibición de constituirlas los menores
de edad no emancipados, las personas parientes en línea recta o colateral hasta el
segundo grado y las personas casadas, no separadas de hecho.
En la legislación anterior (Ley 10/1998 de 15 de julio, art. 1) respecto a la
unión estable heterosexual se disponía que para su aplicación «al menos uno de
los miembros de la pareja ha detener la vecindad civil a Cataluña». Este precepto
ha desaparecido y se plantea el interrogante de quienes pueden constituir uniones
estables de pareja. Parece que la solución más segura, de acuerdo con los principios de territorialidad y su excepción que proclama el art. 111-3 del CCCat., es
la de exigir que al menos uno de sus miembros tenga la vecindad civil catalana,
y si no la tiene ninguno deben ser ambos residentes, pero no pueden otorgar la
escritura de constitución un extranjero residente con otro extranjero que no posea
la residencia. Este fue el criterio que se manifestó en las conferencias del Colegio
de Barcelona (concretamente en este caso por ANTONIO A. LONGO) y cuyo criterio
hago mío, ya que en el primer caso tenemos el apoyo del Estatuto personal del catalán que se lo permite, y en el segundo la norma de territorialidad. Pero si ambos
son extranjeros y uno sólo es residente, faltan los dos posibles puntos de conexión,
y además se presta al fraude, dada su casi equivalencia al matrimonio.
Son sus requisitos la permanencia y la convivencia en forma análoga a la
matrimonial.
Han surgido dudas si esta convivencia exige vivir en el mismo domicilio,
que será lo general. Pero, ya dentro la unión matrimonial su exigibilidad ha sido
matizada por la jurisprudencia. (vid. STS 25-11-85) LUNA SERRANO (citado por
ANTONIO A. LONGO) dijo que «convivir no supone estar siempre junta la pareja
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continuamente, sino conservar el animus de reunirse cuando están ausentes» Y
una S. de la Audiencia Provincial de Barcelona de 3 de mayo de 2007 (RJC p.
1010-1011) en un caso de pareja de hecho señaló que lo importante son las apariencias de estabilidad, sin necesidad de convivir de forma permanente y menos
en la misma casa y que la convivencia marital lo que implica es la relación afectiva
o sentimental entre los dos. Como siempre ello será objeto de prueba. En todo
caso creo que será más fácil la prueba de esta convivencia, si hay escritura pública
de constitución, que implica, por el hecho de su otorgamiento una declaración de
querer convivir como pareja estable.
Pero esta debilitación de lo que se entiende por convivencia, nos lleva al peligro de considerar parejas estables, las que no pretenden tener este carácter (las
parejas de fin de semana, por ejemplo) y por tanto a la posibilidad o licitud del pacto, no de exclusión o renuncia de derechos, sino simplemente la afirmación que su
ánimo no es el formar pareja estable a pesar de mantener relaciones sentimentales.
Además, la convivencia se exige como comunidad de vida análoga a la matrimonial, lo que comporta los deberes recíprocos de lealtad, respeto y actuación en
interés de la familia. No entramos en si comporta también el deber de fidelidad,
ya que este bastante debilitado está en el matrimonio.
b) Efectos
Sus efectos son análogos, por no decir exactos a los del matrimonio, (la ley
las ampara sin discriminación, como hemos visto antes). Como ejemplo, se aplican las normas sobre disposición de la vivienda familiar (231-9), tienen los mismos derechos hereditarios abintestato (art. 442-3 del Libro IV), incluso, en su
caso, los derechos viduales de carácter general, derecho al ajuar de la vivienda y
año de viudedad, (231-30 y 31 y 234-14)), el derecho a la compensación económica por razón de trabajo (234-9) y en sustitución de la prestación compensatoria,
una prestación alimentaria (234-10). Igualmente pueden comprar con pacto de
sobrevivencia (231-15). También están equiparadas al matrimonio a efectos del
impuesto de sucesiones por la legislación fiscal (art. 59 LSD).
Además en la escritura de constitución de pareja estable, puede establecerse
normas sobre la regulación de la vida familiar y cuidado de los hijos, siempre que
no contradigan las normas del libro IV en materia de filiación, incluso pactos
sobre los efectos de la extinción, en analogía con los del art. 231-20 respecto al
matrimonio (234-5), discutiéndose si en estos caos también deben formalizarse
antes de los 30 días de la escritura de constitución de pareja estable.
c) Extinción de la misma
Su extinción, se produce, además, de por el fallecimiento o matrimonio de
uno de los convivientes, por el común acuerdo de las partes, o, incluso, la voluntad unilateral notificada fehacientemente al otro (234-4.1). Y todo ello sin nece-
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sidad de ninguna Resolución judicial. Aunque como siempre cabe el recurso a la
autoridad judicial, en especial sobre los efectos de la extinción, tanto entre los
cónyuges como en relación con sus hijos. Incluso se regula este procedimiento en
la disposición transitoria cuarta, respecto a las parejas constituidas con arreglo a
la legislación anterior.
En todo caso, la extinción de la pareja estable implica la revocación de los
consentimientos y poderes que cualquiera de los convivientes haya otorgado a
favor del otro (234-4.2).
Los efectos de la extinción de la pareja estable, están debidamente regulados, tanto respecto a la guarda de los hijos y relaciones personales en que se
aplican las mismas normas que para la disolución del matrimonio (234-7), como
sobre la atribución de la vivienda familiar (234-8) y sobre la compensación económica por trabajo y prestación alimentaria, antes aludidos (234-9 y 10). También
serán de aplicación en su caso los pactos establecidos en previsión a la posible
ruptura de la convivencia.
d) Amplitud de la institución
En realidad, la institución de la pareja estable es más amplia y quizás más
beneficiosa para el ciudadano (no católico por supuesto) ya que permite a las
personas casadas que no saben donde está su antiguo consorte ni quieren saber
nada de él que puedan rehacer su vida y tener un status análogo al de los casados. Como hemos dicho anteriormente el Preámbulo dice que en caso de pareja
heterosexuales eran más del 30 por ciento los que se encontraban en estos casos.
Queda sin determinar, como hemos dicho, la posibilidad de que los extranjeros
puedan otorgar acta de constitución de pareja, así como su posible eficacia en las
cuestiones de reagrupación familiar.
E) La filiación
Aunque la regulación de la misma es bastante similar a del Código de Familia, recogiendo la modificación posterior de admitir el consentimiento de la
mujer a la filiación asistida de su compañera, enfatiza o resalta de una manera
clara que la determinación y los efectos de la filiación, está presidida o fundamentada en el libre consentimiento, más que en el hecho biológico. Se declara que la
filiación puede tener lugar por naturaleza (que incluye la fecundación asistida) o
por adopción (235-1) y produce los mismos efectos jurídicos, sin perjuicio de los
efectos específicos de la filiación adoptiva (235-2.1).
a) Filiación por naturaleza
Podemos señalar como principales características:
—La filiación por naturaleza, está basada, como acabamos de decir, más
en el consentimiento que en el hecho biológico. Claramente lo determina el art.
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235-3 «La filiación por naturaleza, resulta del nacimiento; con relación al padre
y la madre puede establecerse por el reconocimiento, por el consentimiento a la
fecundación asistida de la mujer, por el expediente registral o por sentencia, y,
únicamente con relación al padre, por el matrimonio por la madre». Pero quizás
es en el Preámbulo donde más se acentúa este predominio del consentimiento
sobre el hecho biológico, cuando al exponer el tema de la fecundación asistida de
la mujer declara, como después veremos más ampliamente, que en este caso «el
título de atribución es el consentimiento y no la relación biológica».
—Regula la determinación de la filiación matrimonial y sus presunciones
según el plazo entre el nacimiento y el matrimonio o su disolución (235-5-7),
así como el establecimiento de la no matrimonial, por reconocimiento, expediente administrativo o sentencia judicial y respecto a la madre en la forma que
el Registro Civil establece para la inscripción (235-9) estableciendo también
determinadas presunciones de paternidad (235-10).
—En cuanto a la filiación asistida la considera también, como hemos dicho, filiación por naturaleza, atribuyéndole los mismos efectos, con independencia de tipo de relación que tengan los progenitores entre si. Admite tanto
la practicada con el consentimiento del cónyuge, incluso la practicada después
del fallecimiento del marido con los gametos de éste siempre que se den ciertos
requisitos (235-8.1). Y también la asistida con consentimiento del hombre o
mujer que lo ha consentido en documento extendido ante un centro autorizado
o en un documento público, también con la posibilidad de practicarla después
del fallecimiento del hombre que convivía con la madre (235-13).
—Y en caso de pareja de dos mujeres, el consentimiento de la una, respecto a la que va a ser fecundada, le otorga el título de progenitor. (235-13.1).
El Preámbulo expresamente dice al exponer la doctrina de la filiación asistida
que «el título de atribución es el consentimiento y no la relación biológica», y
hacerlo sobre la familia en general, afirma que «el nuevo marco normativo del
matrimonio, junto al de la determinación de la filiación por el consentimiento
de la mujer a las técnicas de reproducción asistida de su esposa o compañera,
así como la posibilidad de adopción conjunta por matrimonios o parejas estables del mismo sexo, hacen que el hijo pueda tener dos padres o dos madres.
Eso ha hecho imprescindible una tarea de armonización que permite alcanzar
más neutralidad en términos de género. En esta línea, la mayor parte de las
referencias que se hacían al “marido” y a la “mujer” se sustituyen por “los
cónyuges”, y las que se hacían al “padre” y a la “madre” se sustituyen por “los
progenitores” con la condición de que esta acepción incluye tanto a los padres
y las madres por naturaleza como los adoptivos».
—Finalmente creo interesante citar, que en materia de filiación biológica, el
libro reproduce la doctrina anterior tan típica del derecho catalán, de que para
iniciar el procedimiento de declaración o impugnación de paternidad, no hace
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falta ningún principio de prueba, pruebas que se aportarán el momento procesal
oportuno (235-15.1).
b) La filiación adoptiva
En materia de adopción, como señala el Preámbulo no hay grandes modificaciones ya que la principal fue la que introdujo la Ley 3/2005 de 8 abril,
que posibilitó la adopción por parejas del mismo sexo, y posteriormente la Ley
10/2008 que suprimió las restricciones a la formación de relaciones entre el adoptados y sus descendientes y la familia del adoptante. En síntesis las normas sobre
adopción son:
—Los adoptantes deben tener más de 25 años o por lo menos uno de ellos si
son matrimonio o pareja estable (235-30.1, b).
—Solo puede adoptar una persona o los dos que forman matrimonio o pareja estable, sin distinción de sexo (235-30.2).
—Puede constituirse la adopción aunque el adoptante haya muerto si ha
dado su consentimiento anterior ante la autoridad judicial o en testamento, codicilo o escritura pública (235-32.3).
—Los adoptados no pueden ser descendientes, hermanos o parientes del
segundo grado por afinidad (235-31).
—Si son menores es previo del acogimiento preadoptivo, salvo que se trate
de los hijos de cónyuge o persona que convive con pareja estable, de huérfano por
pariente hasta el cuarto grado, o del tutelado por el tutor una vez aprobadas las
cuentas de la tutela (235-32).
—Si son mayores de edad es preciso la convivencia desde antes de haber
cumplido 14 años, o haber estado en acogimiento preadoptivo 6 meses antes de
la mayoría de edad y continuar la convivencia (235-33). O haber sido adoptado
con adopción simple, con arreglo a la legislación vigente en el momento de la
adopción (disp. transitoria sexta).
—Sus efectos, ya hemos dicho que son prácticamente los mismos de la filiación por naturaleza, produciendo efectos también entre la familia del adoptante
y los descendientes del adoptado, y extingue las relaciones con el adoptado y su
familia de origen (235-47). Y quizás lo más novedoso es que el adoptado tiene
derecho a ser informado sobre su origen, tan pronto tenga suficiente madurez, y
como máximo a los 12 años (235-49 y 50).
F) Potestad parental
a) Significado actual
Todos Vds. recordarán que el concepto que tenia el derecho romano de la
patria potestas, que implicaba un dominio casi absoluto del padre sobre los hijos,
ha ido evolucionando hacia un derecho-función, cada vez más en interés del menor, interés que hoy en día se entiende casi como un dogma. De ahí la tendencia
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a cambiar la denominación. En el Código de Familia se hablaba de «la potestad
del padre y de la madre» y durante el proceso de redacción del actual libro II se
intentaba sustituir, aunque quedó como proyecto, el término potestad por el de
responsabilidad, o sea la afirmación de que no existe, propiamente, potestad de
los padres sobre los hijos, sino responsabilidad de aquellos por los cuidados y
educación de estos.
El libro II adopta un sistema ecléctico, si bien acentúa más el aspecto de
responsabilidad. Por un lado habla de la responsabilidad parental, totalmente
indelegable, la cual continúa siempre, a pesar de la separación o divorcio con
atribución de guarda al otro cónyuge (233-8) si bien, puede pactarse el ejercicio
de la misma en el plan de parentalidad (233-9.1). Y por otro, como derivada de
aquélla, la potestad parental, disponiéndose que «los progenitores, para cumplir
las responsabilidades parentales, tienen potestad respecto a los hijos menores no
emancipados» (236-1).
b) Ejercicio de la misma
Esta potestad parental, derivada de la responsabilidad, es «una función
inexcusable que, en el marco del interés general de la familia, se ejerce personalmente en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad y para facilitar su
pleno desarrollo» (236-2). En principio se ejerce conjuntamente (236-8.1), pero
puede ser objeto de todo tipo de acuerdos, a modo de los negocios jurídicos de
derecho de familia, que parecían estar totalmente prohibidos. Claramente lo permite el artículo 236-9 que bajo la rúbrica: «Ejercicio de la potestad parental con
distribución de funciones o individual con consentimiento del otro progenitor»,
dispone:
«1. Los progenitores pueden acordar que uno de ellos ejerza la potestad
parental con el consentimiento del otro o que la ejerzan ambos con distribución
de funciones.
2. Al efecto de lo establecido por el apartado 1, los progenitores pueden
otorgarse poderes de carácter general o especial, revocables en todo momento.»
Y refuerza lo dicho el artículo 236-11 que dispone en su nº 1, para las
separaciones de hecho, al disponer: «Si los progenitores viven separados, pueden acordar mantener el ejercicio conjunto de la potestad parental, delegar su
ejercicio a uno de ellos, o distribuirse las funciones de acuerdo con lo establecido por el artículo 236-9.1». Creemos que es una visión totalmente diferente
de la antigua patria potestad, totalmente indelegable. Actualmente lo que es
indelegable es la responsabilidad, pero no la potestad, derivada de aquella. Y
en caso de divorcio o separación la propuesta del convenio regulador debe incluir necesariamente, como hemos visto, un plan de parentalidad, en que caben
ciertas delegaciones o atribuciones, sin perjuicio de la responsabilidad parental
que subsiste siempre.
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a) Contenido
En cuanto a las facultades, son las normales con necesidad de autorización del Juez, para los casos de disposición que detalla el art. 236-27.1, que no
es necesaria si el menor tiene 16 años y lo consiente y que continua pudiendo
ser sustituida por los dos parientes, uno de parte del padre y uno de la madre
(236-30). Se establece, siguiendo lo que ya se venia admitiendo, que no es
necesaria para pedir préstamos para financiar la compra de algún bien (23627.1.f). Tampoco se precisa para los bienes adquiridos por donación o herencia si el donante o causante los ha excluido expresamente (236-27.2).
Como otras novedades en esta materia pueden citarse:
—El derecho de los hijos a relacionarse con los abuelos, hermanos y demás personas próximas, que puede reclamarse incluso judicialmente (236-4).
—El mantenimiento de la facultad de los progenitores para «corregir a los
hijos en potestad de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno
respeto a su dignidad» (236-17.4). Declaración de buenas intenciones o norma
vacía que deberá rellenar la jurisprudencia.
—El deber de los hijos de contribuir proporcionalmente a los gastos familiares, con los ingresos de su actividad y el rendimiento de sus bienes y con
su trabajo en interés de la familia (236-22.1). Es otra declaración de buenas
intenciones, cuya efectividad dependerá de la postural jurisprudencial.
—Y en especial, que en caso de las llamadas familias reconstituidas, el
cónyuge o pareja de hecho que no sea progenitor, tiene unas ciertas facultades
en relación con el hijo de su pareja —el llamado antiguamente hijastro— (23614.1), pudiendo incluso pedir la guarda y demás responsabilidades parentales
en caso de fallecimiento del progenitor biológico (236-15.2).
G) Alimentos de origen familiar
No hay grandes novedades en su regulación respecto al Código de familia. Regula el derecho a pedirlos y los obligados a prestarlos. Y afirma que es
un derecho irrenunciable, intransferible e inembargable, y que no puede compensarse con el crédito que, si procede, el obligado a prestarlo tenga respecto
al alimentado (237-12.1).
Quizás el punto o novedad más importante, es que cesa el derecho a reclamarlos cuando la necesidad de recibirlos se derive de una causa que le sea
imputable mientras la causa subsista (237-4). Así como que por su finalidad
especialmente protectora y de lucha contra la lacra de violencia familiar o machista, (Preámbulo) se permite pedir la reclamación de alimentos anteriores
a la reclamación judicial o extrajudicial si la reclamación no se hizo por una
causa imputable a la persona obligada a prestarlos (237-5.2).
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Título IV.

Las relaciones convivenciales de ayuda mutua

Ya dijimos al principio que dicha regulación fue obra de la Ley 19/1998 de
28 de Diciembre. La principal novedad es la de incorporarla al Libro II, lo que
según el Preámbulo implica la consideración de considerarlas como formas de
familia en sentido amplio, aunque el texto normativo no llega a tanto y las regula
en el último título, dedicado sólo a esta figura o institución.
a) Concepto
En realidad es una familia formada por dos o más personas sin vínculos biológicos, ni de tipo sexual, que por razones de solidaridad, afecto y ayuda mutua,
viven bajo el mismo techo, con voluntad de permanencia, compartiendo gastos
comunes, trabajo doméstico o ambas cosas (240-1).
b) Requisitos
No puede haber entre los convivientes otro vínculo de parentesco que la
línea colateral y no puede ninguno de ellos estar unido con otros por vínculo de
matrimonio o pareja estable (240-2-1).
Salvo que sean parientes su número no puede ser superior a cuatro (240-2-2).
Se constituyen por escritura pública o por el transcurso de dos años de convivencia (240-3).
c) Regulación
La convivencia se regula por lo libremente pactado. Tanto respecto a relaciones personales y patrimoniales, como respecto a los respectivos derechos y
deberes durante la convivencia. Puede acordarse la contribución igual o desigual
a los gastos comunes e, incluso, que el trabajo doméstico y la carga económica
sean asumidos íntegramente por alguno de los convivientes (240-4.1). Es algo que
no se permite en los pactos del matrimonio o de convivencia estable de pareja.
Incluso puede pactarse sobre los efectos de la extinción (240-4.2).
Cesa por acuerdo de todos los convivientes, o por fallecimiento o separación
de alguno de ellos, continuando los demás, así como por lo previsto en el pacto
de constitución (240-5.1 y 2).
Ha desaparecido en la nueva regulación la existencia de la compensación
por razón de trabajo en caso de cese en vida de la convivencia, que admitía el art.
7 de la regulación anterior, quizás porque resultaba demasiado paralelismo del
matrimonio con las relaciones convivenciales de ayuda mutua.
d) Efectos en caso de extinción por fallecimiento o separación de algún miembro
Si la extinción es por ruptura de la convivencia, quedan sin efecto los poderes que se haya otorgado entre ellos (240-5.3) y los que no sean titulares de
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la vivienda pueden continuar viviendo en ellas tres meses más (240-6.1). Y si se
extingue por fallecimiento del titular de la vivienda, los demás pueden ocuparla
durante seis meses y si el fallecido era arrendatario, los demás pueden subrogarse
en el arrendamiento por el plazo de un año o por el tiempo que falte para la extinción del contrato si fuera inferior (240-6).
También la defunción de algunos de los convivientes, puede dar lugar a al
derecho a una pensión periódica a favor de los convivientes que sobrevivan en la
forma y con los requisitos marcados por la Ley (240-7).
Todavía está sin determinar si esta institución arraiga. En principio carecía
de beneficios fiscales importantes, ya que los asimilaba al Grupo III, lo que era un
estorbo para su aplicación. Actualmente si las tienen ya que la Ley 19/2010 de 7
de junio les viene a atribuir a estos efectos la cualidad de descendientes (art. 36).
Quizás ahora sea una institución más utilizada.

IV.

CONSIDERACIONES FINALES

Con todo lo dicho creemos haber dado una noción sucinta pero completa
y quizás un poco pesada, del Libro II del Código Civil de Cataluña relativo a la
persona y familia. Ya hemos dicho que, además de completo y ordenado es un
Código moderno, progresista y con una fuerte carga ideológica, lo que para unos
es un gran acierto y para otros su mayor defecto, lo que se demostró ya en la votación por la que se aprobó (69 votos a favor y 64 en contra). En todo caso es el
derecho vigente y tiene que cumplirse mientras no sea modificado.
Nuevamente gracias por su asistencia y atención.
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NOTAS SOBRE EL ALBACEAZGO
EN EL DERECHO CIVIL DE CATALUÑA
por
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña
Académico correspondiente de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba
1 de marzo de 2011

I.

INTRODUCCIÓN

Permítanme que inicie este breve trabajo felicitando a los organizadores de
este LIBER AMICORUM EN HOMENAJE AL DR. LUIS MOISSET DE ESPANÉS por su acierto
en haberlo planeado y por el trabajo llevado a cabo para su efectividad. Conocí
personalmente (antes lo había hecho a través de sus publicaciones jurídicas) a
Luis Moisset cuando él, representando como Vicepresidente a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y yo, como Presidente, en un
primer mandato, de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya,
asistimos al I Encuentro de Academias Hispanoamericanas de Jurisprudencia y
Legislación celebrado en Granada los días 3 al 5 de noviembre de 19941. Posteriormente coincidimos en la Presidencia de ambas Instituciones y, pasados ya
unos años al tiempo de escribir estas Notas, el azar depara que los dos repitamos
mandato y que, en este sentido, vivamos experiencias similares.
Con Luis Moisset he compartido trabajos, realidades y esperanzas en el
marco de la colaboración interacadémica general y específica entre nuestras dos
1
Me parece de estricta justicia y me complace mucho señalar la importancia que este
Encuentro ha tenido para el conocimiento mutuo y la intensificación de la relación entre las Academias de uno y otro lado del Atlántico. En Granada se firmó el Protocolo de colaboración entre
las Academias de Jurisprudencia, Legislación y Ciencias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica y
Filipinas, se constituyó la «Conferencia de Academias» y se creó un Secretariado Permanente.
Posteriormente se han celebrado Congresos en Madrid (1996), Córdoba —RA— (1998), Valencia
(2000) Zaragoza (2005) y Bogotá (2007). Y reconocemos nuestras raíces en el Congreso celebrado
en Madrid en 1892. Todos cuantos hemos tenido responsabilidades en estas tareas, y debo citar a
Eduardo Roca y Luis Moisset en primer lugar, junto con José Antonio García Caridad, Xavier Gaxiola, yo mismo, Luis Angulo, Rafael Navarro, Marco-Gerardo Monroy y Fernando Serrano, nos
sentimos muy orgullosos de los resultados obtenidos y esperamos que se continúen en el futuro.
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Corporaciones. Así he podido seguir la evolución de su producción científica,
de su curiosidad y espíritu crítico en los más variados ámbitos y de sus trabajos
literarios. Y he conocido su afecto por nuestra tierra y por nuestro Derecho. Luis
Moisset ha cultivado el Derecho Comparado en centros que tuvieron como promotores al matrimonio barcelonés constituido por Felipe y Regina de Solá Cañizares y cuando ha estudiado instituciones civiles existentes en derecho catalán, se
ha ocupado también de su consideración.
Por ello, al participar en este LIBER AMICORUM, me ha parecido oportuno
hacerlo con un breve trabajo en el que expongo la última reforma de la legislación catalana sobre el albaceazgo, producida con la publicación de la ley catalana
10/2008, de 10 de julio, del libro IV del Código civil de Cataluña, relativo a las
sucesiones. Ello me permite, además continuar con la tarea de difundir al exterior, como ya tuve oportunidad de hacer en ocasión anterior2, nuestro derecho
sucesorio, sustancialmente basado en el ius commune con una participación muy
destacada del derecho romano aplicado more itallico, es decir no de la forma
acrítica y geométrica como se aplicaba en otros países según el mos gallicus, sino a
través de poner en valor el descubrimiento que los operadores jurídicos efectúan
de las necesidades sociales a las que dan la mejor respuesta jurídica utilizando los
instrumentos del derecho romano. Desde esta perspectiva hay que señalar, ya de
entrada, que la institución que en la lengua y en el derecho español conocemos,
con clara reminiscencia árabe, como «albaceazgo», en Cataluña se sigue utilizando el nombre de «marmessoria» proveniente del «manumissor» del derecho
romano.
En un trabajo de la naturaleza y brevedad de este, me limitaré a la imprescindible exposición de los conceptos y de la evolución histórica que están en la
base de la actual regulación, antes citada, efectuando algunas comparaciones con
la regulación del Código civil español (artículos 892 al 911) y del Código civil
argentino (artículos 3844 al 3874)3.

II.

CONSIDERACIONES GENERALES

El albaceazgo o «marmessoria», como mecanismo de ejecución testamentaria, surge en la Edad Media (los primeros documentos son del siglo XI), con

2
Se trata del trabajo «Vélez Sarsfield, Martí Miralles y los principios del ordenamiento
sucesorio catalán», publicado, precisamente a través de Luis Moisset, en HOMENAJE A DALMACIO
VÉLEZ SARSFIELD, tomo III. Córdoba. 2000, págs. 385-395.
3
Obviamente las referencias serán mayores al derecho español (que conozco un poco) que
al derecho argentino (que prácticamente no conozco) pero al que quiero referirme en atención al
carácter de este trabajo de homenaje y por partir de un tronco común que honra por igual a todas
las ramas.
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claros precedentes germánicos (el Salmann sálico y el Thinx longobardo) y se
incorpora al derecho canónico (en el marco de las disposiciones pro salute animae). Es recibido en el derecho catalán, formando parte del ius commune, en la
primera recepción que de este se hizo en nuestro ordenamiento jurídico a mitad
del siglo XIII4. La institución se ve modulada fundamentalmente por la práctica
que la acoge y utiliza de manera amplia. Para ilustrarlo con algunos ejemplos que
enlazan más directamente con nuestra realidad actual, el primero de los juristas
catalanes del siglo XVIII, JOSE FINESTRES Y DE MONSALVO, en su testamento otorgado ante Párroco el 11 de noviembre de 1777 dispone: «…nombro, senyalo y elegesch per Marmessors eo executors testamentaris…per a que simul et in solidum
cumplian y cumplir facian lo que per ni en aquest testamnent està ordenat…».
Otro de nuestros grandes juristas PEDRO NOLASCO VIVES Y CEBRIÁ, por su parte,
en su obra Usages y demás derechos de Cataluña, publicada en 1833, escribe: «…
casi en todos los testamentos hay nombramientos de albaceas…». Por último,
el más importante de los juristas catalanes del siglo pasado, RAMON MARIA ROCA
SASTRE en sus Estudios de Derecho Privado publicados en 1948 señala que hay una
gran cantidad de nombramientos de albaceas sobre todo en la zona del levante
español, que atribuye a «influjo del Derecho Catalán».
Sin embargo, en el derecho civil propio de Cataluña son muy pocas las referencias a esta institución. Señalemos la Concordia de 27 de septiembre de 1315,
entre el rey Jaume II y Ponç, obispo de Barcelona, recogida en el libro VI, De les
Pragmàtiques, título segundo, con la rúbrica De leixas pias, del volumen segundo
de las Constitucions i altres drets de Catalunya. Y por lo que se refiere al derecho
local, encontramos la figura en el Codi de les Costums de Tortosa, els Costums
de la Diòcesi de Girona i els Costums de Lleida. En esta última Compilación, el
capítulo 145 establece: «Non instituuntur haeredes nominatim per consuetudinem,
sed fiunt manumisores in testamento qui rogantur sic precor ut dividant omnia bona
mea sicut inferius aparebit», en un claro precedente del principio según el cual,
en nuestro derecho civil, la institución de un albacea universal suple la necesaria
institución de heredero.
La regulación extensa del albaceazgo se había de encontrar, por consiguiente, en el derecho supletorio aplicable en Cataluña y, en especial, en el derecho
canónico y en el derecho romano, aunque a menudo la jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicaba, también a Cataluña, la legislación histórica de Castilla y

4
El Derecho catalán tiene un marcado perfil histórico. En relación con él, se ha hablado
de una «iuris continuatio» entre los distintos textos normativos. Y son fundamentales las ideas de
«recepción» y de «integración». En Cataluña tuvo un gran predicamento la denominada Escuela
Histórica del Derecho de Savigny. Aun actualmente el título preliminar del Código civil de Cataluña
alude (art. 111.2) a la «tradición jurídica catalana». Y en el vigente Estatuto de Autonomía se
expresa (art. 5) que: «El autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos
del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana…».
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especialmente el Código civil desde que éste reguló la institución con un cierto
detalle.
Seguramente por este motivo, la Compilación del Derecho Civil de Cataluña, de
1960, dedicó un amplio espacio a su regulación (arts. 235 al 241), mereciendo una crítica muy positiva, siendo de destacar especialmente la que efectúa MANUEL ALBALADEJO5. Con posterioridad el Codi de successions de 30 de diciembre de 1991 efectuó una
regulación más clara y sistemática (arts. 308 al 321). El nuevo título IV del Codi Civil
de Catalunya ha mantenido substancialmente inalterado el régimen del albaceazgo
(arts. 429.1 al 429.15)6, excepto por lo que se refiere al sistema de retribución.
La Jurisprudencia, por su parte, se ha ocupado con alguna asiduidad del albaceazgo, si bien han sido pocos y muy concretos los aspectos que han dado lugar a
la mayoría de los conflictos judiciales. En este sentido procede recordar, como más
importantes, las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1971 y especialmente la de 29 de septiembre de 1971, conocida como «el caso de la Embajada
de Colombia», a la que dedicaré una cierta extensión por su importancia intrínseca
y por presentar puntos de conexión con una realidad hispanoamericana7.

5
Su obra «El albaceazgo en el Derecho español, común y catalán». Editorial Tecnos. Madrid
1969, 740 páginas constituye sin duda el más profundo estudio sobre la materia del albaceazgo en
derecho español.
6
Aprovecho la oportunidad para explicar que el sistema de numeración del Código civil
de Cataluña expresa con el primer dígito el número del libro, con el segundo el del título, con el
tercero el del capítulo y a partir del punto el número concreto del artículo. Así, el albaceazgo figura
en el libro 4, título 2, capítulo 9 y se halla regulado en 15 artículos. Ello obedece a la voluntad de
configurar un Código «abierto» que quedó plasmada en la Primera Ley del Código Civil, que si
bien se aprobó como ley 29/2002, de 30 de diciembre, fue elaborada cuando yo era titular del
Departamento (Ministerio) de Justicia del Gobierno de la Generalidad de Cataluña.
7
El supuesto de hecho era el siguiente: Don José, médico de nacionalidad española, falleció en Bogotá habiendo otorgado testamento ológrafo que fue protocolizado en una Notaría de
Gerona. En él substancialmente disponía la desheredación de su segunda esposa, la revocación
de sus testamentos anteriores, la atribución de sus fondos a la Dirección General de Mutilados y
el legado de su automóvil y equipo médico al primer licenciado en Medicina que procediera del
Colegio de Huérfanos Médicos. A los efectos que aquí y ahora nos interesan el testamento decía
textualmente: «Que careciendo de herederos directos o parientes domiciliados en Colombia, ruego a la Autoridad diplomática o consular española más cercana al lugar de mi fallecimiento o a la
persona en que ésta delegue…para que en calidad de Albaceas procuren el cumplimiento de mi
última voluntad tal como lo expreso en este testamento…». Y más adelante. «Ésta es mi última
voluntad reiterando mi ruego a la representación diplomática de España en Colombia o a cualquier otra autoridad española, que acepte en consideración a mi carencia de parientes en el país,
la misión que le encomiendo de dar cumplimiento a mis últimos deseos…». Llamaba también a
la representación diplomática para la remisión de los fondos y la entrega del automóvil y equipo.
Doña Ramona, como presunta heredera abintestato, formuló demanda solicitando substancialmente la declaración de que la sucesión se regía por el derecho catalán, la nulidad del testamento ológrafo y la apertura de la sucesión intestada a su favor, por haber quedado válidamente
revocados los testamentos anteriores. Se opusieron a la demanda el Abogado del Estado en representación de la Dirección General de Mutilados y el Patronato de Huérfanos de Médicos. La Sentencia de 1ª Instancia declaró nulo el testamento ológrafo por falta de institución de heredero, su
validez como codicilo y que la demandante ostentaba la condición de heredera pero debía cumplir
las cláusulas del codicilo. La Sentencia de la Audiencia profundizó en algunos de los temas jurídi-
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Por lo que se refiere a los órganos jurisdiccionales con sede en Cataluña y en
los últimos tiempos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se ha ocupado
de la legitimación activa del albacea para promover un interdicto (Auto de 12 de
septiembre de 2002) y de la remoción del cargo de albacea por actuaciones dolosas o negligentes (Sentencia de 3 de diciembre de 2001). La Audiencia Provincial
de Barcelona, por su parte, ha tratado diversas cuestiones referidas al albaceazgo
en Sentencias de 30 de julio de 1999, 18 de junio de 2001 (luego casada por la
citada STSJC de 3.12.01) y 18 de febrero de 2004, Auto de 29 de septiembre de
2005 y Sentencias de 24 de mayo de 2006, 25 de enero de 2007 y 25 de septiembre
de 2007. La Audiencia Provincial de Tarragona se ha ocupado también de cuestiones de albaceazgo en Sentencia de 7 de enero de 1999.

III.

LA REGULACIÓN DEL ALBACEAZGO EN EL CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA

Una de las mejoras técnicas de la nueva regulación consiste en la ordenación
y organización de los preceptos y en la ayuda que proporciona el hecho de que
cada uno de ellos esté encabezado por un título o rúbrica. El capítulo IX del Título II del Libro IV se titula «De los albaceas» y los quince artículos de que consta
llevan por título respectivo: (1) Nombramiento. (2) Pluralidad de albaceas. (3)
Capacidad y legitimación. (4) Aceptación, excusa y renuncia. (5) Retribución. (6)
Gastos del albaceazgo. (7) Albacea universal. (8) Facultades del albacea universal.
(9) Albaceazgo universal de realización de herencia. (10) Albaceazgo universal de
entrega directa del remanente de bienes. (11) Destino de la herencia para sufragios o para pobres. (12) Albacea particular. (13) Cumplimiento del encargo. (14)
Cese. (15) Finalización del encargo.
Trataré, por separado, en este capítulo, algunas cuestiones generales relativas al albaceazgo y luego me detendré especialmente en la cuestión del albaceazgo universal y particular.
Concepto y posición jurídica del albacea
Del texto legal en general y singularmente del artículo 429.1, CCC resulta
que se puede definir al albacea como aquella persona que, en nombre propio y
cos planteados y confirmó substancialmente la sentencia apelada. El Tribunal Supremo, también
con alguna variación más formal que material, mantuvo el mismo criterio. A lo largo del proceso
se plantearon numerosas cuestiones que aquí y ahora no nos interesan. La que efectivamente nos
importa, relativa al albaceazgo, constituyó el núcleo del primer motivo del recurso de casación
interpuesto por el Patronato de Huérfanos de médicos y fue resuelta por el Tribunal Supremo en
el sentido de que el Albacea designado en el testamento en modo alguno podía ser considerado
universal sino particular y en consecuencia no podía suplir la falta de institución de heredero, con
lo que el testamento era nulo por este motivo.
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en interés ajeno, está investida por el causante de las facultades correspondientes
para que ejecute, respecto a su sucesión, los encargos que le haya conferido. El
CCE no define en absoluto al albacea, antes al contrario lo da por supuesto en el
art. 892 con el que se inicia su regulación. El CCA en su artículo 3844 alarga el
precepto anterior e implícitamente define al albacea como «persona encargada
del cumplimiento de su (del testador) testamento». El siguiente artículo 3845
corrobora esta definición al calificar al albacea de «ejecutor testamentario».
No hay en la ley catalana un pronunciamiento sobre la posición jurídica del
albacea y, en concreto, sobre si este es un mandatario, un fiduciario, un representante, un administrador, un curador o un titular de un cargo u oficio. En la
doctrina y la jurisprudencia españolas, en general se ha considerado al albacea
como un mandatario o un representante (del causante y no de los herederos). En
el derecho argentino, la doctrina mayoritaria considera el albaceazgo como un
mandato post mortem, con características especiales respecto al mandato común.
El art. 1870, 7 CCA aplica las disposiciones del mandato «a las representaciones
por albaceas testamentarios o dativos».
Actualmente la doctrina civil catalana sostiene que el albaceazgo tiene un régimen jurídico propio que hace innecesaria la calificación de su posición jurídica,
aunque, como a menudo acontece, su función tiene elementos de todas las figuras
jurídicas mencionadas sin que se confunda con ninguna de ellas.
Nombramiento, capacidad y legitimación
Tampoco se plantea ningún problema en relación con el tema de su nombramiento. Corresponde al causante de toda sucesión voluntaria (y por tanto al
testador o al heredante8). Este lo ha de hacer en el instrumento válido para el heredamiento y aquél tanto en testamento como en codicilo. No se puede designar
albacea en memoria testamentaria aunque la legitimación para actuar sobre la
validez e interpretación de esta (si la hay) también corresponde al albacea según
el artículo 429-8.2 CCC. Importa resaltar también que de acuerdo con el art.
429-12.4 CCC los albaceas han de cuidarse, entre otros extremos, del entierro, la
incineración o el destino de los órganos o del cuerpo del causante y esta es una
materia regulable en la memoria según el artículo 421-21.3 CCC9. Tanto en de8
En Derecho catalán la sucesión voluntaria puede ser testamentaria o contractual. Los
heredamientos, como institución contractual de heredero, han constituido un signo característico
de nuestro derecho y han tenido gran importancia a lo largo de nuestra historia.
9
Hoy en día, sin embargo, estas materias se recogen preferentemente en los documentos denominados de «voluntades anticipadas» (regulados por primera vez en el art. 8 de la ley
21/2000 del Parlamento de Cataluña) o de «instrucciones previas» (contemplados por la ley estatal
41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente), que es la terminología legal para aquello
que en la opinión pública se designa como «testamento vital». También trata de esta cuestión el
art. 212.3 del proyecto de ley del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona
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recho español como en derecho argentino el nombramiento debe ser efectuado
en testamento. No obstante es más perfecto técnicamente el art. 3845 CCA que
el art. 892 CCE, ya que aquel precisa que el nombramiento ha de hacerse «bajo
las formas prescritas para los testamentos, pero no es preciso que se haga en el
testamento mismo cuya ejecución tiene por objeto asegurar», con lo que resuelve
diversos problemas que en derecho español ha tenido que resolver la jurisprudencia y la doctrina.
El mismo artículo 429.1 CCC dispone que el causante puede designar albaceas sustitutos y facultar a los albaceas titulares para que los designen. En función
del carácter de la institución, los albaceas no pueden delegar sus funciones si no
han sido facultados para ello. El artículo 909 CCE contiene esta misma norma. Y
en el mismo sentido se pronuncia el artículo 3855 CCA con una regulación más
precisa y detallada.
En caso de pluralidad de albaceas, el artículo 429-2 CCC aplica el principio
general de mancomunidad y a no ser que el causante haya dispuesto otra cosa,
se entiende que han de actuar por mayoría y que, si se producen vacantes, los
albaceas que continúan, asumen las funciones y facultades de los que faltan. Esta
solución legal concuerda con lo que establecen los artículos 894 al 897 CCE, (si
bien sobre su aplicación concreta ha habido un notable debate doctrinal). En
cambio es algo distinta la regulación que el Código civil argentino establece en
los artículos 3844, 3870 y 3871, sobre cuya base la doctrina10 ha distinguido entre
albaceas sucesivos, mancomunados, solidarios y diversos. El tema es de gran interés pero no puede ser abordado en un trabajo de esta naturaleza.
Por lo que se refiere a la capacidad el artículo 429-3 CCC establece que
puede ser albacea cualquier persona con capacidad para obligarse. Hay en este
punto plena coincidencia con el criterio en el que se basan el art. 893 CCE y el
artículo 3846 CCA11.

y la familia que en su apartado 2 explicita que en el documento de voluntades anticipadas pueden
constar previsiones relativas a la donación de órganos o del cuerpo y a formas de entierro o incineración. En ambos preceptos se prevé que el autor del documento pueda designar un representante
que vendría a constituir una figura similar a la del albacea. No obstante todo lo anterior, hay que
ser consiente de que en estos documentos se trata fundamentalmente de adoptar decisiones sobre
la propia salud en orden a lo que algunos textos legales y singularmente el Estatuto de Cataluña
(Ley orgánica 6/2006 de 19 de julio, art. 20) trata bajo la rúbrica de «derecho a vivir con dignidad
el proceso de la muerte». Entrar a fondo en esta materia aunque fuera sintéticamente, supondría
exceder en mucho el marco de este trabajo.
10

CAFFERATA, José Ignacio, «El albacea testamentario en el Derecho Argentino», Córdoba 1952.

11

Resulta curioso constatar que tanto el art. 893 CCE como el art. 3847 CCA exigían para
que la mujer casada pudiera ser albacea la licencia del marido. Tal prescripción desapareció para
ambos derechos desde hace ya mucho tiempo (en España mediante la Ley de 2 mayo 1975); en
Argentina mediante la ley 11.357 de 23.09.26 sobre derechos civiles de la mujer). En Cataluña, la
plena capacidad de la mujer casada se entendió vigente con carácter inmemorial, conforme a las
fuentes clásicas. Disipó cualquier duda al respecto el artículo 49.3 de la Compilación de Derecho
Civil de Cataluña de 21 de julio de 1960.
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En cuanto a la legitimación (para ser albacea, no para actuar como tal), el
artículo 429-3 CCC dispone que pueden ser albaceas «el heredero, el legatario,
las otras personas favorecidas en la sucesión y los que en cada momento ejercen
un determinado cargo» en una fórmula que excluye una hipotética falta de legitimación de los implicados en la sucesión de que se trata. No hay duda acerca de
la legitimación de los legatarios y otras personas favorecidas en la sucesión que
pueden ser los más interesados en la ejecución de un testamento en forma que tal
vez no interese al heredero. El art. 3848 CCA determina el mismo criterio.
El CCC posibilita, pues, que el heredero sea albacea. Personalmente me parece una incongruencia. Cierto es que en la práctica son muchos los testamentos
en los que se produce un nombramiento de esta naturaleza y que en las fuentes
clásicas se habla del «albacea legítimo» para referirse al heredero investido de tal
condición, que de otra parte, ya le corresponde como heredero que es «sucesor
en todo su (del testador) derecho o en una cuota de su patrimonio»12. La doctrina
española ha admitido —aunque con críticas— que el heredero pueda ser albacea.
La segunda cuestión que plantea este precepto es la de si puede ser albacea
una persona jurídica. La doctrina civil española ha discrepado notablemente en
esta materia. En derecho catalán el problema ha sido también ampliamente debatido y pese a que en los últimos tiempos parecía prevalecer la respuesta positiva,
el hecho de que el texto legal se refiera a «quienes en cada momento ejercen un
determinado cargo», personalmente me parece indicar que el legislador admite
la designación por razón del cargo pero considerando siempre como albacea a
la persona física que lo ejerza. En este punto, sin embargo, otros autores que se
han ocupado del tema en derecho catalán y la doctrina española en general, con
alguna voz en contra, ha aceptado también que las personas jurídicas puedan ser
albaceas. También la doctrina argentina se pronuncia a favor de esta posición.
Aceptación, excusa y renuncia
El régimen de la aceptación, excusa y renuncia del albacea, regulado en el
artículo 429-4 CCC no presenta dificultad ni especialidad digna de resaltarse. El
cargo de albacea es voluntario pero una vez aceptado, aun de forma tácita, no
puede ser objeto de excusa a no ser que concurra justa causa apreciada judicialmente. En el sistema del derecho español y del derecho argentino predomina la
idea de la voluntariedad del cargo y, en consecuencia se admite la renuncia (arts.
899, 900 y 910 CCE y 3865 CC) con mayor amplitud (pese a la referencia a la
«justa causa» de los dos primeros preceptos citados) que en derecho catalán.
12
Así lo establece el artículo 423-2 CCC. Personalmente me parecía mucho más acertada
la anterior expresión de «sucesor en todo su derecho o en una parte de él» introducida en nuestro
derecho por la Compilación de 1960.
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Si el designado como albacea es requerido notarialmente por algún heredero o por persona interesada en la herencia y no acepta el cargo ante Notario (se
excluye pues en este caso la aceptación tácita prevista para el supuesto normal)
dentro del mes siguiente a la notificación, se entiende que lo renuncia. Tanto la
renuncia como la excusa justificada al ejercicio del cargo no implican de forma
alguna la pérdida de aquello que el causante haya dispuesto en su favor a título de
heredero o de legatario, salvo que lo haya impuesto así expresamente.
En el sistema del Código civil español, los artículos 897 y 898 regulan de forma semejante la aceptación y la renuncia. En cambio la solución es contraria, en
el artículo 900 respecto de la pérdida de los derechos recibidos a título sucesorio.
El art. 3849 CCA responde al mismo criterio.
Por último, en lo que respecta a este capítulo, entiendo que debió aprovecharse esta última reforma para efectuar algo que no se ha hecho. Se trataría de
establecer que el albacea sólo debiese actuar a solicitud o requerimiento de los
herederos o de las personas interesadas en la herencia. En este sentido la aludida
interpellatio no constituiría presupuesto de la renuncia sino de la aceptación. O al
menos que, en defecto de disposición expresa del testador en sentido contrario,
se pudieran poner de acuerdo todos los interesados en la sucesión para, de forma
unánime, excluir la intervención del albacea. Así lo ha sostenido la mejor doctrina
y, por otro lado, resultaría congruente con lo establecido en el artículo 464-6.2
CCC que permite a los herederos hacer la partición prescindiendo del contadorpartidor y con lo establecido en el artículo 429-13 CCC que permite que los herederos, de común acuerdo, pueden ampliar los plazos y prórrogas establecidos por
el testador (de forma análoga a lo que dispone el art. 906 CCE).
Cumplimiento del encargo, cese y finalización
En materia de cumplimiento del encargo, la ley se refiere fundamentalmente
a los plazos y a la rendición de cuentas. No hay en derecho catalán una norma
similar a la del artículo 899 CCC según el cual, con la aceptación del cargo «el albacea… se constituye en la obligación de desempeñarlo». Sin embargo considero
que el régimen jurídico ha de ser el mismo. Con la aceptación, el albacea asume
la obligación de ejercer el cargo y, en consecuencia deberá actuar conforme a los
paradigmas de las obligaciones de hacer y responderá según el mismo criterio.
Apunto simplemente que según el artículo 429-13, el plazo normal, en defecto
de fijación por el testador (que, puede llegar a ser de 30 años o en relación a la
vida de personas que no pasen de la segunda generación, como en los fideicomisos —artículo 426-10 CCC—) es de un año desde la aceptación (al igual que el
artículo 904 CCC), aunque resulta posible la prórroga por acuerdo unánime de
los herederos o por decisión de la autoridad judicial, según los casos. El cumplimiento ordinario del encargo acaba con la rendición de cuentas según el artículo
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429-13.5 CCC, de manera análoga a lo que establecen los artículos 907 CCE y
3868 CCA.
El cese de los albaceas se produce, según el artículo 429-14 CCC, por causas
subjetivas (muerte, imposibilidad de ejercicio, excusa, incapacidad sobrevenida o
por remoción fundamentada en una conducta dolosa o gravemente negligente),
por causas objetivas (cumplimiento del encargo) y por causas temporales (transcurso del plazo). Los artículos 910 CCE y 3864 y 3865 CCA atienden substancialmente a las mismas causas.
La regulación del albaceazgo concluye con el artículo 429.15 CCC dedicado
a la finalización del encargo. En él se prevé la posibilidad del nombramiento de
un albacea dativo (sólo para la finalización del encargo). Y resulta especialmente
interesante que se cierre la regulación del albaceazgo atribuyendo al heredero el
cumplimiento del encargo o la misión dispuestos por el causante.

IV.

ALBACEAS UNIVERSALES Y PARTICULARES

En el Derecho civil de Cataluña, la distinción entre el albacea universal y
el particular tiene mucha importancia. El Código civil español contiene esta distinción (art. 894) pero prácticamente no extrae de ella ninguna consecuencia. El
Código civil argentino no se plantea esta clasificación.
El nuevo libro cuarto del Código civil de Cataluña dedica cuatro largos artículos (429-7 al 429-10) al albacea universal, uno (429-12) al albacea particular
y en medio otro artículo (429-11) a la herencia destinada a sufragios o para los
pobres, del que no voy a ocuparme.
La importancia del albacea universal radica en que en nuestro derecho la
existencia de albacea universal suple la falta de institución de heredero —caput et
fundamentum totius testamenti— (art. 429-7.2 y art. 423-1.3) que el testamento ha
de contener necesariamente para que sea válido (art. 423-1.1).
Clasificación de los albaceas
Habitualmente se distingue solamente entre albaceas universales y particulares. Personalmente esta clasificación me parece discutible y excesivamente tributaria del Código civil (art. 894 CCE) especialmente si tenemos en cuenta que
la regulación posterior de este no extrae ningún efecto o consecuencia relevante
de la distinción, que parece inspirada en la diferencia entre el mandato general
(universal) y el especial (particular) del artículo 1712 CCE.
Ello no obstante hay que tener presente que en derecho catalán hay dos
efectos fundamentales en uno y otro caso. La designación de albacea universal
suple la falta de la necesaria institución de heredero (art. 429-7.2), consecuencia
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que no se produce con el nombramiento de un albacea particular. La retribución
es asimismo distinta puesto que, con independencia del reembolso de los gastos
originados por su actuación (art. 429-6), el albacea universal percibe el 5% (antes
el 10%) del activo hereditario líquido mientras que el albacea particular obtiene
el 2% y únicamente en el caso de que sea contador partidor (art. 429-5.1).
Por tanto, tan válida resulta una configuración unitaria del albaceazgo, como
su clasificación dual. También podría distinguirse tres supuestos de albaceazgo ya
que el Código civil de Cataluña distingue dentro de los albaceas universales, entre
el albacea universal de entrega directa del remanente de bienes (regulado en el art.
429-10) y el albacea universal de realización de la herencia (art. 429-9). En caso de
duda acerca de si el albacea es de una u otra clase, el art. 429-7.4 establece que se
presumirá que tiene la condición menos intensa, de entrega directa del remanente.
Finalmente cabe apuntar que en un estadio muy cercano al del albacea universal se encuentra la figura del heredero de confianza regulada en los artículos
424-11 al 424-15 CCC. Esta institución se reconoce en la tradición jurídica catalana en la que se integra procedente del derecho canónico (Decretales) al que llegó
por derivación del derecho romano13. Y así no es de extrañar que la ley disponga
que una vez revelada la confianza, el heredero tiene la condición de albacea universal (art. 424-14.2 CCC) y, por otro lado, que si ya ha recibido retribución por
este concepto, no le corresponde por el de albacea universal (art. 429-5.4 CCC).
En todo caso resulta indudable que la calificación de un albacea como universal o particular no depende del nombre atribuido por el testador sino de la
naturaleza objetiva y funcional de su misión y de las facultades que se le confieren. Resulta definitivo al respecto el art. 429-12.2 CCC al disponer que el albacea
designado con el simple encargo de tomar posesión de la herencia y entregarla
íntegramente al heredero instituido, tiene condición de particular «aunque el causante lo califique de universal».
El albacea particular
Se trata de la figura de menor intensidad en el conjunto del albaceazgo y
la que plantea menos problemas porque probablemente es la que presenta más
características de mandato que de fiducia. El albacea particular ha de cumplir y
13
Modernamente la institución ha sido objeto de acerbas críticas y, en gran parte ha ido derivando precisamente hacia el albaceazgo universal. Ello no obstante, permanece en la ley 10/2008
siguiendo substancialmente los precedentes y la doctrina jurisprudencial y procurando dotar de las
debidas garantías al proceso de cumplimiento de la voluntad del causante. El heredero de confianza es aquella persona física y determinada a quien el testador ha encomendado confidencialmente,
de palabra o por escrito, que dé un destino concreto a su herencia. El heredero puede mantener
reservada la confianza o revelarla, a no ser que la revelación haya sido expresamente prohibida
por el causante. El nombramiento resulta ineficaz si el heredero revela o cumple la confianza en su
favor o si resulta incumplible por desconocida, ilegal, contradictoria o indescifrable.
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ejecutar los encargos o disposiciones del causante y, con este fin, dispone de las
facultades que este le atribuye y de las que la ley le confiere. El nombramiento
de albacea particular suele darse cuando hay un heredero instituido y, en consecuencia, su función consiste no tanto en ejecutar el testamento (competencia que
corresponde al heredero) como en cumplir una misión o encargo que, a juicio del
causante, el heredero podría no ejecutar, fundamentalmente a causa de eventuales
intereses contrarios14. Por ello personalmente pienso que el albacea particular
no debería intervenir en la sucesión si no a requerimiento de los titulares de los
intereses que, por encargo del causante, ha de tutelar.
Los albaceas particulares no perciben retribución, excepto cuando hayan
sido nombrados contadores-partidores, en cuyo caso la remuneración es del 2%
del activo hereditario líquido. Tienen, sin embargo, derecho al reembolso, a cargo
de la herencia, de todos los gastos efectuados.
El Código civil de Cataluña regula el contenido típico de la función de los
albaceas particulares: cuidarse del entierro o la incineración, de los funerales y
sufragios piadosos, del destino de los órganos o del cuerpo del difunto y pedir el
cumplimiento de los modos testamentarios15.
Sobre algunas de estas funciones no se suscitan problemas pero, en cuanto a
otras, hay más voluntarismo que efectividad, especialmente las inmediatas al fallecimiento cuando aún no hay constancia del nombramiento, una vez desaparecida
la posibilidad de aceptación del cargo en el mismo instrumento de la designa.
El albacea universal, en general
En realidad constituye el origen de la institución, como instrumento para
los casos de institución hereditaria de carácter piadoso o benéfico y de distribución de bienes entre los pobres. Con posterioridad se subdividió en dos figuras:
albacea universal de entrega directa de bienes y albacea universal de realización
dineraria de la herencia. Entre ambas no hay diferencia por lo que se refiere a los
efectos (suplencia de la institución de heredero y retribución) pero sí respecto a
su función institucional y a algunas de sus facultades, singularmente el ámbito de
la posibilidad de enajenación a título oneroso de los bienes de la herencia. Ambos
albaceas tiene atribuida explícitamente la facultad de interpretar el testamento,
14
Me parece digna de subrayarse la opinión de VÉLEZ SARSFIELD, en la Nota al art. 3851
CCA según la cual el albaceazgo restringe los derechos de administración y disposición de los
herederos, por lo que no puede extenderse más allá de los límites indispensables de su objeto.
15
Sobre la primera parte, véase lo que digo en la nota 8 supra. En cuanto a la segunda,
el Código civil Catalán contiene una amplia regulación de las «Disposiciones modales» en los
artículos 428-1 al 428-6 que constituyen el capítulo VIII situado precisamente con inmediata
anterioridad a la regulación del albaceazgo. Esencialmente el modo permite al causante imponer al
heredero o legatario, una carga, un destino o una limitación que no redunde en beneficio directo
de quien puede reclamarlo.
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codicilo, memoria testamentaria o pacto sucesorio que haya de ejecutar, con los
problemas que ello comporta en la práctica.
Concluiré este apartado diciendo que algunos ven en la figura del albacea
universal el instrumento idóneo para acercar nuestro sistema sucesorio al que es
propio de los países de tradición anglosajona y norteamericana, tesis que personalmente me parece totalmente rechazable.
El albacea universal de entrega directa
Como ya he indicado anteriormente este tipo de albacea está situado en
la frontera con el albacea particular. En efecto, puede ocurrir que un causante
realice determinados encargos a un albacea disponiendo que, una vez efectuados
y sin que sea necesario ningún acto de realización dineraria, entregue la herencia
íntegramente a heredero o a personas designadas sin atribuirles tal condición.
Conforme al ya expuesto art. 429-12.2, en el primer caso el albacea será particular
(aunque el causante lo califique de universal) y en el segundo caso podrá ser calificado de universal, supliendo así la falta de institución hereditaria e impidiendo
la nulidad del testamento por esta causa.
El albacea universal de entrega directa del remanente de bienes, ostenta,
según el art. 429-10 CCC, las siguientes facultades: a) Pagar deudas y cargas hereditarias y los impuestos causados por la sucesión; b) Cumplir los legados y otras
disposiciones testamentarias; c) Pedir el cumplimiento de los modos; d) Pagar las
legítimas; e) Efectuar los actos de realización dineraria que sean necesarios para
cumplir las finalidades anteriores; f) Practicar la partición de la herencia.
El albacea universal de realización de la herencia
Constituye el supuesto más claro de albaceazgo universal y justifica que a la
institución se le reconozca naturaleza jurídica fiduciaria y virtualidad para suplir
la falta de institución de heredero.
Sus facultades resultan del art. 429-9 CCC. Tiene las mismas que el albacea
universal de entrega directa —apartados d), e), f) y g)— y además puede: a) Enajenar a título oneroso los bienes de la herencia; b) Cobrar créditos y cancelar sus
garantías; c) Retirar depósitos de todas clases; y h) En general, efectuar todos los
actos necesarios para la realización dineraria de los bienes de la herencia. El albacea
ha de dar al dinero obtenido, la inversión o el destino ordenados por el testador.
Retribución de los albaceas
En esta materia se ha producido la única novedad substancial introducida
por la nueva ley. A mi modo de ver, el legislador ha mirado con notable aprensión
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este tema, sin duda estimulado por algunas realidades flagrantes, pero lo ha hecho
utilizando un mecanismo muy discutible16. Se ha limitado a rebajar al 5% el tipo
(que antes era del 10%) para calcular la remuneración sobre el valor del activo
hereditario líquido.
Por lo demás, en lo substancial se ha respetado la regulación general que ya
efectuó la Compilación del Derecho Civil de Cataluña de 1960, que precisó que el
tipo de la retribución debía aplicarse sobre el caudal hereditario líquido y no sólo
sobre los frutos y rentas, como se había sostenido con anterioridad y estableció
que la retribución era compatible, salvo disposición del testador en contrario, con
los legados u otras disposiciones beneficiosas. En mi opinión esta es también la
solución en derecho argentino, según el artículo 3849 en relación con los artículos
3872 y 3873.
Otros dos temas relacionados con la retribución merecen, a mi juicio un
comentario crítico. De un lado, el art. 429-5.1 dispone que «si el albaceazgo es
ejercido profesionalmente, los honorarios que se devenguen por la prestación de
servicios se imputan al porcentaje de retribución». Con independencia de la imprecisión de esta expresión (propiamente no hay albaceazgo profesional, sino en
todo caso albaceazgo ejercido por profesionales), no acierto a hallar la razón por
la cual el albacea que no sea profesional puede encargar servicios profesionales,
pagarlos, reembolsarse de ellos como gastos y percibir su retribución, mientras
que si el albacea es profesional sus eventuales honorarios deben imputarse a su
remuneración. De otro lado, el art. 429-5.3 dispone el reparto igualitario de la
retribución cuando son varios y simultáneos los albaceas. En especial, después de
la considerable rebaja del tipo general, podría haberse considerado la posibilidad
de aumentarlo en caso de pluralidad de albaceas, como acontece en casos análogos, de manera que los albaceas, por ejemplo en el caso de ser tres, no perciban
tres veces la remuneración que correspondería a uno solo, pero sí algo más que la
remuneración de uno solo, a reparto.
Con independencia de los detalles concretos y de su escasa importancia teórica, me he detenido en esta cuestión porque, en mi opinión, existe el riesgo de
que esta medida se inserte en una corriente de opinión tendente a restar importancia a la figura del heredero y sus asimilados. En el trámite parlamentario se intentó suprimir la cuarta falcidia y la cuarta trebeliánica. Finalmente se mantuvie16
Con toda seguridad se trataba de evitar la corruptela de la percepción de una retribución
legal elevada por parte de supuestos albaceas universales que en realidad no lo eran. Sin embargo,
en lugar de atacar directamente el problema, se dispuso la reducción del tipo a la mitad. Se trata
de una solución salomónica que en lugar de resolver el problema lo agrava. Ahora algunos albaceas, que realmente no son universales, intentarán percibir una remuneración que seguramente
seguirá siendo excesiva mientras que auténticos albaceas universales verán reducida su retribución
por mero capricho legal. El tema se revela todavía más injusto cuando, como consecuencia de la
expuesta simetría de las figuras del albacea universal y el heredero de confianza, también a este se
le ha rebajado la retribución al 5%.
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ron de forma que a mí me parece merecedora de todos los parabienes17. Y es que,
en definitiva, mientras la institución de heredero sea esencial en nuestro sistema
sucesorio, se la ha de dotar de un contenido patrimonial. No hacerlo seguramente
supondría la paulatina desaparición de la necesidad de la institución y con ella la
pérdida de uno de los signos de identidad de nuestro derecho sucesorio.

V.

REFLEXIÓN CONCLUSIVA

Decía ya en la Introducción que mi propósito al escribir este trabajo consistía fundamentalmente en dar cuenta de una institución —el albaceazgo— que
ha sido modificada pero mantenida en la última reforma importante de la legislación catalana, producida con la publicación de la ley del Parlamento de Cataluña
10/2008, de 10 de julio, del libro IV del Código civil de Cataluña, relativo a las
sucesiones.
He querido exponer unas Notas, a modo de pinceladas, acerca de lo que
supone el albaceazgo en nuestro derecho civil. Aun cuando su encaje en un sistema de successio romana presenta algunas importantes dificultades, constituye una
institución muy utilizada en la práctica, lo que aconseja su mantenimiento y la
mejora de su regulación. Ello no obstante, el albaceazgo no debería ser utilizado
como instrumento o vehículo para transitar hacia un sistema general de realización de herencia que no es propio de nuestra tradición jurídica.
La última regulación ha mantenido y sistematizado la anterior regulación
y, en este sentido, merece un juicio favorable. Ello no obstante se ha desaprovechado la ocasión para resolver las cuestiones discutidas. Y se han introducido
modificaciones, en especial en materia de retribución, que resultan muy discutibles. En todo caso esperamos que en el futuro la institución del albaceazgo siga
contribuyendo, como lo ha hecho hasta el presente, a un mejor desarrollo del
proceso sucesorio.

17
La cuarta falcidia consiste en el derecho que corresponde (art. 427-40 CCC) al heredero
gravado con legados, de que le quede libre la cuarta parte del activo hereditario líquido. Lo mismo le corresponde, con el nombre de cuarta trebeliánica (art. 426-32 CCC) al heredero gravado
con fideicomisos. Estos supuestos no son sustancialmente distintos de aquel en el que el testador,
en lugar de designar heredero, designa un albacea universal. Aunque admitamos que el uso del
«nomen haeredis» puede justificar una cierta distinción de trato, me parece que tanta diferencia de
retribución, especialmente después de la reducción del tipo, no tiene justificación alguna.
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INTERVENCIÓ EN L’ACTE DE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
DE JOSEP MARIA VILAJOSANA RUBIO SOBRE
RAMON MARTÍ I D’EIXALÀ
per
JOSEP-DELFÍ GUÀRDIA CANELA
President de l’Acadèmia
Cardona, 25 de març de 2011

1. SALUTACIONS, FELICITACIONS I AGRAÏMENTS PROTOCOLARIS
Vull, en primer terme, agrair l’amable invitació de l’Il·lm. Sr. Josep Maria Sala i
Esteban, Alcalde de la ducal vila de Cardona a participar en aquest acte. I junt a l’agraïment la felicitació per haver-lo impulsat i pel magnífic pròleg del llibre que avui es
presenta. Felicitació també a l’autor del llibre, el professor i distingit cardoní, doctor
Josep Ma. Vilajosana i Rubio per haver escrit, manllevant els diumenges a la família
com diu a la dedicatòria, un llibre tan important. I expressar en darrer terme la meva
satisfacció per compartir la presentació amb el bon amic i company en tantes activitats, el professor Dr. Tomàs de Montagut i Estragués.
Intervinc en aquest acte com a President de l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya, una institució que té els seus precedents en el memorial
que el dia 26 de març de 1776 (és a dir demà farà 235 anys) uns advocats barcelonins (Francesc Estalella, Miquel Solà, Vicenç Domènec i Joan Salvat) adreçaren al rei Carles III per tal que aprovés les Ordenances d’una denominada
Academia de Jurisprudencia Theórico-páctica de Barcelona, fet que es produí
el 22 gener 1777.
Aquesta Acadèmia instituïda formalment trenta anys abans del naixement de
Ramon Martí d’Eixalà, tenia com a objectius o finalitats els següents: «El instituto de
la Academia es el facilitar a los individuos una instrucción general en todo lo necesario
para entrar a la vasta intrincada carrera de la abogacía una noticia de los Tribunales que
hai en esta provincia, de sus formalidades, de su estilo, de las leies que en ellos rigen y de
la jurisdicción propia de cada uno; resolver dudas legales, patrocinar causas, pronunciar
sentencias, exponer las questiones más difíciles y más frequentes, enterarse a propósito de
las disposiciones particulares del cuerpo legislativo de Cathaluña, no por las subtilidades
especulativas, sino consultando su verdadero espíritu a las luzes de la oráctica y de la ob-
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servancia de los juzgados; finalmente imponerse en todo aquello en que trasladados al foro
los académicos puedan desempeñar la instrucción y el talento que se requiere en los nobles
profesores de la jurisprudencia».
Les vicissituds per les quals passà Catalunya a finals del segle XVIII i especialment a inicis del XIX com a conseqüència de la guerra del francès (que afectà també l’entorn familiar de Martí d’Eixalà, com s’exposa al llibre) va fer que aquesta
Acadèmia no reeixís. I no fou fins 1840, ja en la plenitud de la vida de Martí (amb
33 anys) i amb la seva fonamental intervenció en la forma que més endavant detallaré, que es reconstituí l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona, a
redós però independent del Col·legi de Advocats de la ciutat que és cap i casal de
Catalunya. Aquesta darrera denominació la va utilitzar l’Acadèmia durant la Generalitat republicana i la readquirí el 25 d’abril de 1975 i amb el meu vot positiu
ja que havia estat elegit quinze dies abans (11 abril).
L’Acadèmia en tot cas s’ha sentit especialment vinculada a totes les comarques de Catalunya. L’any 1934 dins un Cicle de conferències organitzat a Barcelona per la nostra Acadèmia amb el títol genèric de «Conferències sobre varietats
comarcals del dret civil català» Ramon Ma. Roca Sastre que va nàixer a Tàrrega
i que és sens dubte el jurista català més important del segle XX pronuncià una
magnífica conferència sobre «L’heretament fiduciari al Pallars Sobirà». I en ella
digué: «En alguns poblets del Pallars Sobirà el territori del qual abasta l’actual
partit judicial de Sort i la part nord dels de Tremp, és costum en la gran festa anyal
que els xicots o bordegassos del poble, pel capvespre o bocafoscà, s’enfilin muntanya amunt, d’on davallen, qui pot més de pressa, carregats amb una branca o tronc
d’arbre encés, fins a la plaça del Poble, on es reuneixen en una gran foguera. Jo
també aquest vespre, comptant amb la vostra benevolença, davallaré de des del Pallars Sobirà, carregat amb el fust o rama encesa de l’heretament fiduciari, a aquesta
plaça de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, d’aquesta ciutat,
cap i casal de la nostra terra, per tal d’atiar i remoure la gran foguera del patrimoni
jurídic de Catalunya».
Per a mi també és un goig retre homenatge a un dels principals juristes catalans del segle XIX i fer-ho a la seva vila nativa des de la que també ell baixà cap
a Barcelona per aportar material i atiar i remoure la gran foguera del patrimoni
jurídic de Catalunya.
L’any 1985 l’Acadèmia decidí donar a cadascuna de les medalles dels
trenta-sis membres de la Corporació el nom d’un jurista rellevant de la nostra
història. Entre ells, com no podia ser d’altra manera hi era Ramon Martí d’Eixalà. El primer que elegí i dugué la medalla fou l’il·lustre Catedràtic de Dret
Mercantil i advocat mercantilista Antonio Polo Díez i recentment ha estat cridat a portar-la l’Il·lm. Sr. Eudald Vendrell i Ferrer, Vicedgà del Col·legi d’Advocats de Barcelona i que també ha volgut acompanyar-nos en aquest acte.
També per aquest motiu em resulta extraordinàriament agradable comprovar
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com es recorda la seva figura de la millor manera possible. Amb un llibre excellent d’una persona que l’ha escrit amb el rigor científic que li és propi i amb
el caliu afectuós del covilatà que vol trametre una visió integral de la persona
bio-bibliografiada.
I ara em referiré amb la brevetat exigible i exigida a tres aspectes de la vida
i obra de Martí que fan referència respectivament a: a) La Universitat de Cervera; b) L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació i el Col·legi d’Advocats de
Barcelona i c) L’escola jurídica catalana. Els tres aspectes estan indiscutiblement
entrelligats. Cervera va contribuir a la vida de l’Acadèmia i d’alguna manera és
precursora de l’escola jurídica catalana. L’Acadèmia rep l’influx de Cervera i en el
seu si es desenvolupa l’escola. I l’escola jurídica catalana és tributària de la Universitat de Cervera i es configura a la matriu de l’Acadèmia.

2.

MARTÍ D’EIXALÀ I LA UNIVERSITAT DE CERVERA

Tots els autors que han estudiat la vida de Martí (Vilajosana, Valls Salada),
assenyalen que Martí obtingué títol de batxiller en lleis (el 14 novembre 1827
amb 20 anys) a claustre ple (distinció excepcional a l’època: entre 1824 i 1827
només ell entre 207 estudiants) i el de llicenciat en lleis nemine discrepante (l’11
novembre 1830) a la Universitat de Cervera. El doctorat, com indica també
algun autor dels que han tractat de la Universitat de Cervera (el meu company
acadèmic Joan Egea) el rebé a Barcelona el 27 d’abril de 1837, després d’haver
estat estudiada la seva sol·licitud per Vives i Cebrià i Roig i Rey. Vives fou l’encarregat de fer la dissertació com a padrí el dia que li fou conferit a Martí aquest
grau acadèmic.
En aquella època, de fet des de 1714, encara que formalment una mica més
tard, fins el Decret del General Espartero de 10 d’agost de 1848, tot i que ja
abans (al menys des de 1835) funcionava la Universitat de Barcelona, Cervera era
pràcticament l’únic centre universitari del Principat. Sobre la Universitat de Cervera s’han escrit moltes coses i no totes elles ben fonamentades sinó que moltes
vegades han estat fruit de prejudicis i propòsits no fàcilment confessables. No és
aquest moment per entrar-hi però sí que cal constatar que quan hi estudia Martí,
la Universitat com a tal, es troba en un període de franca decadència que per a uns
s’inicia a meitat de segle amb la jubilació de Finestres (1750) i la seva mort (1777)
i amb l’expulsió dels jesuïtes (1767) i la posterior dissolució de l’orde religiosa
(pel Breve Dominus ac Redemptor de Clemente XIV de 21 juliol 1773), que tanta
influència tingueren a la universitat cerverina. Per a uns altres amb els incidents
polítics de les darreries del regnat de Carles IV i la guerra del francès (Joaquim
Prats i Cuevas que considera que el periode entre 1767 i 1808 fou de normalització acadèmica i institucional).
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Això no obstant, en el camp de les lleis encara perdurava la influència del
més gran dels seus professors, Josep Finestres i de Monsalvo (Barcelona 5 abril
1688 – Montfalcó 11 novembre 1777) de la seva escola finestresiana. També la de
la figura de Ramon Llàtzer de Dou (1742-1832). D’altra banda com ha dit algú
(Josep A. Clua) a Cervera es covà la Renaixença. I a Martí se l’ha qualificat (Jaume
Roura Roca) de pedagog de la Renaixença.
No sé fins a quin punt arribà a Martí la influència jurídica de Finestres; segur
que sí la de l’escola finestresiana i la de Dou. També de Cervera rep Martí la seva
profunda formació en les humanitats clàssiques, distintiva d’aquell centre universitari. Una anècdota ens ajudarà a il·lustrar-ho. L’any 1838 Martí publica el «Tratado elementar de derecho romano y español». Alguns autors han ironitzart sobre
aquest adjectiu sense tenir present que en llatí elemental és elementarius, i d’aquí
«elementar» que encara avui és expressió recollida al Diccionari de l’Acadèmia
tot i que expressant que es troba en desús (ara, no el 1838).
A Cervera fou també professor Josep Antoni Mujal i de Gibert. També el
degué influir un altre personatge menys conegut com és el magistrat Joaquim Rey
i Esteve (1775-1850) amb el qual coincidí al Col·legi d’Advocats de Barcelona i
a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de la que Rey i Esteve fou el primer
President (1840-41). No sembla que coincidís amb un altre jurista important que
es formà a Cervera, Pere Nolasc Vives i Cebrià, també President de l’Acadèmia
(1859-61) amb el qual, però formà part del claustre (Martí com a professor de
Dret espanyol) de les Càtedres de dret que funcionaren a Barcelona i dels Estudis
generals que es reprengueren el curs 1836-37 i en el que professaren a més de
Vives (Pràctica Forense), Roig i Rey (Dret Romà) que també fou President de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació.
El període de la Universitat de Cervera ha estat molt criticat per nombrosos estudiosos de la història de dret. De Finestres, la qualitat jurídica del qual
no pot ser discutida, un jurista normalment tan ponderat com Lluís Figa Faura
que em va precedir en la Presidència de l’Acadèmia, va dir que era «personaje
intelectualmente extraordinario, personalmente angelical y jurídicamente nefasto». I li imputava que efectués un estudi del dret romà more gallico, és a dir de
forma estrictament racional i geomètrica i no more itallico, és a dir integrant-lo
amb el dret viscut, com ho havia fet la millor tradició jurídica catalana. Personalment en tinc una visió diferent que vaig exposar en una comunicació a
l’Acadèmia de 27 gener 2009 amb el títol «Josep Finestres i de Monsalvo i el dret
de Catalunya» que es pot trobar a la web de la nostra Acadèmia. I per tant, puc
i vull creure que Ramon Martí i d’Eixalà va rebre a Cervera la sòlida formació
jurídica que posteriorment i amb la deguda alimentació personal el va dur als
alts nivells de consideració personal i de respecte científic que va assolir a la
seva maduresa.
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3.

MARTÍ D’EIXALÀ I L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ
I EL COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

Martí fou membre del Col·legi d’advocats de Barcelona probablement
des de la seva constitució en la forma actual, el dia 17 de gener de 1833 quan
ja en feia tres de la seva llicenciatura. Tot i que, en aquesta època, es dedica
preferentment a la Universitat i a la redacció del Tractat abans esmentat.
Consta com a membre l’any 1834. Hi pertanyé fins l’any 1853 però segurament deixà d’exercir de fet abans. Tingué despatx obert amb els seus
germans Josep (amb qui coincidí a Cervera, fou Secretari de la Diputació
de Barcelona i segurament és qui més l’inclinà a la pràctica) i Gaietà. No
sembla que l’exercici professional l’interessés especialment però els anys
col·legials foren molt fructífers.
Participà en la fundació (l’any 1840) de l’Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Barcelona. Consta que juntament amb Ramon Roig i Rey i
Ignasi Ventalló elaborà el projecte que es sotmeté a la Junta general del Collegi del dia 1 de maig de 1840. Martí presidí la secció de Legislación civil,
tenint com a Vice-president, Josep A. Elias i com a Secretari a Joan Illas i
Vidal. Fou també designat Vicepresident de la primera Junta de l’Acadèmia,
presidida per Roig i Rey i en la qual figurava com a Tresorer, Esteve de Ferrater, com a Secretari primer, Francesc Permanyer i Tuyet i com a Secretari
segon, Ramon Torrents i Ricard. Val a dir que (com recorda Jardí) Martí ja
va sonar com a candidat a Diputat de la Junta del col·legi a les eleccions de
1839, que va arribar a ser Diputat primer, a les eleccions de 1841, 1843 i
1845 i 1845 però que mai no ocupà el Deganat col·legial. I és que, com va
dir Duran i Bas i recull Jardí en la persona de Martí «el abogado desaparece
ante el jurisconsulto; pero a la vez el jurisconsulto resplandece con toda su superioridad en la cátedra y en sus libros; y el profesor y el escritor se revelan en
el jurisconsulto, el filósofo».
Martí assisteix a la tercera sessió de l’Acadèmia de 3 novembre 1840. En
ella se’l va designar per tal que formés part de la Comissió que havia de procurar que els advocats s’hi inscrivissin. I va contestar les preguntes i esmenes
dels assistents al projecte de Reglament, en especial les referents a les diverses
seccions en què s’organitzava l’Acadèmia: legislació civil, legislació criminal,
legislació pública, organització dels judicis civils o criminals, dret canònic i
estadística jurídica. Martí es va incorporar a la secció de legislació civil. A la
Junta de Govern ocupà diferents càrrecs (vicepresident, bibliotecari i arxiver). I en fou President en un període indeterminat entre 1848 i 1857.
El llibre d’actes de l’Acadèmia no en conté cap de detallada entre la d’11
d’octubre de 1942, presidida per Josep Bertran i Ros fins a la de 2 de desembre
de 1958, presidida per Ramon Roig i Rey, quan ja Martí havia mort.
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Només el 17 de gener de 1849 consta una mena de diligència en la qual
es fa constar que s’ha produït la designació d’una nova Junta de Govern en
la qual Martí era el President, Vicepresident, Ramon Roig i Rey, Tresorer
Felix Maria Falguera i Bibliotecari-Arxiver, Felip Vergés.

4.

MARTÍ D’EIXALÀ I L’ESCOLA JURÍDICA CATALANA

Una de les qüestions que s’han suscitat entorn de la figura de Ramon Martí
d’Eixalà és la seva pertinença, o no, a l’escola jurídica catalana. Per a Duran i Bas,
a qui podem considerar el pare d’aquesta escola, la resposta és totalment positiva.
Ell es considera deixeble de Martí i per tant vol integrar el seu mestre en el corrent doctrinal que Duran ajuda a formular i crear.
El professor Vilajosana, si l’he interpretat correctament, manté aquest mateix encertat criteri amb les matisacions que són pròpies de tot estudi aprofundit.
Alguns altres estudiosos de la persona i obra de Martí (Judit Valls) exposen el
criteri contrari sobre la base de que Martí no tractà ni tan sols va esmentar el dret
català a les seves obres. I conclou aquesta darrera autora el seu capítol titulat «Ramon Martí d’Eixalà i l’escola jurídica catalana» d’una manera radical dient «No
ens queda més remei que desmantellar aquesta teòrica escola jurídica catalana o
destronar el seu pare».
En general tots els que s’aproximen al tema parteixen dels criteris que el
mateix Manuel Duran i Bas descriu com a trets diferenciadors d’aquesta escola,
precisament al discurs inaugural del Curs 1883 a l’Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya, titulat «L’escola jurídica catalana». Són aquests vuit: 1
Espiritualitat (no idealisme); 2 Pràctica (no empírica); 3 Ètica i històrica (no immobilista); 4 Dret privat (no dret públic); 5 Analítica (més que sintètica); 6 Harmònica amb la filosofia del sentit comú; 7 Modesta en plantejaments i 8 Proposa
aplicacions amb sujecció a les condicions del país.
El mateix Duran resumí aquests caràcters en tres: a) Fa descansar el dret en
l’ètica; b) Vincula el desenvolupament del dret a les condicions històriques del
pobles i c) Sosté que el dret s’ha d’aplicar de conformitat amb les realitats de la
vida. I Prat de la Riba efectuava la seva síntesi (RJC 1912) dient: «...tres elementos:
el ético, aportado por las convicciones hondamente cristianas de estos jurisconsultos;
la filosofía escocesa, con su método de observación y su procedimiento analítico; y la
escuela histórica de los romanistas alemanes».
Personalment participo de la primera línia d’opinió, amb alguna matisació.
Crec que l’escola jurídica catalana defineix la línia de pensament dels juristes catalans que malden per la conservació del seu dret propi. Es gesta en forma embrionària a partir del Decret de Nova Planta, es prefigura a la Universitat de Cervera (com
també allí esposen les bases de la Renaixença), es manifesta en el dictamen dels
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advocats Tamarò. Ros, de Balle i Besona, troba el seu àmbit natural al Col·legi d’Advocats i a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona i cristal·litza en la
figura de Duran i Bas que li dóna base científica, important-la de l’escola històrica
del dret de Savigny. Aquesta escola esclata en els moviments d’oposició a un Codi
civil espanyol de caràcter uniformista i reapareix amb el procés de la Compilació,
arribant fins avui quan es segueix lluitant peun Codi civil de Catalunya.
Martí, com hem repetit parteix de la seva formació cerverina, en la qual el
dret romà (o més exactament el ius commune) és considerat la part més important
del dret que s’aplica a Catalunya. D’aquí que el seu Tratado elemental del derecho
civil romano y español (1838) pugui ser considerat un tractat destinat al públic
general d’Espanya però que té també, a través del dret romà, una forta incidència
en la cultura jurídica catalana de l’època.
D’altra banda, la seva important formació romanista va aportar una renovadora visió racionalista de la legislació (segurament per la influència que en ell
tingueren els grans juristes francesos Domat i Pothier).
No podia desconèixer ni deixar de defensar el dret català i estar en sintonia
amb els seus companys del Col·legi d’Advocats i de l’Acadèmia. D’altra banda la
seva dedicació al dret mercantil explica el seu tarannà, ja que després del Codi de
Pedro Sainz de Andino (recordem que va ser promotor fiscal a Tortosa i Terrassa
de 1829) els juristes catalans pràcticament acceptaren la generalització d’aquest
dret i concentraren els seus esforços en la consecució de tribunals especials i arbitrals de comerç, tasca en la qual Martí també d’alguna manera va participar.

5. CONCLUSIÓ
Acabo. La terra que no honora els seus fills més distingits pot perdre fàcilment les seves arrels i la seva capacitat de fructificar. Bernat de Chartres ja al segle
XII va dir, en frase que alguns atribueixen a Isaac Newton que la va reproduir,
que els homes són com nans a espatlles de gegants (els nostres avantpassats) i així
podem veure més i més lluny que ells, no pels nostres mèrits sinó perquè som
aixecats per la seva gran altura.
Martí d’Eixalà és un d’aquests gegants del món jurídic. Fins ara no molt conegut, com passa amb multitud de juristes de casa nostra i d’arreu. El llibre que
avui es presenta, en explicar la seva vida i obra, ens ajuda a pujar sobre les seves
espatlles per a mirar amb més amplitud i més llunyania vers el futur del dret de
casa nostra, del dret català que juntament amb la llengua constitueixen manifestacions essencials dels drets històrics de Catalunya i signes d’identitat de la seva
realitat com a nació.
Moltes gràcies per la seva atenció.
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JORDI BONET I LES ACADÈMIES CATALANES
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
31 de maig de 2011

Entre els molts mèrits d’ordre humà, acadèmic i professional, que concorren
en Jordi Bonet i Armengol i que justifiquen sobradament el merescut homenatge
que se li ret amb motiu de cessar com a President de la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi, voldria destacar en aquest breu escrit, la seva participació en el procés de col·laboració i de coordinació de les Acadèmies competència de la Generalitat pel fet de tenir la seva seu a Catalunya, en el qual vaig tenir
la sort d’acompanyar-lo. La relació mantinguda amb aquest motiu m’ha permés
conèixer la personalitat del Dr. Bonet i enriquir-me amb el seu tracte.
Corria el darrer decenni del segle passat. Uns quants Presidents d’Acadèmies amb seu a Catalunya entre els que ens trobàvem Bonet i jo mateix i entre
aquells que ja no estan entre nosaltres, Josep Laporte Salas i Eduard Ripoll i Perelló, ens reunírem per parlar del present i del futur de les nostres Acadèmies. Copsàrem la necessitat d’intensificar els nostres contactes, d’intercanviar experiències
i d’adreçar-nos a l’Administració, si era possible, amb una veu única. El nostre
model era el de la Unió Interacadèmica que havia funcionat de manera excel·lent
durant la Generalitat republicana.
D’aquelles reunions va néixer una major col·laboració entre les Acadèmies
catalanes, l’assistència recíproca dels Presidents a les sessions inaugurals i un conjunt de gestions prop de l’Administració de la Generalitat, amb les quals s’obtingué un substanciós increment de les subvencions i la ulterior aprovació del
Decret 286/2001, de 6 de novembre de creació del Consell Interacadèmic.
En tot aquest procés tingué una actuació destacada el Dr. Bonet Armengol. Recordo especialment un magnífic dinar al seu domicili particular (en el qual en temps
difícils s’havia reunit l’Institut d’Estudis Catalans) que a més d’enfortir els nostres
vincles personals produí el sorgiment de propostes de gran eficiència; les seves aportacions, a la vegada sòlides i artístiques, al disseny de l’estructura del Consell; en
definitiva, la seva inesgotable capacitat de treball al servei del món acadèmic català.
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Jordi Bonet i Armengol és un gran acadèmic. Un home amb una contínua vocació d’ensenyar i d’aprendre, una persona que al mateix temps que desenvolupa
una intensa activitat a la Sagrada Família, té temps per refugiar-se espiritualment
en aquell jardí d’Academos, del qual prové el nom de les nostres Corporacions.
Perquè les Acadèmies són Corporacions científiques i culturals de dret públic que tenen com a finalitat contribuir al coneixement i al progrés de la ciència
i la cultura i a la investigació en el camp de qualsevol ciència i art, a més d’actuar
com assessores dels organismes públics en les matèries pròpies de la seva finalitat.
Jordi Bonet és un científic i un artista, un home d’extensa cultura, un investigador, un perfecte acadèmic. I és també un català de soca-rel. Estima el país no
només amb els llavis. No solament amb el cor. També amb les obres, que, al meu
entendre, és la manera més fecunda d’estimar.
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PRESENTACIÓ DE LA REEDICIÓ DEL LLIBRE
«QUARANTA ANYS D’ADVOCAT.
HISTÒRIA DEL MEU TEMPS (1894-1936)»
D’AMADEU HURTADO
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
13 de juliol de 2011

Il·lm. Vicedegà del Col·legi d’Advocats de Barcelona i company acadèmic,
senyor Eudald Vendrell i Ferrer
Benvolgut Dr. Joaquim Bisbal
Distingit senyor Victor Hurtado i altres familiars d’Amadeu Hurtado,
companys i amics, senyores i senyors,
M’escau participar en la presentació d’aquest llibre i m’honora fer-ho, en
la meva condició de President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de
Catalunya, de la qual Amadeu Hurtado fou membre distingit i President entre els
anys 1934-37 amb extensió de fet fins l’any 1939.
I em correspon parlar d’Amadeu Hurtado com Acadèmic i com a President
de l’Acadèmia però inevitablement m’hauré de referir a ell com a jurista i com
advocat, tot i que, en fer-ho, penetri en el territori que ha conreat amb anterioritat
i amb l’encert de sempre, el meu company acadèmic i Vicedegà.
***
La primera cosa que vull remarcar és l’encert del títol del llibre. En efecte es
tracta d’una autèntica història d’un temps —el que discorre entre 1894 i 1936—.
Però fonamentalment es tracta de la visió d’un advocat —d’un excel·lent advocat—
que va viure aquests més de quaranta anys, fonamentalment com un advocat, sense
que això menystingui la seva condició d’home públic i polític de primera línia.
Com diu en el primer capítol (pàgina 14) «crec que tots els advocats que per
la seva situació professional han pogut apreciar de prop, en tota la complexitat de
les aportacions personals o col·lectives, l’ambient en què s’han format i s’han mogut

523

els companys del seu temps, poden fer un gran bé al seu país, si li fan llegat de les
coses viscudes, com una contribució a l’estudi de les nostres evolucions històriques».
El llibre, en definitiva és un llibre de memòries, una mena d’autobiografia.
Però és també un llibre sobre els advocats de Barcelona, sobre l’Acadèmia. És,
en conclusió, un gran llibre d’història de Catalunya i d’història d’Espanya. També
constitueix un encert la seva reedició i per aquesta raó felicito a Edicions 62 que
l’ha fet de manera pulcra i ben preparada i en un sol volum. Permetin-me lamentar només que no s’hagin reproduït (probablement per motius ben raonables)
les nombroses làmines que il·lustraven la primera edició i que ens permetien una
visió en imatges d’aquest temps tan important per a la nostra història.
Tot el llibre traspua l’afecte d’Hurtado vers el Col·legi i l’Acadèmia. En efecte, són nombroses les pàgines del llibre que ho permeten copsar. I això des de
molt abans de ser-ne membre de la Junta de Govern i posteriorment Degà del
Col·legi i President de l’Acadèmia.
***
Per referir-me només a l’Acadèmia, Hurtado (pàgina 90) es proclama «concurrent assidu a les sessions setmanals de la Corporació que s’animaven considerablement pel valor d’actualitat que amb alguns companys havíem fet prendre als
debats». Fent honor a la màxima Amicus Plato sed magis amicus, veritas, aquest
afecte, però, no li fa perdre l’objectivitat. I aquesta em sembla una constant de
la seva actuació pública reflectida a les Memòries. En trobem dos exemples concrets.
El primer rebel·la els problemes de la reelecció de Brocà com a President
de l’Acadèmia l’any 1899. Hurtado ens explica (pàgines 45-46) com l’Acadèmia
va dedicar una sessió al tema dels contribuents empresonats a conseqüència del
fet anomenat «tancament de caixes». Per cert quan aquests dies es parla d’una
proposta similar en relació amb la negociació del «pacte fiscal» hom no es pot
sostreure al record exemplar de la història i pensar amb l’Eclesiastés/Coheleth
(1.10) «nihil sub sole novum». Tornant als fets passats, Hurtado que manifesta un
gran afecte per Brocà, que va ser el seu Degà durant el primer mandat com a Diputat 3er. (1911), no dubta en criticar la seva actitud «nerviós i molest per la forma
vehement i gairebé subversiva dels discursos d’alguns acadèmics» i encara que sense
pronunciar-se obertament sembla però que va recolzar la candidatura del seu
amic Josep Ma. Vallès i Ribot que finalment va perdre per un sol vot de diferència.
Els llibres d’actes de l’Acadèmia no diuen pràcticament res (tan sols una breu referència) a aquests fets. Donen compte, però, de que Brocà que havia estat elegit
President de l’Acadèmia, sense contrincant el 31 de maig de 1899 (abans doncs
de l’esclat de la protesta —20 d’octubre—) tingué una forta oposició (sense que
se’ns expliqui els motius, que probablement foren aquells que Hurtado exposa)
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al temps de la seva reelecció. I en sessió de 30 de maig de 1900 obtingué 41 vots
mentre que Vallès en sumà 39. Ja que els votants eren 86 no obtingué la majoria
absoluta precisa i, en segona votació, el resultat fou de 42 a 28.
El segon exemple que relata Hurtado (pàgines 90-91) fa referència a un incident amb motiu de la introducció del sistema d’enquestes o qüestionaris per a
estudiar, amb una òbvia visió positivista, determinades institucions jurídiques. Segons ens explica, un grup d’acadèmics encapçalats per Alvar Camín van al·legar
que el text de la presentació de la proposta i el seu contingut eren herètics i havien
de ser reprovats per l’Acadèmia. Hurtado no ens explica com va acabar aquest
afer però manifesta que es va apartar de l’Acadèmia i de l’Ateneu amb ocasió de
la seva primera dedicació professional a la política en el bloc de Solidaritat Catalana. Revisant les actes de l’Acadèmia he trobat que el 21 de març de 1906, essent
President de la Corporació Josep Pella i Forgas, Hurtado presentà a l’Acadèmia
una proposició en defensa de la llibertat d’opinió i contra els delictes d’opinió en
la qual es demanava que el text fos comunicat a totes les Acadèmies espanyoles.
L’oposició formal a la proposta fou duta a terme pel Secretari de l’Acadèmia, Benet de Pomés i Pomar (el comte pontifici de Santa Maria de Pomés, que esmenta
Hurtado). Els oposats a la proposta al·legaven que l’Acadèmia ja s’havia pronunciat, posant límits a la llibertat d’opinió en els supòsits de terrorisme (declaració
de 13 d’abril de 1904 arran de l’atemptat contra Antoni Maura i Montaner, del
dia anterior) i és cert que apel·laren al «Syllabus». La discussió durà vàries sessions i en una d’elles prosperà, per 39 vots a 32, una proposta de «no haver lloc
a deliberar». Pesi a aquest acord, en una propera sessió, finalment la proposta
d’Hurtado fou rebutjada per 59 vots a 17.
No em correspon, com he dit, entrar en la consideració del pas d’Hurtado
per la Junta i el Deganat del Col·legi d’Advocats. Nogensmenys voldria remarcar
tres aspectes que es relaciones amb la seva condició d’acadèmic i de jurista. En
primer terme, la clarividència que va suposar l’adquisició del Palau Casades com
a seu del Col·legi i de l’Acadèmia. El fet que gairebé 90 anys després ens trobem
en aquesta seu excusa de qualsevol comentari complementari. En segon lloc, la
dignitat amb la que va mantenir que la guia judicial fos redactada en català, la
qual cosa va generar un fort conflicte amb el governador civil i en definitiva amb
el Govern de Madrid. Finalment que la seva voluntat d’arribar a una solució de
compromís no fos atesa per cap de les dues parts en conflicte i així dimitís no
sense preparar la successió en el Deganat de Ramon d’Abadal.
Arribat a aquest punt voldria remarcar una característica ja apuntada: la
constant voluntat de mantenir sempre una actitud conciliadora i mediadora per
a cercar solucions als conflictes. Hurtado se’ns manifesta així no solament en el
llibre que presentem sinó també en aquell «Abans del 6 d’octubre (Un dietari)»
que explica les seves actuacions amb ocasió del conflicte de la llei de contractes
de conreu que contribuí al desencadenament, al menys a Catalunya, dels fets del
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6 d’octubre de 1934. També en la seva participació en les discussions sobre l’anomenada «qüestió religiosa» al temps de debatre el text de la Constitució republicana a les Corts Constituents durant l’any 1931. L’actitud mediadora sempre ha
estat indissolublement vinculada al més acurat sentit de la responsabilitat dels
bons advocats, a la labor de defensa dels interessos del client, sense que fos necessària aquesta moda actual innecessàriament importada de cultures jurídiques
que ens són alienes.
***
Hurtado fou President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, que així es deia ja aleshores, entre els anys 1934 i 1936 en què fou reelegit
i no pogué «de iure». Resultà elegit a la sessió de 28 de maig de 1934. Substituí
un altre gran jurista i polític, el tarragoní Josep Roig i Bergadà que ocupà la Presidència entre 1932 i 1934. I fou el darrer President efectiu abans de la dissolució
de l’Acadèmia que tingué efecte l’any 1939, mitjançant una Ordre de la «Jefatura de los Servicios de Ocupación» de Barcelona, de la qual desconeixem la
data exacta, en la qual es deia que era una entitat del tot incompatible amb les
directrius que regulaven l’activitat del nou Estat. Per aquest motiu es dissolia no
l’entitat sinó la Junta de Govern, però amb aquesta Ordre s’inicià el període de
silenci que conclogué amb el restabliment que tingué efecte el 6 d’abril de 1954.
L’any 1934 va ser de molt poca activitat. Hurtado ens diu (pàgina 827) «estava escrit que els esdeveniments polítics es complicarien i m’impedirien d’atendre
durant uns mesos les activitats de l’Acadèmia, el curs de la qual volia inaugurar a
finals d’octubre». Per aquest motiu, la sessió inaugural es va demorar fins el 21
de març de 1935. Tingué, no obstant, un significat especial. En ella reberen la
corresponent medalla els Acadèmics de mèrit (precedent immediat de la fórmula
de numerus clausus de la nostra actual Corporació) distingits juristes catalans, i
entre ells Hurtado, així com els 10 (Anguera de Sojo, Bertrán i Musitu, Borrell i
Soler, Duran i Ventosa, Gay de Montellà, Gubern i Fàbregas, Maspons i Anglasell, Massò i Escofet, Ripoll i Ortuño i Trias de Bes) que l’any 1954 foren elegits
com a manifestació de la voluntat inequívoca d’entroncar l’Acadèmia restablerta
amb els seus precedents històrics. En aquesta sessió, Hurtado pronuncià el discurs inaugural sobre «La crisi del dret». Diu que no va tenir massa temps per a
preparar-lo però en realitat constitueix un gran discurs amarat dels problemes
que es suscitaven en aquells moments. No fou publicat a la REVISTA JURÍDICA DE
CATALUNYA però sí editat per la mateixa Acadèmia l’any 1935. Consta de 36 pàgines en les quals desgrana els següents apartats: la llibertat legislativa, el problema
de les jurisdiccions, l’exercici de les funcions públiques, la croada contra els Parlaments, la Societat de les Nacions, inseguretat de les lleis, l’absolutisme nou i les
secretes decisions de la massa. Acabà el discurs dient «...però quan a la seva hora
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vinguin noves mans a refer-lo (el temple dels nostre dret), cal que pel nostre esforç
d’ara puguin retrobar el solar de la pàtria on aixecar-lo de nou».
Durant la resta de l’any tingueren efecte les «Discussions sobre temes de
dret públic». El temes en concret foren:
1. Si es pot justificar amb alguna raó de Dret polític que els Estatuts d’Autonomia, promulgats i vigents d’acord amb la Constitució, poden ésser modificats o suspesos per una llei de les Corts ora del procediment i de les garanties
que els propis Estatuts estableixen.
2. Si les lleis i la pràctica habitual en qüestions de Dret penal, estan
d’acord amb la lletra i l’esperit de la Constitució sobre el problema de les jurisdiccions especials.
3. Si els termes de la Constitució referents a la legislació social, justifiquen o permeten que totes o alguna de les matèries jurídiques incloses fins ara
en Codis i Lleis de Dret civil es puguin considerar matèria de Dret social i si per
aquest motiu estan excloses de la competència dels Parlaments que no tinguin
compreses entre llurs facultats legislatives les qüestions de Dret social.
Temes, per tant, de dret constitucional, dret penal i processal, de dret civil i
dret social sobre el substrat de la llei de contractes de conreu, de la llei estatal de 2
de gener de 1935 que suspenia l’Estatut i del recurs davant el Tribunal de Garanties Constitucionals i dels processos incoats a diversos polítics catalan. Aspectes
tots aquests que en gran part encara avui són objecte de consulta i que en temps
recents ho haurien d’haver estat més.
Hurtado resultà reelegit el 31 de maig de 1935 i a la sessió de 28 de novembre, pronuncià el discurs inaugural amb el títol «El pensament jurídic català». El
text fou també editat per l’Acadèmia i no aparegué a la RJC. Té 70 pàgines, en un
format menor i tracta els punts següents: L’evolució de la ciència jurídica, l’aparició de les masses, l’esperit de raça, el dret social, la defensa del dret propi, una
nova posició espiritual, el dret familiar, el dret patrimonial, el dret contractual i la
nova renaixença i acaba, de manera similar a l’anterior discurs proclamant: «Amb
aquesta ambició i amb aquesta esperança, volem veure aixecar-se el nou pensament
jurídic de Catalunya».
Durant aquest Curs, l’Acadèmia es dedicà preferentment a la preparació
del I Congrés Jurídic Català al qual em referiré amb més detall més endavant.
L’Acadèmia invità Ossorio y Gallardo a donar una conferència sobre el concepte
de dret social i Companys (que havia estat defensat per ell) li oferí un sopar a la
Generalitat al qual assistí Hurtado.
A la sessió de 23 de juny de 1936 Hurtado fou reelegit per a un tercer mandat. Roca Sastre fou elegit Vicepresident 2on. Hurtado encara presidí la sessió de
6 de juliol de 1936 però a la tardor d’aquell any marxà a París. L’Acadèmia no va
elegir nou President i en la sessió de 14 desembre 1937 s’acabà l’activitat plena
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de l’Acadèmia perquè com va dir Roca «no és pas la paraula nostra la que s’ha de
sentir en aquests moments».
***
Sens dubte l’obra més important durant la Presidència d’Hurtado fou la
preparació i la celebració del I Congrés Jurídic Català. L’acord fou de 2 maig
1935. Hurtado presidí la Subcomissió permanent. Els temes foren cinc:
1. Fixar l’abast de l’autonomia legislativa de Catalunya.
2. Orientació general sobre la reforma del dret civil català i conveniència o no
d’una codificació immediata.
3. Proposar les bases d’unificació del dret en matèria d’obligacions.
4. Fixar el criteri jurídic de Catalunya sobre l’orientació de la legislació obrera,
principalment en relació amb la intervenció de l’Estat; i
5. Creació del Consolat de Mar i de la Llotja i funcions que hauria de tenir.
La sessió inaugural se celebrà el 17 maig 1936 amb un discurs d’Amadeu
Hurtado. El Congrés desenvolupà les sessions entre el 17 i el 24 de maig i es clogué el dia 24 amb un discurs, també d’Hurtado, retransmès per Ràdio Associació
de Catalunya i que va donar ocasió a una coneguda fotografia en la qual es veu
Hurtado, vestit de jaqué i parlant dempeus davant els micròfons de l’emissora
esmentada, al Saló d’actes del Foment del Treball Nacional.
El I CJC ultra la seva significació pròpia té el gran valor de constituir el
precedent més clar del II CJC, de 1971. A la Crònica del Congrés que figura al
Llibre del qual vàrem tenir cura Vilaseca Marcet, Puig Ferriol i jo mateix, ja es
diu que entre els precedents del II CJC va tenir especial importància «el record
del CJC de 1936» i es diu que Joaquim de Camps i Arboix va efectuar un recull
l’any 1969 en el qual «es recordava els preparatius del primer Congrés convocat
a iniciativa de l’Acadèmia de J. i. presidida per Amadeu Hurtado, relacionava els
noms dels organitzadors que integraren les diverses Comissions dictaminadores i
les Meses de cada secció i feia un breu resum de les sessions des de la inaugural
de 17 de maig de 1936, al Saló d’Actes del Foment del Treball Nacional, fins a
la de Clausura, que tingué lloc uns dies després. Lamentava que les conclusions
s’haguessin perdut, ja que fins el projectat Llibre del Congrés, que havia de recollir-ne tots els treballs, no arribà a publicar-se mai, perquè les proves d’impremta
es trobaven, el 18 de juliol d’aquell any, distribuïdes entre els diversos interessats,
per tal de corregir-les». Això diu Camps. Hurtado és més contundent en dir
(pàgina 931) «ni en la fixació d’aquesta data (el 20 de juliol per al lliurament de la
correcció de les proves taquigràfiques) no havíem estat afortunats. El dia 20 era un
dilluns, primer dia feiner de la setmana, i a la nit del dissabte 18 de juliol, darrer
dia feiner de la setmana closa, una insurrecció militar d’una magnitud inesperada
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venia a interrompre la nostra vida ciutadana i a recomençar amb el furor tradicional l’altra història de les nostres guerres civils».
Aquesta voluntat de considerar-se continuadors del Primer Congrés féu que
el dia 11 de novembre de 1971 es produís un homenatge als organitzadors del
Primer Congrés. N’hi assistiren 27 que podeu veure al llibre (pàgines. 44-45).
Destacaré aquí els senyors Cots, Mon i Vinyals que prengueren la paraula i els
senyors Josep Andreu i Abelló, Teresa Argemí vídua Alguer, Josep Ma. Boix Raspall, Emili Colom, Francesc Girons, Eusebi Isern, Ignasi Maluquer, Jaume Mans
i Frederic Marimon. Es tingué un record especial per la persona d’Odó Hurtado
i Martí.
A la sessió inaugural, celebrada el dia 19 d’octubre de 1971, Ignasi de Gispert pronuncià un memorable discurs d’obertura en el qual començà amb una
llarga al·lusió a les paraules d’Hurtado a la sessió inaugural. I conclogué la seva
intervenció amb unes paraules que encara avui em fan vibrar d’emoció: «I quan
són tots els juristes units els qui demanen i clamen per noves regulacions del que ha
d’ésser el Dret viu, el què demana la idiosincràsia d’un poble, en concordança amb
els signes dels temps, podem, malgrat tot, ésser optimistes i pensar que si el passat
Congrés fou intitulat, el de la llibertat recobrada, aquest nostre II CJC ha d’ésser el
Congrés de la gran esperança!»
***
Acabo. L’obra d’Amadeu Hurtado «Quaranta anys d’advocat» és una obra
excel·lent que honora el seu autor i ens honora als advocats de Barcelona i a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. És efectivament, com diu el
subtítol, història del temps d’Hurtado, del seu temps que també és el nostre, de
tots els advocats i els juristes de Catalunya. Tant de bo siguem capaços d’aprendre
de les seves experiències, tot i que ja sabem que l’experiència de la vida és una
cosa no transmissible. Fóra una manera segura de no repetir els aspectes negatius
de la història del nostre país. I estic segur de que per a Amadeu Hurtado constituiria un gran motiu de satisfacció comprovar que la història del seu temps ens
ajuda, de manera fecunda, a viure la història d’aquest temps que és el nostre.
Moltes gràcies per la seva amable atenció.
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AMADEU HURTADO
ADVOCAT I DEGÀ DE L’ICAB
per
EUDALD VENDRELL I FERRER
Advocat, vicedegà de l’ICAB
Acadèmic electe de l’A. de J. i L. de C.

Em correspon presentar la figura d’en Amadeu Hurtado com Advocat i
Degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
La part inicial de les seves memòries ens ofereix una visió lúcida i ben viva
de l’evolució —gairebé podríem parlar de canvi radical— del paper i funció de
l’advocacia de Barcelona en el tombant dels segles XIX-XX: la transformació de
la figura del gran advocat clàssic, especialitzat en defensar els plets de les grans
famílies (especialment dels terratinents i propietaris urbans) en aquells que s’associen i impliquen en les inquietuds i necessitats de la nova societat emprenedora,
donant així pas als despatxos mercantilistes, assessors d’empreses i companyies.
Així, comença amb una descripció, talment dickensoniana, dels vells despatxos on ell es va iniciar, per passar a la més moderna imatge dels que —com
ell mateix— no varen defugir la implicació en la vida social, política, empresarial,
fins i tot en camps ara tan actuals com el món de la premsa i de les companyies
editorials.
Crida l’atenció, en el primer capítol de les memòries, la seva percepció i
anàlisi d’alguns problemes de la professió que avui, més de cent anys després,
es mantenen com actuals i sense solució: el descens de la feina per als advocats,
la crisi de la identitat professional i les dificultats, no només econòmiques, dels
advocats joves per obrir-se camí.
En aquest terreny, presta gran atenció a la seva implicació, ja des del principi
de la seva tasca professional, en la defensa penal de «casos polítics» (en especial,
d’en Pere Coromines i dels fets de Badalona), i la seva participació activa en episodis com el «tancament de caixes», la política municipal, el desenvolupament
de «Solidaritat Catalana», i el seu paper en institucions com l’Ateneu Barceloní,
per no parlar d’aquelles que centren la nostra atenció en aquest acte: el Col·legi
d’Advocats de Barcelona i l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació.
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En aquestes activitats es fa palès pel seu paper d’home de consell, pràctic,
seré, assenyat, però també arrauxat i compromès quan lluita i defensa causes polítiques i socials que per a ell eren essencials per a l’esdevenidor del país: l’exemple més pregó podria ser la seva defensa de la Llei de Contractes de Conreu
del Parlament de Catalunya davant el Tribunal de Garanties Constitucionals. Jo
recomano la lectura íntegra del seu al·legat, que considero un model de síntesi i
equilibri entre tècnica jurídica i passió social.
Pel que fa a la seva vida col·legial, la seva implicació va començar l’any
1911 quan és elegit per primera vegada Diputat tercer de la Junta de Govern del
Col·legi d’Advocats; aquesta etapa, no mancada d’agitacions però també de grans
i bons records, ocupa el capítol 10 de les memòries i conté retrats molt encertats i
perspicaços, i també anècdotes, de grans juristes com Guillem M. De Brocà, Joan
Permanyer, Romaní Puigdengoles, Joaquim Almeda, i molts d’altres, així com
també dels seus companys que havien entrat amb ell a la Junta, entre els que destaca el llavors secretari Lluís Serrahima. En definitiva, un quadre molt viu sobre
la vida col·legial del període previ a la 1a Guerra Mundial.
Torna a la Junta del Col·legi amb el mateix càrrec l’any 1919, amb el Degà
Joan Maluquer Viladot i novament amb en Lluís Serrahima com a Diputat primer
(càrrec equivalent a l’actual Vicedegà). Enceta aquest capítol de les seves memòries amb les següents paraules:
«Aquesta segona part del meu pas per la Junta no havia d’ésser tan plàcida i
quieta com la primera. Tanmateix, els temps eren uns altres: el Col·legi ja no era la
torre de marfil dels juristes catalans, abstrets pels seus problemes professionals; hi
havien penetrat, en formes directes les inquietuds del carrer que ens afectaven de
manera directa. Però si això m’obliga en aquestes hores de records a seguir el fil dels
esdeveniments del país, no em priva de fer passar pels ulls dels companys que llegeixin aquesta narració d’una vida d’Advocat, algunes figures interessants o curioses
dels que han estat els seus antecessors en la carrera i al Col·legi.»
Segueixen pàgines molt vives de la conflictiva vida social i col·legial, entre les
quals l’empresonament dels companys Josep Puig, Rafael Guerra, José del Rio,
Rafael del Val i Lluís Companys, tots ells acusats d’haver actuat com advocats
d’organitzacions obreres.
I finalment m’he de referir al seu deganat, pel qual va se elegit l’any 1922,
només amb 47 anys, per la qual cosa comença aquest capítol amb sinceres manifestacions d’emoció, dubtes i fins i tot por per la responsabilitat que havia
contret; com ell mateix diu, això el va aclaparar ja que «semblava endevinar com
una mena de protesta dels meus antecessors per haver acceptat la seva herència,
i tots els seus noms em queien al damunt com una cascada de prestigis històrics
que em deixaven anul·lat: dintre d’aquella reunió de summitats del nostre fòrum,
tenia la impressió d’ésser un intrús: era de tots ells el més jove però també el més
modest».
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No m’és possible, per raons de temps fer una crònica concreta de la seva
actuació com a Degà, però sí recordar-ne alguna de les fites més destacades.
La primera d’elles l’arriscada, però finalment reeixida, decisió d’adquisició
del Palauet Casades, aquest edifici del carrer Mallorca que segueix sent la nostra
seu i que tant ens enorgulleix.
La seva tenacitat i capacitat imaginativa es reflecteixen quan ens descriu,
amb molta minuciositat les dificultats econòmiques que això va suposar, i les seves enginyoses propostes de finançament, mitjançant un sistema de «enginyeria
financera» (en el bon sentit de la paraula). Crec que la nostra gratitud envers ell
per aquesta actuació ha de ser absoluta.
També cal destacar la importància que donava als seus discursos institucionals, alguns fragments dels quals són encara avui dia exemplars i de viva actualitat.
I també exemplar va ser la postura col·legial, encapçalada per ell, d’impuls i
defensa de l’ús de la llengua catalana en la vida col·legial, i especialment amb motiu del greu conflicte que es va produir, durant el seu mandat i continuat durant
el del seu successor Raimon d’Abadal, l’enfrontament amb la dictadura de Primo
de Rivera i fins i tot la persecució i desterrament del Degà i altres membres de la
Junta: tot això queda reflectit amb detall en el capítol vuitè de la segona part de
les memòries. Només cal recordar, que la duresa d’aquells episodis va precipitar
la seva dimissió.
No vull acabar aquest breu recorregut pels aspectes de les memòries relacionats amb la seva actuació com Advocat i Degà del Col·legi sense citar unes
eloqüents i premonitòries paraules, pronunciades en el seu discurs institucional
«ressenya estatutària» que va llegir en la Junta General Ordinària de l’any 1923:
«Tot està subjecte a la discussió; i totes les idees, com tots els sentiments, per
universals que semblin, són tema de lluita i de divisió entre els homes. En aquesta
casa, on s’ajunten per manament de la llei per solidaritat professional, tots els nostres juristes, no hi haurà una sola manifestació del pensament jurídic del món que
no hi trobi estada per dret propi. Ningú no sap, en aquest revolt de la història en què
estem situats, quina direcció prendran els homes i els pobles.»
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CURS ACADÈMIC
2011-2012

Sessió inaugural
curs 2011-2012
27 d’octubre de 2011

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’ACADÈMIA
DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
CURS 2010-2011
per
RAMON MULLERAT BALMAÑA
Advocat. Secretari de l’Acadèmia

Aquesta memòria resumeix les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya del curs 2010-2011. Aquests esdeveniments, importants i
nombrosos, justifiquen l’excel·lent funció que l’Acadèmia desenvolupa en la nostra societat.
El dia 26 d’octubre de 2010 va tenir lloc l’obertura del curs 2010-2011 en
un acte solemne a la sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats, on es va llegir
la Memòria del curs 2009-2010 i el president pronuncià un discurs inaugural en
què va ressaltar l’obra de l’Acadèmia. També, en el mateix acte solemne, com s’esmenta més endavant, va tenir lloc la lectura del discurs de recepció de l’acadèmic
senyor Sancho Gargallo.
A continuació es destaquen les principals actuacions portades a terme per
l’Acadèmia durant el curs a què fa referència aquesta memòria.
1.

Sessions ordinàries

Al llarg d’aquest curs, l’Acadèmia es va reunir en quinze sessions ordinàries
(5 d’octubre, 9 de novembre, 30 de novembre, 14 de desembre, 18 de gener, 1 de
febrer, 15 de febrer, 1 de març, 15 de març, 29 de març, 5 d’abril, 26 d’abril, 17 de
maig, 24 de maig, 31 de maig). La Junta de Govern es va reunir diverses vegades
per tractar els assumptes de la seva competència.
2.

Sessions extraordinàries

El dia 13 de juliol, va tenir lloc una sessió extraordinària de l’Acadèmia en
què es va aprovar la declaració sobre la sentència del Tribunal Constitucional
dictada en el recurs d’inconstitucionalitat de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
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3.

Discursos d’ingrés

Durant aquest curs es van pronunciar els discursos d’ingrés següents:
El dia 26 d’octubre, discurs d’ingrés del senyor Sancho Gargallo sobre «Iuris prudentia del juez civil», amb contestació a càrrec del senyor Mullerat.
El dia 16 de novembre, discurs d’ingrés de la senyora Alegret sobre «La
rescissió per lesió a la jurisprudència del TSJC», amb l’assistència del president
del Tribunal Suprem, l’Excel·lentíssim Senyor Angel Dívar, i amb contestació a
càrrec del senyor Jou.
4.

Ponències

Els acadèmics van sotmetre successivament durant el curs una sèrie de ponències que van donar lloc a debats molt interessants, concretament les que detallem a continuació.
El dia 9 de novembre de 2010 hi va haver una comunicació dels senyors Escura, Jou i Guàrdia en què van retre compte dels treballs del congrés d’A Coruña.
El dia 1 de febrer de 2011, pel senyor Escura, «Sant Raimon de Penyafort,
català universal i patró dels juristes. Autor de la compilació de les lleis de l’Església (Decretals 1234) vigent fins a l’any 1917. Breu estudi d’investigació de la llei de
l’Església de l’època i referència sobre el tractadista de dret canònic».
El dia 15 de febrer, pel senyor Pintó, «Reflexions vers la tàcita revocació de
testament per la incidència del divorci, la nul·litat o la separació en el matrimoni,
o en la unió de fet entre el causant (o la causant) i l’hereu (o hereva)».
El dia 1 de març, pel senyor Guàrdia, «A propòsit de la regulació de la successió dels impúbers als articles 425, 5-9 i 444.1 del Codi Civil de Catalunya: Una
qüestió de tècnica legislativa i un modest homenatge a la figura de Ramon Coll i
Rodés (1883-1948)».
El dia 15 de març, pel senyor López Burniol, «El notari Noguera: notes biogràfiques d’un notari socialment implicat», i pel senyor Jou, «Les publicacions de
la Fundació Noguera, especialment de les col·leccions relacionades amb el dret».
El dia 5 d’abril, pel senyor Ferreiro, «Orden jurídico, IRPF e Impuesto sobre Sucesiones».
El dia 26 d’abril, pel senyor Sancho Gargallo, «El fair use como límite natural de los derechos de propiedad intelectual».
El dia 17 de maig, pel senyor Mullerat, «Els procediments judicials i arbitrals. Comparació entre el common law i el civil law: dos vehicles diferents però
convergents».
El dia 24 de maig, pel senyor Pintó, «L’apartat 2 de l’article 465-2 del CCC
vers els articles 28 i 34 de la Llei hipotecària».
El dia 31 de maig, pel senyor Brancós, «Mercat hipotecari».
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5. Activitats especialment rellevants
El dia 14 de desembre, sessió d’homenatge al Dr. Font Rius amb motiu dels
50 anys d’acadèmic. Després de ressaltar les virtuts humanes i professionals del
Dr. Font, l’Acadèmia acordà per unanimitat nomenar-lo president d’honor de
l’Acadèmia amb el lliurament d’un diploma que així ho expressa.
El dia 15 de març, la consellera de Justícia, l’Honorable Senyora Pilar Fernández Bozal, acompanyada pel director de Dret i Entitats Jurídiques, senyor
Santiago Ballester, participà de la sessió de l’Acadèmia. La consellera va expressar
la seva voluntat d’assistir a una sessió ordinària de l’Acadèmia i saludar tots els
acadèmics, així com assistir a les sessions públiques. També van tractar de la collaboració en la tasca legislativa i la difusió del dret civil de Catalunya.
6. Necrològiques
El dia 29 de març va tenir lloc la sessió necrològica del Dr. Octavio PérezVitoria, la lectura de la qual va anar a càrrec del Sr. Córdoba, que va destacar la
figura del Dr. Pérez-Vitoria com a persona, mestre i professional.
7. Altres activitats
El dia 4 de juny, assistència del president a l’acte acadèmic al Palau de Justícia amb motiu de la festa dels procuradors dels tribunals.
A més dels actes del dia 15 de juny i del 5 de juliol de celebració del Cinquantenari de la Compilació del Dret Civil de Catalunya i del 6 de juliol sobre
la presentació del llibre del senyor Mullerat, International Corporate Social Responsibility. The role of corporations in the economic order of the 21st century, dels
quals es va retre compte en la Memòria anterior 2009-2010, s’han d’assenyalar les
activitats següents:
El dia 22 de juny, reunió del Patronat de la Fundació Pau Casals. El president va delegar en el president del Patronat, pare abat de Montserrat, perquè es
trobava absent.
El dia 25 de juny, assistència del president, juntament amb el senyor Pintó, a
la reunió del Patronat de la Fundació Roca Sastre.
El dia 30 de juny, assistència del president a la reunió del Patronat de la
Fundació del Notariat.
El dia 14 de juliol, sessió de la Conferència de Presidents de les Acadèmies
Catalanes en què s’aprovà una declaració que s’adheria a la de la nostra Acadèmia
sobre la sentència de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
El dia 21 de juliol, assistència del president a l’acte del Col·legi de Notaris
sobre el Cinquantenari de la Compilació, en què dictà una conferència l’expre-
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sident de l’Acadèmia, senyor Follía, i es lliuraren els llibres reeditats amb aquest
motiu.
El dia 28 de juliol, assistència a una reunió informal de la Fundació Pau
Casals que va tenir lloc al Vendrell.
El dia 2 de setembre, assistència a l’acte de celebració dels cinquanta anys
de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries amb la publicació d’un llibre sobre aquest
esdeveniment.
El dia 20 de setembre, assistència a l’acte commemoratiu del Cinquantenari
de la Compilació, organitzat a la ciutat de Cervera per la Fundació Roca Sastre i la
Paeria, amb assistència de la consellera de Justícia, en què el president pronuncià
una conferència sobre «La compilació i les terres i els homes de Lleida».
El dia 21 de setembre, assistència a l’acte celebrat al Col·legi d’Advocats de
presentació del Llibre d’estil jurídic elaborat pel bufet Garrigues.
Els dies 23 i 24 de setembre, assistència a les Jornades de Dret Català celebrades
a Tossa en les quals el president i el Dr. Egea van presidir diferents sessions de treball.
El dia 28 de setembre, el president es reuní amb el director de l’Obra Social
de la Caixa per tractar de la subvenció econòmica.
El dia 1 d’octubre, assistència al Consell de Redacció de la Revista Jurídica de
Catalunya per tractar de temes que afecten l’Acadèmia com a coeditora.
Els dies 13 i 16 d’octubre, Congrés d’Acadèmies Iberoamericanes a A Coruña/Santiago. Els senyors Escura, Luna i Mullerat van presentar-hi ponències i el
president moderà una de les sessions. El proper Congrés per al 2013 està previst
celebrar-lo a Xile i s’efectuà la proposta de Barcelona com a seu de l’organització
del 2016.
El dia 19 d’octubre, acte sobre la Compilació del Dret Civil a la Comissió
Jurídica Assessora, en què es va lliurar el llibre sobre els avantprojectes de llei de
l’època republicana.
El dia 28 d’octubre, assistència a la inauguració del Curs Interacadèmic a la
Reial Acadèmia de Bones Lletres.
El dia 3 de novembre, assistència a la reunió del Patronat de la Fundació
dels Notaris de Catalunya.
El dia 5 de novembre, assistència a la reunió de la Fundació Pau Casals, que
té un nou director.
El dia 15 de novembre, assistència a l’acte d’homenatge al professor Badosa
amb motiu de la seva jubilació com a catedràtic de dret civil.
El dia 1 de desembre, acte d’atorgament del Premi Puig Salellas al senyor
Joan Bms. Vallet de Goytisolo, al Col·legi de Notaris, amb intervenció del senyor
López Burniol.
El dia 10 de desembre, assistència del president a l’acte de presa de possessió
del nou president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, senyor Miguel
Ángel Gimeno.

542

El dia 14 de desembre, assistència a l’acte d’homenatge a la presidenta del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, senyora Alegret.
Reunió amb el nou secretari de la Revista Jurídica de Catalunya i establiment
de criteris comuns per a la publicació de la revista.
El mes de febrer de 2011, assistència per part de diversos acadèmics als actes
amb motiu de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, patró del Col·legi d’Advocats.
La Generalitat va concedir el Premi Justícia de la Generalitat a la senyora
Alegret i la Medalla d’Honor al senyor Egea.
Assistència a la presa de possessió com a membre nat de la Comissió Jurídica
Assessora, de la directora del Gabinet Jurídic Central.
Reunió del jurat del Premi Casals Colldecarrera del qual formen part el president i els senyors Follía i Egea i que fou adjudicat al senyor Arcadi García.
El dia 2 de febrer, assistència a l’acte de presentació de la biografia del senyor Raimon Noguera, al Museu Picasso, a càrrec del senyor López Burniol.
El dia 21 de febrer, entrevista amb la Consellera de Justícia, l’Honorable
Senyora Pilar Fernández Bozal, i el director general de Dret i Entitats Jurídiques,
senyor Santiago Ballester.
El dia 24 de febrer, conferència del senyor Follía sobre «El nuevo derecho
de familia en Cataluña. Análisis del Libro II de su Código Civil», a l’Academia
Matritense del Notariado.
El dia 28 de febrer, assistència a l’acte organitzat pel Tribunal Arbitral de
Barcelona sobre la nova Llei de reforma de l’arbitratge, juntament amb els senyors Campo, Mullerat, Sancho i Vendrell.
El dia 1 de març, presentació del projecte de reforma de la Revista Jurídica
de Catalunya (RJC), a càrrec del nou director executiu, Dr. Daniel Vázquez.
Recepció del Liber amicorum en homenaje al Prof. Dr. Luis Moisset de Espanés en què figura un treball del president senyor Guàrdia sobre «la marmessoria»
en el qual efectua una tasca de difusió del dret català.
El dia 15 de març, reunió del president i el censor senyor Campo amb el Dr.
Caballol, en relació amb el llibre de Martí Miralles que l’Acadèmia està elaborant.
El dia 16 de març, assistència amb el senyor Mullerat a la conferència organitzada per l’IEMed sobre inversions a la Mediterrània, en què el senyor Mullerat
va fer una breu intervenció.
El dia 17 de març, assistència a la conferència al Col·legi Notarial de Catalunya del magistrat senyor Sieira sobre poder judicial i autonomies.
El dia 26 de març, acte de presentació a Cardona del llibre del catedràtic de
Filosofia del Dret i degà de la Universitat Pompeu Fabra, Dr. Josep Maria Vilajosana, sobre Ramon Martí i d’Eixalà.
El dia 28 de març, assistència al Consell Interacadèmic, presidit per la consellera de Justícia, l’Honorable Senyora Pilar Fernández Bozal, acompanyada pel
director de Dret i Entitats Jurídiques, senyor Santiago Ballester.
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El dia 5 d’abril, el president fa referència a l’informe que la Generalitat ha
demanat a l’Acadèmia sobre dos avantprojectes de llei relatius a diverses modificacions del llibre 3 del CCC, referides a la regulació de les fundacions, que ell
mateix ha preparat.
Assistència a la reunió del Consell Rector de l’Institut d’Estudis Econòmics,
a la qual van assistir també el president de la Generalitat, el Molt Honorable
Senyor Artur Mas, i els consellers, l’Honorable Senyora Ortega, l’Honorable Senyora Fernández Bozal i l’Honorable Senyor Mas Colell.
El dia 6 de maig, assistència als actes de la festa oficial dels col·legis de notaris i registradors.
El dia 11 de maig, assistència a l’acte de col·locació del quadre de l’exdegana
del Col·legi d’Advocats, la senyora Giménez Salinas, al qual van assistir a més del
president, el senyor Pintó i el senyor Vendrell.
El dia 12 de maig, assistència a la sessió de presentació de l’International
Senior Lawyers Project (ISLP-E) al servei de la comunitat mundial, que va ser
presidida pel degà del Col·legi i pel president de l’ISLP-E, senyor Mullerat i la
directora executiva, Ms. Michele O’Brien.
Assistència del Dr. Luna, en representació de l’Acadèmia, al discurs d’ingrés
a l’Acadèmia Gallega del Dr. Pérez Alba.
El dia 8 de juny, Mr. John Beechey, director de la International Court of
Arbitration de la Cambra Internacional de Comerç de París, va tenir una reunió
amb els membres de l’Acadèmia per tractar del futur de l’arbitratge internacional.
Reunió del Patronat de la Fundació Roca Sastre, amb l’assistència del president i el senyor Pintó, en què es va distribuir un llibre sobre el 50è aniversari de la
compilació, que va ser prologat per la presidenta del Parlament, Molt Honorable
Senyora de Gispert, i que conté els discursos dels acadèmics senyor Guàrdia i
senyor Pintó.
8. Fundacions
L’Acadèmia participa en diverses fundacions, com la Fundació Catalana del
Notariat, la Fundació Lluís de Peguera, la Fundació Congrés de Cultura Catalana, la Fundació Roca Sastre i la Fundació Pau Casals. En totes aquestes fundacions l’Acadèmia, a través del seu president o d’algun acadèmic en nom seu, va
participar en diverses sessions.
9. Elecció de càrrecs a la Junta
El dia 14 de desembre de 2010 va tenir lloc l’elecció parcial de la Junta de
Govern pels càrrecs de vicepresident, senyor Córdoba; tresorer, senyor Brancós,
i vicesecretari, senyor Jou.
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10. Vacants i defuncions
A causa de les dificultats per assistir a les sessions de l’Acadèmia, el senyor
Soto Nieto va presentar la seva renúncia com a acadèmic numerari, i va deixar el
seu setial vacant. L’Acadèmia el va nomenar acadèmic honorari.
Durant aquest curs, ens van deixar el senyor Pou de Avilés i el senyor Verger,
ambdós el mes de maig de 2011. Al cel siguin.
Com aquesta memòria resumeix, l’Acadèmia ha dut a terme en el darrer curs
2010-2011 múltiples i importants activitats amb les quals ha col·laborat al desenvolupament del dret i la justícia, i pretén fer-ne moltes més durant l’any actual, a
fi de continuar sent un actiu referent de la justícia en la nostra societat.
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BONA FE I HONRADESA EN ELS TRACTES
EN EL DRET CIVIL DE CATALUNYA
DISCURS D’INGRÉS
de l’acadèmic de número
Il·lm. Sr. JOAN EGEA FERNÀNDEZ

Excm. Sr. President de l’Acadèmia Il·lms. Sres. i Srs. Acadèmics Autoritats
Senyores i senyors
És per a mi un gran honor i motiu d’una emocionada satisfacció haver estat
acollit per una institució que acumula l’experiència d’un col·lectiu humà que ha
comptat entre els seus membres amb juristes tan prestigiosos com MARTÍ D’EIXALÀ, DURAN I BAS, VIVES I CEBRIÀ, BORRELL I SOLER, PELLA I FORGAS, Ramon
M. ROCA SASTRE I PUIG BRUTAU, per esmentar-ne només alguns dels que ja
formen part de la dilatada història de l’Acadèmia.
Així, doncs, les meves primeres paraules han de ser per agrair públicament
als companys de l’Acadèmia la confiança que m’han conferit i que espero no
decebre. Agraïment que em permetreu que particularitzi, molt especialment, en
els acadèmics que van proposar la meva elecció: l’enyorat Josep Maria PUIG SALELLAS, ferm defensor de la nostra llengua i del nostre dret, i, no cal dir-ho, un gran
jurista que va tenir una influència cabdal en les polítiques de desenvolupament
del dret civil de Catalunya, marcant, ja des d’un inici, el camí que sortosament
ens ha conduït que el Codi civil avui sigui una realitat; en Lluís PUIG I FERRIOL,
home bo i savi que ha constituït un model a seguir tant en la universitat com en la
judicatura, tot un luxe per al nostre dret civil; i en Josep Enric REBÉS I SOLÉ, qui
ha sabut conjugar la seva gran solidesa com a administrativista amb l’estudi de la
història del dret.
A l’últim, vull agrair a la companya i amiga Encarna ROCA TRÍAS que hagi acceptat fer la contestació al meu discurs d’ingrés. Aquesta és una circumstància que
em provoca un sentiment molt especial i que em fa reviure, gratament, els meus
inicis en el camp de la recerca del Dret en el si del seminari de dret civil de la Universitat de Barcelona. Les seves qualitats humanes i com a jurista són a bastament
conegudes per tothom, així que conscientment ometré referir-m’hi, ja que no voldria que, en aquest cas, l’elogi merescut es pogués confondre amb l’afalagament.
Vinc a ocupar en l’Acadèmia la medalla que porta el nom de l’il·lustre jurista
Acaci Antoni DE RIPOLL I MÁS. Nascut a Barcelona l’any 1578, estudià Filosofia i
Lleis a la Universitat de Salamanca, on es doctorà en ambdós drets; després, encara molt jove (tot just tenia vint anys), ensenyà dret com a Legum interprete, primer
a la Universitat d’Osca i posteriorment a la de Barcelona. El 20 d’agost de 1624
va jurar el càrrec com a assessor de la Batllia General del Principat de Catalunya
i advocat fiscal, ofici que va ocupar fins que, després que l’any 1632 la corona
empenyorés la Batllia a la ciutat de Barcelona, en fos exclòs de la nova designació.
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Va ser oïdor de la Reial Audiència, regent del Reial i Suprem Consell d’Aragó1 i
advocat del Consolat de Mar, elegit per votació secreta dels seus magistrats —nemine discrepante—, com ell mateix s’encarrega de destacar.
La seva obra més destacada és: Variae iuris resolutiones, multis diversorum
senatuum decisionibus illustratae, omnia sunt practicabilia quae hic resoluuntur &
quotidianae praxi frequentissima ubi quamplurimae constitutiones Cataloniae declarantur. [Lugduni, Sumptibus Jacobi, Andreae et Matthaei Prost, 1630]. Es tracta
d’una obra que sovint s’ha ubicat, erròniament, en el gènere de les col·leccions
jurisprudencials, quan en realitat pertany al de les qüestions. En aquesta obra,
com en la majoria de la producció literària de RIPOLL, els aspectes procedimentals
i pràctics tenen un protagonisme molt destacat (en aquest cas ocupen sis dels
catorze capítols de l’obra), sense descuidar, però, el dret substantiu, representat
per les principals institucions civils (matrimoni, dot, compravenda, arrendament,
últimes voluntats i l’execució de censals i violaris). Totes aquestes matèries, com
deia, s’analitzen a través del mètode de les qüestions, és a dir, plantejant la temàtica que vol tractar en forma de preguntes (quaero), a les quals l’autor dóna la
pertinent resolutio (d’aquí el nom de l’obra), que completa amb la visió pràctica
que en determinats casos proporcionen les sentències del Regi Senat. La decisió
de publicar-la fou fruit, com explica ell mateix, de la bona acollida que havia
tingut la primera de les seves obres Practicabilia commentaria et quotidianae praxi
frequentissima et decisiva, ad titulum D. de conditionibus et demonstrationibus,
causis et modis eorum quae in testamento relinquuntur. [Coloniae Allobrogum
(Ginebra), apud Philippum Albert, 1617], que ja havia començat a preparar, sent
molt jove, quan era professor de la Universitat d’Osca, i que, juntament amb la
que publicà l’esparreguerí Pau DURAN sobre la mateixa matèria, ha esdevingut de
referència imprescindible per a l’estudi de la condició i el mode testamentaris.
Va addicionar una obra clàssica sobre el bon govern dels plets i causes que
es portaven a la Reial Audiència i en altres tribunals del Principat i comtats del
Rosselló, la qual originàriament, l’any 1603, havia publicat Lluís DE PEGUERA:
Praxis criminalis, et civilis, haec additionata iuribus, Decisionibusque diversorum
Senatuum per nobilem Don Accacium de Ripoll, [Ex praelo, ac aere Antonii Lacavalleria, in via Bibliopolarum, Barcinone, 1649].
És també autor del llibre més complet que s’ha escrit a Catalunya sobre les
regalies: Regaliarum tractatus eminentissimo et reverendissimo Alexandro Bichio
episcopo carpectoracten S. R. E. Cardinali dicatus2 [Ex praelo Gabrielis Nogues;

1
Francisco José MORALES ROCA, Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Catalunya, siglo XVII (1599-1713). Tom II, Hidalguía, Madrid, 1983, pàg. 67.
2
Aquesta obra va ser censurada al Perú per la Inquisició, per carta acordada l’1 de gener de
1663, sense que constin, però, els motius. V. Pedro M. GUIBOVICH, Censura, libros e inquisición en
Perú (1570-1754). CSIC, Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla, 2003, pàg. 391.
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expensis Francisci Menescal, mercatoris bibliopole, & Gabrielis Nogues typographi, Barcinone 1644]. En aquesta matèria, destaca el seu posicionament contra el fet que el rei pogués designar vicecanceller una persona no natural de la
Corona d’Aragó. RIPOLL admetia que la regalia «dandi jurisdictiones et creandi
officiales» era una facultat típica del príncep, però considerava que no era omnímoda, sinó que estava sotmesa a limitacions, com «abdicació» no odiosa per
al rei en tant que es feia «in beneficium et honorem vassallorum». Val a dir que
aquest no seria el criteri seguit per Felip IV, ja que acabaria nomenant el marquès de Montesclaros.
Finalment, per encàrrec del Consolat de Mar, assumí la tasca que ell mateix
qualifica de «onus certè gravè meisque humeris imposuerunt, recusabam sanè illud
subire, cum septuaginta septem anni me praemerent», d’escriure el darrer dels seus
tractats: De magistratus Logiae Maris antiquitate, praeheminentia, iurisdictione, ceremoniis servandis de causis, modis eas tractandis & dicidendis tractatus communis
ciuitatibus Romae, Acri, Maioricae, Pisae, Maricilae, Almeriae, Genovae, Brandi,
Rodae, Moneae, Constantonopolin, Alemanieae, Messinae, Soriae, Valentiae, in
quibus statuta Consultus Logiae sevantus Tractatus. [Ex praelo Antonij Lacavalleria, Barcinonae, 1655].
Al llarg de la seva vida va publicar també un bon nombre d’al·legacions jurídiques, enteses com l’escrit d’argumentació en dret realitzat a favor d’una de les
parts d’un judici contradictori. Algunes d’aquestes al·legacions de part —les més
importants, per raó de la matèria o sovint per la contrastada solvència de l’autor,
com en el cas de RIPOLL— s’imprimirien i es publicarien, convertint-se així en un
gènere de literatura jurídica especialment rellevant. Concretament, en el Catàleg
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya consten les següents:
—Nob. don Acacii de Ripoll et Pauli Benedicti Mas et Vidal V.I.D. elaborata
& à grauissimis viris subscripta resolutio : pro dignitatibus obtinentibus canonicatos
& pro canonicis Sedis Gerunden. [s.n., 1626 o post.].
—Memoriale in iure pro Eugenio Scannio. contra sorores Vives [s.n., 1633 o
post.].
—Memorial en iustificació de la pretenció del Procurador Fiscal de la Ballia
General en la causa se aporta entre ell y altres interessats de una, y lo Syndich de
la ciutat de Barcelona: Ex Typis Laurenty Deu Typographi Baiulia G. Cathalonia,
iuxta Aedes Regias, Barcinone 1637.
—Pro egregio Domno Francisco de Boxadors comite de Çavella contra Antonium Miralles civem honoratum Barcinone. [Barcelona?: s.n., 1641 o post.]
—Additio ad primvm ivris responsvm pro nobili Mariangela de Olzina et de
Vilanova et Prats contra nobilem Albertam Marti. [Barcelona s.n., 1659 o post.]
—Additio pro excellentissima ducissa de Ixar contra nobilem Iosepham de
Gurrea & tutores & haeredis nobilis Francisci de Gurrea circa dubium utrum vicecomitatus sint dignitates regales. [Barcelona?, s.n., 1656 o post.]
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—Pro haerede Pauli Bertran quondam mercatoris praesentis civitatis contra
reverendum vicarium perpetuum et comunitatem Sanctae Mariae de Mari praesentis
ciuitatis. [Barcelona?: s.n., 1658 o post.]
—Pro manumissoribus testamenti admodum reverendi doct. Francisci Luciani
de Codina quondam canonici Sanctae Ecclesiae Vicensis contra tutores et curatores
pupillorum Trasserras & alios. [Barcelona?: s.n., 1658 o post.]
—Pro Sismundo Boffill I.C.D. et cive honorato Barcinonae contra Iosephum
Roig chirurgum. [Barcelona?: s.n., ca. 1660]
—Iuris allegatio pro nobilibus Hieronimo de Miquel et Emerentiana Miquel,
et Descallar coniugibus contra Nobilem Galcerandum de Senmanat & alios [Barcelona?: s.n., 1629 o post.]
Al final de la seva vida s’ordenà sacerdot després d’haver estat casat i haver
tingut dos fills. Morí l’any 1658 a l’edat de 80 anys.
El meu antecessor immediat en el setial de l’Acadèmia va ser Josep PUIG
BRUTAU. Nascut a Barcelona el 9 de juny de 1909, es llicencià en dret per la Universitat de Barcelona i aquell mateix any s’incorporà al Col·legi d’Advocats, exercint la professió fins que la Guerra Civil ho estroncaria. Després ja no exerciria
d’advocat d’una manera activa, però intervindria com a expert en alguns dels contenciosos jurídics més rellevants que tingueren lloc a Catalunya, el més assenyalat
de tots, el conegut cas Barcelona Traction, Light and Power Company Limited. Val
a dir, però, que, tot i que efectivament no exercís com a advocat, aquest és l’únic
títol distintiu que amb gran honor fa valer en la seva obra de més anomenada3, els
Fundamentos…, en què a sota del nom consta «De l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona».
Va ser un renovador de la civilística espanyola en obrir-la a fonts bibliogràfiques i jurisprudencials molt poc habituals en aquells temps. Destacà molt
especialment pel seu paper en la introducció del realisme jurídic (legal realism)
en el panorama jurídic espanyol, traduint algunes de les obres dels principals
representants nord-americans d’aquest corrent del pensament jurídic, Roscoe
POUND, Karl N. LLEWELLYN, L. J. LOEVINGER i Jerome FRANK, entre d’altres. D’altra banda, una altra traducció seva, en aquest cas de l’obra del jurista alemany
Rolf SERICK Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles, va contribuir decisivament que la doctrina i jurisprudència espanyola incorporessin la teoria de
l’aixecament del vel.
Obviaré, però, fer una relació detallada de la producció jurídica de PUIG
BRUTAU i em limitaré a destacar les seves obres més importants. La seva primera
obra la va escriure en col·laboració amb un altre insigne jurista català, Ramon Ma3
Així ho fa notar Josep Delfí GUÀRDIA CANELA, «L’aproximació personal a la figura i obra
de Josep Puig Brutau», publicat a Iuris Privati Tantum. Homenatge al jurista Josep Puig Brutau.
Fundació Roca Sastre. UNED. Cervera, 2003, pàg. 80.
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ria ROCA SASTRE, considerat per molts com el seu autèntic mestre. Concretament
va participar en l’elaboració d’onze capítols dels Estudios de Derecho Privado,
(1948) que ROCA havia concebut per donar resposta al temari d’oposicions entre
notaris. L’any 1951 publicà dues monografies cabdals, que ja indicaven quines
havien de ser les petjades que seguiria la seva producció científica; em refereixo
als Estudios de derecho comparado i La jurisprudencia como fuente del Derecho4.
En efecte, en tant que ferm defensor de la jurisprudència com a autèntica font del
dret, és lògic que aquesta ocupi un paper destacadíssim en totes les seves obres,
i que opti per un plantejament que privilegia els problemes materials del tràfic
jurídic, el cas concret, sobre els merament dogmàtics. De la mateixa manera, el
dret comparat va ser omnipresent en la seva producció doctrinal i, sovint, objecte
primordial de la seva anàlisi. En aquest sentit, l’any 1954 publicaria «Realism in
Comparative Law» a la prestigiosa revista The American Journal of Comparative
Law (vol. 3, núm. 1) i també la traducció dels quatre primers volums de l’edició
espanyola del Tratado de Derecho civil d’ENNECCERUS, KIPP i WOLFF, amb unes
valuosíssimes anotacions.
En la mesura que va ser un model de renovació de la doctrina jurídica espanyola de la segona meitat del segle XX, m’haig de referir, necessàriament, a la seva
principal obra: Fundamentos de Derecho civil, que començà a publicar l’any 1953,
amb una previsió inicial de tres volums i que acabaria, però, en tretze, l’últim
dels quals publicat el 1981. En aquesta obra va saber unir, mitjançant el mètode
comparatista, el dret civil espanyol —fins aleshores tributari exclusivament de la
doctrina alemanya i italiana— amb el dret anglès i nordamericà del Common Law,
i va esdevenir imprescindible en tots els despatxos d’advocats.
Estudiós del dret format fora de les càtedres universitàries, el seu contacte
amb el món universitari es limità a professar dos cursos a la Universitat de Puerto
Rico, país en el qual té, encara avui, un reconeixement extraordinari. La Universitat Autònoma de Barcelona esmenaria aquest allunyament fent públic reconeixement de la seva vàlua en distingir-lo, l’any 1981, amb el títol de doctor honoris
causa; vàlua que aquesta Acadèmia també havia reconegut, vint anys enrere, en
aquest cas, elegint-lo com a membre.
PUIG BRUTAU ha estat un dels juristes catalans més importants del segle XX,
amb el mèrit afegit que, d’una banda, sense pertànyer a l’acadèmia universitària,
la seva influència en els departaments de dret civil va ser destacadíssima i, de
l’altra, que, sense ser pròpiament un advocat en exercici, les seves obres continuen sent un instrument imprescindible en tots els despatxos d’advocats. Però,

4
Precisament, l’Acadèmia va voler retre-li un homenatge pòstum reeditant, l’any 2006, en
col·laboració amb l’Editorial Bosch, La jurisprudencia como fuente del derecho. Interpretación creadora y arbitrio judicial, precedida d’uns interessantíssims estudis introductoris realitzats per Ramón
CASAS VALLÉS, Encarna ROCA TRÍAS i Víctor FARRERES COMELLA.
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sobretot, era un home humil, que se sentia tributari del saber que hem heretat de
tots els grans juristes que ens han precedit. Morí a Barcelona la nit de Sant Joan
de 2003, a l’edat de 94 anys.
Passo tot seguit a la lectura del meu discurs d’ingrés, que, com ja s’ha dit,
s’intitula: Bona fe i honradesa en els tractes en el dret civil de Catalunya.

I.

LA BONA FE COM A PRINCIPI CONSUBSTANCIAL AL DRET CIVIL DE CATALUNYA

L’aprovació de la Primera llei del Codi civil de Catalunya ha estat, sens dubte, la fita més destacada en l’exercici de la competència legislativa de la Generalitat en matèria civil. Ho ha estat, en primer lloc, pel significat altament simbòlic
que comporta l’aprovació d’un codi general, però també perquè, amb el Codi, el
dret civil català s’ha vist enfortit amb un conjunt de normes que, en sintonia amb
la tradició del dret continental europeu, fixen les regles bàsiques que han de regir
la seva aplicació i eficàcia i també l’actuació dels particulars en les relacions jurídiques. En aquest sentit, l’article 111-1 CCCat s’erigeix en una de les seves normes
centrals, ja que alhora que ubica els principis generals del dret entre els elements
que integren l’ordenament civil català, en determina també la posició que ocupen
en el nostre sistema de fonts. Tot això, sense menystenir el paper cabdal que
l’article 111-2 CCCat assigna a aquests principis pel que fa a la interpretació i la
integració del nostre dret i la funció de filtre que, seguint el que ja disposava la
DF 4a CDCC, els atorga l’article 111-5 CCCat en l’aplicació del dret supletori.
En fi, es pot dir que les disposicions preliminars del títol I del Llibre primer,
molt especialment les que es refereixen als principis generals del dret, proporcionen als operadors jurídics un conjunt de normes que palesen la voluntat del
legislador català de seguir maldant per una aplicació del dret més propera a la
realitat social i, per això, també més justa. Efectivament, la llibertat civil (art. 1116 CCCat), la bona fe (art. 111-7 CCCat), de la qual deriven, com a especificitat,
la doctrina de l’abús del dret i la de no anar contra els propis actes (art. 111-8
CCCat) i en certa mesura també l’equitat, són expedients que, respectant sempre
el principi de seguretat jurídica, permeten complementar el dret legislat.
1.

La bona fe en la tradició jurídica catalana

Abans d’entrar en l’anàlisi específica del principi de la bona fe, convé fer
una breu referència, per la vinculació que ha tingut, en el dret català històric,
amb el seny natural, l’equitat i la bona raó, ja que van ser la via per la qual el ius
commune va penetrar en el nostre sistema jurídic i, amb aquest, el principi de la
bona fe. Efectivament, com és sabut, a finals del segle XII es va estendre arreu de
Catalunya, com a la major part d’Europa, un nou dret que gaudia del favor del rei,
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dels juristes i de la nova classe comerciant catalana, però que, cal dir-ho també, va
trobar una certa oposició de la noblesa, perquè implicava la pèrdua de part dels
seus privilegis, i del poble, que el trobava molt més complex que el dret visigot,
que era el que s’havia aplicat fins aleshores. En efecte, inicialment, la propagació
del dret comú va topar amb unes primeres reaccions legislatives amb les quals es
pretenia impedir que els advocats poguessin al·legar-lo judicialment. En aquest
sentit, per exemple, la Constitució Encara statuim de Jaume I, feta a la Cort de
Barcelona de 1251, va prohibir, precisament a instàncies de la noblesa, l’al·legació
del ius commune, alhora que establia un sistema de fonts que, en un primer nivell,
es concretava en els usatges i els costums i, subsidiàriament, en el seny natural. El
cert és, però, que la vigència efectiva d’aquesta Constitució no va tenir el sentit
que la inspirava, sinó que, a la pràctica, el seny natural va ser la via per la qual els
juristes van incorporar a l’ordenament català el dret canònic i el romà, considerat
el dret per excel·lència, el més ajustat a la recta raó. Més endavant, el Capítol de
Cort de Martí l’Humà, a la Cort de Barcelona de 1409, fixaria com a fonts del dret
català: «Usatges de Barcelona e Constitucions, e Capitols de Cort de Cathalunya,
Usos, Costums, Privilegis, Immunitats, e Libertats de quiscuna conditio, e de las
Universitas, e dels singulars d’aquellas, dret comu, equitat e bona raho». Aquest
Capítol de Cort fou completat, gairebé dos segles després, per la Constitució de
Felip II de 1599 que establí l’ordre de prelació també en el dret supletori, segons
el qual primer s’havia d’acudir al dret canònic i després al civil i la doctrina dels
doctors, ordenant al mateix temps que l’equitat fos entesa segons les regles del
dret comú i la doctrina dels doctors5.
S’explica, doncs, que el dret català, com altres ordenaments culturalment
afins, heretés el principi de la bona fe del dret romà de l’època postclàssica, on,
com a evolució de les anomenades accions de bona fe i les de dret estricte, se
centrava, sobretot, en el contracte, d’on va passar, a través de l’actio doli (D. 4, 3,
1 i ss. i 2, 21)6, a tot tipus de relacions jurídiques. OLIBA, per exemple, dedica tota
una secció dels seus Comentaris als Bonae fidei iudiciis7, definint-los com aquells
en què el jutge no resta vinculat a allò que li demanen, sinó que pot determinar,

5
Per a un estudi més aprofundit d’aquesta qüestió, podeu veure Joan EGEA FERNÀNDEZ i
Josep Maria GAY ESCODA, «Eficàcia de les normes a la tradició jurídica catalana des de la baixa edat
mitjana fins al Decret de Nova Planta», RJC (1979), núm. 3, pàg. 513-520.
6
Aquesta acció permetia obtenir la reparació del dany causat per l’autor de les maniobres
fraudulentes i indicava que les parts, en qualsevol relació jurídicament rellevant, havien de mantenir un mínim comportament honest, sense enganys i sense aprofitar-se de la ignorància de l’altre.
En qualsevol cas, cal ser conscients, però, que en aquest àmbit, com en molts d’altres, els juristes
romans no pensaven amb la lògica de les nostres categories, com ha posat en relleu, en referir-se
a l’obligatio naturalis, Reinhard ZIMMERMANN, The Law of Obligations. Roman Foundations of the
Civilian Tradition, Clarendon, München, 1990, pàg. 9.
7
Antoni OLIBA, Comentariorum de actionibus. Barcinonae, apud Gabrielem Graellium et
Gerardum Dotilium. Anno 1606, Part. I, Lib. II, pàg. 320 i ss.
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ex bono et aequo, quina és la quantitat que s’ha de restituir. Tot seguit explicita
que bonum et aequum significa una crida a l’equitat natural, al marge del dret, a la
qual s’arriba a través de la recta voluntat i la simplicitat natural, fora de qualsevol
astúcia o subtils artificis legals. Precisament, va ser en l’àmbit de les relacions contractuals on els juristes catalans, a l’empara de la crida que les constitucions catalanes feien a l’equitat com a sinònim de la raó natural, emfasitzaven la vinculació
entre equitat i bona fe. En aquest sentit, MIERES8, després de fer seva la doctrina
de BALDUS que definia l’equitat com allò que la raó persuadeix, cita un text del
Digest (16, 3, 31 §1), que afirma que la bona fe en els contractes requereix summa equitat, afegint que aquesta no només s’ha de donar entre els contractants,
sinó també en relació amb les altres persones possiblement afectades, cosa que el
mateix text justinianeu il·lustra amb l’exemple de l’obligació que té el dipositari
d’un objecte robat de restituir-lo al propietari que li reclama. Igualment, RIPOLL9,
després d’afirmar que la bona fe es pot entendre en un sentit general, com a oposada a frau o dol, explica que també és sinònim de justícia, que sobre la base de
la summa equitat permet al jutge prescindir d’allò que ha estat convingut per les
parts.
Ara bé, potser on els juristes clàssics catalans es van ocupar amb més amplitud de la bona fe va ser en seu d’usucapió, cosa que segurament s’explica pel
desajustament que hi havia, ja des de l’Usatge Omnes causae, entre aquest principi
general i el règim de la prescripció adquisitiva, atès que no es preveia (ni es preveu
avui) un règim que diferenciï entre la usucapió de bona fe i de mala fe.
D’això, però, me n’ocuparé més endavant, en tractar de la relació entre bona
fe, dret imperatiu i seguretat jurídica, on veurem també el paper que històricament ha tingut la bona fe en l’acció publiciana. Ara em limitaré a recordar que,
avui, l’article 531-24.1 CCCat segueix afirmant que la usucapió no exigeix títol ni
bona fe, és a dir, n’hi ha prou amb que la possessió sigui en concepte de titular del
dret, pública, pacífica i ininterrompuda. Això no només no s’avé amb l’afirmació
del preàmbul de la Llei que aprovà el Llibre cinquè, que emfasitza que sent la
bona fe un dels seus principis inspiradors, mai no s’atorga protecció jurídica a qui
actua de mala fe, sinó que tampoc no acaba d’encaixar amb l’article 111-7 CCCat.
S’explica, però, pel fet que aquest darrer precepte, sense renunciar a la voluntat
de constituir un veritable principi o regla d’aplicació general, es refereix, més
específicament, a l’anomenada bona fe objectiva. En efecte, la rellevància jurídica
de la bona fe en sentit subjectiu, com veurem més endavant, no deriva només de
8
Apparatus super constituionibus Curiarum Cathaloniae. Barcinonae, 1621, vol. II, Collatio
VIII, Cap. II núm. 30. Pel que fa a l’estudi dels diferents significats que l’equitat té en aquest autor
del segle XV, vid. J. VALLET DE GOYTISOLO, Equidad y buena razón según el jurista gerundense del
siglo XV, Tomás Mieres. ADC (1977), vol. 30, núm. 1, pàg. 20 i ss.
9
Acaci Antoni de RIPOLL, Variae iuris resolutiones. Lugduni, Sumptibus Jacobi, Andreae et
Matthaei Prosa. 1630, cap. IX, núm. 15, pàg. 329 i ss.
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la seva formulació com a principi general, el que es conté per exemple en l’article
111-7 CCCat, sinó que cal que la norma concreta la cridi expressament.
2. Els projectes harmonitzadors del dret europeu com a model inspirador de
l’article 111-7 CCCat
La bona fe, en tant que principi general, no requereix cap mena de consagració normativa. Tot i això, el codificador català ha optat per incloure-la en
les disposicions preliminars del títol I del Llibre primer, concretament a l’article
1117 CCCat. I ho ha fet adoptant una fórmula que constitueix una de les manifestacions més clares de la incorporació al dret civil de Catalunya de conceptes
jurídics ajustats als estàndards europeus i de com l’exercici de la competència legislativa de la Generalitat serveix per apropar l’ordenament civil català a Europa,
unificant-ne les regles10.
Tot i que la literalitat de l’article 111-7 CCCat sembla circumscriure la bona
fe i l’honradesa en els tractes a l’àmbit de les relacions jurídiques privades, la seva
ubicació dins les disposicions preliminars i el seguit de normes del mateix Codi
que en fan aplicació permeten entendre, com veurem més endavant, que el seu
abast és molt més ampli. De fet, resulta una obvietat dir que el dret civil de Catalunya conté un elevat nombre de preceptes que criden específicament la bona fe
en àmbits que no es poden qualificar estrictament de relacions jurídiques, com és
el cas, per posar només un parell d’exemples, de l’accessió i la possessió.
Tanmateix, són casos que es refereixen a la bona fe en sentit subjectiu i, per
tant, en els quals no n’hi ha prou que estigui formulada com a principi, sinó que
és fonamental que la mateixa norma cridi a la bona fe.
Precisament, en l’àmbit de les relacions contractuals que el dret comunitari
pretén regular amb caràcter uniforme, la bona fe és un dels principis generals que
més fermament l’impregnen. Així es desprèn, d’una banda, del mateix tenor de
les directives comunitàries relatives a la protecció del consumidor i de l’usuari11,

10
Per a una anàlisi econòmica de l’actual procés d’harmonització del dret contractual
europeu, a propòsit del Draft Common Frame of Reference, al qual després em referiré, podeu
veure Fernando GÓMEZ POMAR; Juan José GANUZA FERNÁNDEZ, «Fundamentos económicos de la
armonización del Derecho privado europeo», InDret 2/2001, pàgs. 1-29 (http://www.indret.com/
pdf/822_es.pdf), on se centren a analitzar la importància que té la determinació d’estàndards harmonitzats per millorar el benestar de les societats europees.
11
Hom pot citar, per exemple, l’article 8 de la Directiva 94/47 CE del Parlament Europeu
i del Consell, de 26 d’octubre de 1994, relativa a la protecció dels adquirents en allò que afecta
determinats aspectes dels contractes d’adquisició d’un dret d’utilització d’immobles en règim de
temps compartit; l’article 4.2 de la Directiva 97/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
20 de maig de 1997, relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància;
l’article 3 de la Directiva 2002/65 CEE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de setembre de
2002, relativa a la venda a distància de serveis financers; l’article 2 lletra h) de la Directiva 2005/29/
CE del Parlament europeu i del Consell, d’11 de maig de 2005, relativa a les pràctiques comercials
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que han harmonitzat d’una forma molt intensa els diferents ordenaments dels
estats membres en matèria contractual i, d’una altra, del fet que el Tribunal de
Justícia de les Comunitats Europees (TJCE) l’ha incorporada expressament a
moltes de les seves resolucions12. La bona fe és també un principi comú a la pràctica totalitat dels ordenaments d’aquests mateixos estats i d’aquí que, sense anar
més lluny, l’incorporin totes les propostes d’harmonització del dret contractual
europeu adoptant una fórmula que s’inspira en la que, als Estats Units, emprà, fa
més de trenta anys, el § 205 del Restatement (second) of contracts, de l’American
Law Institute (1981), que, sota la rúbrica «Duty of good faith and fair dealing»,
estableix que, més enllà de les obligacions que el contracte imposa a cadascuna
de les parts, hi ha també la d’actuar d’acord amb les exigències de la bona fe i
l’honradesa en els tractes en el seu compliment i execució.
Les esmentades propostes d’harmonització sempre es refereixen a la bona fe
i a l’honradesa en els tractes conjuntament, gairebé com una expressió inseparable, i aquesta és precisament la fórmula que també ha adoptat el Codi civil de Catalunya, generalitzant-la més enllà del dret contractual. Efectivament, la plasmació normativa d’ambdues exigències que ha dut a terme la Primera llei del Codi
civil de Catalunya s’inspira directament en la «good faith and fair dealing» dels
Principles of European Contract Law 1998, que va preparar la Commission of European Contract Law (Comissió LANDO)13, seguint el mateix criteri que ja havien
deslleials de les empreses en les seves relacions amb els consumidors en el mercat interior, que
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consell, les directives 97/7/CE, 98/27/CE i 2002/65/CE
del Parlament Europeu i del Consell, i el Reglament (CE) núm. 2006/2004 del Parlament Europeu
i del Consell [«Directiva sobre les pràctiques comercials deslleials»]; i l’article 3 de la Directiva
93/13CEE del Consell, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors. Sobre el principi de la bona fe en l’àmbit del dret derivat comunitari, la seva incorporació als estats
membres i els problemes que aquesta ha plantejat, vid. Ana QUIÑONES ESCÁMEZ,
«Buena fe y lealtad contractual», a Derecho contractual comparado. Una perspectiva europea
y transnacional, a Sixto Sánchez Lorenzo (Editor), Bosch, Pamplona 2009, pàg. 356 i ss., i, més
recentment, des de la perspectiva de la formació del contracte en les iniciatives d’harmonització del
dret europeu, Ricardo DE ÀNGEL YAGÜEZ, «Lealtad en el periodo precontractual» (La conducta
de las partes en las negociaciones preliminares según proyectos de Derecho contractual europeo y
conforme a otros trabajos prelegislativos), ADC. Tom LXIII, fasc. II, abril-junio, 2010, pàgs. 575
a 636.
12
Es pot esmentar, a títol d’exemple, la Sentència del Tribunal de Primera Instància (Sala
2a ampliada) de 8 de maig de 2007, Afer T-271-04, en un cas de trencament de les negociacions
adreçades per a l’arrendament d’un edifici, propietat de l’empresa Citymo SA, a la Comissió de
les Comunitats Europees, on es resol que «[A] la vista del conjunto de las consideraciones que
preceden, procede declarar que la Comisión ha violado, de forma suficientemente caracterizada, el
principio de buena fe y ha abusado de su derecho a no contratar, al haber informado tardíamente a
la demandante de su decisión de romper los tratos previos a la celebración del contrato».
13
Concretament, la trobem a l’article 1201 dels The Principles of European Contract Law,
Parts I and II, prepared by the Commission on European Contract Law, 1999, Kluwer Law International, The Hague, 2000, on, sota la rúbrica Freedom of Contract, s’estableix que «(1) Parties are
free to enter into a contract and to determine its contents, subject to the requirements of good faith
and fair dealing, and the mandatory rules established by these Principles. (2) The parties may exclude
the application of any of the Principles or derogate from or vary their effects, except as otherwise
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adoptat els Principles of International Commercial Contracts, publicats l’any 1994
per l’Institut Internacional per a la Unificació del Dret Privat (UNIDROIT)14 i
que coincideix —perquè s’hi fonamenta— amb el que es conté al Draft Common
Frame of Reference –DCFR, que la Comissió Europea va publicar el 2008, amb
caràcter provisional i un any després ja com a full edition preparada per l’Study
Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group), que hom pot considerar la manifestació més important d’aquest
procés harmonitzador15. Tot i que, formalment, el precepte català no parla de
principis, sinó d’exigències —com si els volgués atribuir un valor vinculant més
fort que el merament principial—, el cert és que el preàmbul no dubta a definir la
bona fe i l’honradesa en els tractes com a autèntics principis de caràcter general,
que es projecten més enllà de l’àmbit contractual.
En qualsevol cas, cal remarcar que l’expressa ubicació de la bona fe entre
les disposicions preliminars del Codi civil de Catalunya no introdueix cap
innovació en el nostre ordenament jurídic, sinó que, com passa amb la resta
de principis incorporats en aquestes mateixes disposicions, la bona fe (incloent-hi el seu vessant objectiu, que avui s’identifica amb l’honradesa en els
tractes) ha inspirat el nostre dret pràcticament des de sempre i els tribunals
l’han anat aplicant també amb tota normalitat. El fet, però, que ara s’integri
en el frontispici del Codi serveix per esvair qualsevol dubte sobre la seva vigència i estalvia haver d’identificar-lo per via inductiva, alhora que realça, de
forma totalment diàfana, el paper cabdal que en l’actualitat segueix tenint en
el nostre ordenament.
Per al Codi civil de Catalunya la confiança que deriva de l’actuació d’acord
amb la bona fe és el fonament de les relacions humanes i reforça la seguretat jurídica. Aquest és, precisament, el rerefons de l’article 111-7 CCCat en la mesura
que el mateix preàmbul anuncia que va més enllà de l’àmbit exclusivament contractual, la qual cosa no treu, és clar, que, tot i la voluntat declarada de donar-li
aquest abast més ampli dins les relacions juridicoprivades, a la pràctica sigui en
seu contractual on la referència a la bona fe i, sobretot, a l’honradesa en els trac-

provided by these Principle». Hi ha una traducció espanyola a càrrec de Pilar Barres Benlloch, José
Miguel Embid Irujo i Fernando Martínez Sans, Consejo General del Notariado, Madrid, 2003.
14
Segons l’article 1.7 dels «Principles UNIDROIT», en el comerç internacional, les parts
han d’actuar amb bona fe i lleialtat negocial, que són deures que no es poden excloure ni limitar.
15
En el DCFR, la bona fe es configura com una mena de clàusula o regla que també serveix
per generalitzar l’objectiu de justícia, tot i admetre que hi ha països —els del Common Law— que
no li reconeixen el caràcter de regla general d’aplicació directa, però que en canvi contenen una
diversitat de regles que desenvolupen una funció equivalent a la de la bona fe. Concretament, el
DCFR exigeix que la bona fe i l’honradesa en els tractes estiguin presents en tot l’iter contractual,
és a dir, tant a l’hora de decidir si se celebra un contracte, en les negociacions preliminars [1:103],
com en la determinació del contingut [1:102] i el seu compliment. Finalment, li atorga rellevància
també en la interpretació i integració del contracte [8:102 i 9:101].
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tes16 és més escaient. Ho demostra el fet que el legislador català hagi adoptat una
fórmula que coincideix literalment amb l’emprada per les iniciatives harmonitzadores del dret europeu de contractes a les quals m’acabo de referir.
En aquest sentit, el document de treball que l’Observatori del Dret Privat de
Catalunya va fer servir per a la redacció de l’Esborrany d’Avantprojecte de Llei17
textualment afirmava que «[L]a noció de bona fe és una de les exportacions més
destacables del Civil Law a d’altres cultures jurídiques i especialment a la cultura
del dret uniforme (article 7 Convenció de les Nacions Unides sobre els contractes
de compravenda internacional de mercaderies, feta a Viena l’11 d’abril del 1980;
article 1.7 dels Principis UNIDROIT sobre els contractes comercials internacionals; article 1:201 dels Principis del dret contractual europeu de la Comissió
LANDO). Aquesta és una de les raons per les quals l’esborrany incorpora una
regla sobre bona fe en les diferents versions de l’article cinquè. L’altra és la relació
que el principi pot tenir amb la creixent influència de les normes socials en el
discurs jurídic i en la pràctica de l’aplicació del dret».
En efecte, es pot dir que la crida que el Codi civil de Catalunya fa a la bona
fe i a l’honradesa en els tractes suposa donar entrada a l’ordenament jurídic, per
bé que de forma indirecta, a les normes socials, és a dir, les que fixen les regles o
estàndards que defineixen els límits d’una conducta acceptable18. Des d’aquesta

16
Referint-se precisament a l’àmbit contractual, més en concret a la consagració del principi general de bona fe a l’article 1:201 dels PECL, L. DÍEZ-PICAZO, E. ROCA i A. M. MORALES,
Los principios del Derecho Europeo de Contratos, Civitas, Madrid, 2002, pàgs. 155-156, afirmen
que és un arquetip o model de conducta social: l’honradesa en els tractes, l’actuació curosa i diligent, la confiança en la paraula donada, no defraudar la confiança que s’ha suscitat en els tercers.
S’aspira a aconseguir —afegeixen— que el desenvolupament de les relacions obligatòries es produeixi d’acord amb allò que la consciència social considera com a principis necessaris, tot i que
el legislador no els hagi explicitat i les parts tampoc els hagin formulat contractualment, perquè
es consideren implícits. Des d’una perspectiva semblant, però en relació amb l’article 7.2 CC, A.
LAMARCA MARQUÈS, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestación, Publicaciones del Real
Colegio de España, Bolonia, 2001, pàg. 34, assenyala que la jurisprudència s’acull a l’anomenada
exceptio doli generalis per permetre que el deutor pugui reaccionar enfront de les pretensions del
creditor contràries a la bona fe. Destaca també que la bona fe es pot veure com a font d’allò que
la doctrina alemanya ha anomenat deures de protecció (Schutzpflichten) —contraposats als deures
de prestació—, que acompleixen la funció de permetre el rescabalament dels danys patits per les
parts al marge del deure de prestació (incompliment), però vinculats a l’execució de l’obligació.
17
A. LAMARCA MARQUÈS; P. SALVADOR CODERCH (Notes per un Títol Preliminar del codi civil
de Catalunya. Esborrany d’Avantprojecte, Document de treball [inèdit], datat el 23 d’octubre de
2001) proposaven les següents redaccions alternatives del que, aleshores, era l’article 5 de l’esborrany: «Bona fe [i honradesa en els tractes]: 5.a. En les relacions [jurídiques] regulades per aquest
Codi s’observarà el principi de la bona fe i honradesa en els tractes. 5.b. En l’aplicació d’aquest Codi
a les relacions que regula es tindran sempre en compte les exigències de la bona fe i honradesa en els
tractes. 5.c. En les relacions de dret privat cal observar sempre les regles de la bona fe. 5.d. En les
relacions regulades per aquest Codi s’observaran sempre les regles de la bona fe». Al final s’aclaria
que les variants eren fonamentalment estilístiques, tot i que destacaven l’esment a l’honradesa en
els tractes a les dues primeres.
18
Pel que fa a la importància de les normes socials com a guia de conducta i també com a
substitut i complement de la llei, hom pot veure el treball de Richard MCADAMS i Eric RASMUSEN,
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perspectiva es pot afirmar que la bona fe que ha de presidir les relacions jurídiques
implica que cada part és responsable de la seva conducta deslleial o, el que és el
mateix, reflecteix obligacions morals —normes— més que meres convencions19.
Atesos aquests antecedents i, sobretot, la generalitat com finalment ha quedat formulat l’article 111-7 CCCat, és clara la voluntat del legislador català d’implementar estàndards socials d’honradesa, lleialtat i raonabilitat en les relacions
juridicoprivades i en les posicions jurídiques en general, concebent el principi
de la bona fe com una font autònoma de deures legals, amb les matisacions i els
límits que després s’indicaran, i amb diferent valor segons tingui una significació
subjectiva o objectiva. Això no exclou, és clar, que alhora sigui també un principi
informador del nostre sistema jurídic que es projecta a través de la interpretació i
la integració de les normes jurídiques.
Aquesta incorporació explícita de la bona fe com a eix vertebrador del sistema jurídic català s’ha produït de forma paral·lela al canvi que, mitjançant la reforma dels respectius codis civils, també ha tingut lloc en el dret intern de diferents
països de la Unió Europea. Per exemple, a Holanda, amb l’entrada en vigor, l’any
1992, del Llibre sisè del Codi civil holandès (Burgerlijk Wetboek, en endavant
BW), s’incorporà la bona fe com un principi bàsic en les relacions obligacionals,
la qual cosa significa que, més enllà dels contractes, ha de ser exigible en tot tipus
de relació obligacional (art. 6:2 BW)20. De fet, per als contractes, l’article 6:248
BW ja li atribueix eficàcia integradora, quan afirma que els efectes jurídics del
contracte no es limiten tan sols als que hagin estipulat les parts, sinó que inclouen
també els que deriven de la llei, del costum o de les exigències de la bona fe. A
Alemanya, en la darrera reforma del dret d’obligacions duta a terme l’any 2002,
la rellevància de la bona fe s’ha centrat en l’àmbit dels contractes en massa; en
aquest sentit, el § 307 BGB considera ineficaces les condicions generals de la contractació que contravinguin la bona fe. Igualment, el Projecte de reforma del Codi
civil francès en matèria d’obligacions, amb el qual es pretén harmonitzar el dret
francès als Principis LANDO i a l’Esborrany d’un Marc Comú de Referència21,

«Norms and the Law», a The Handbook of Law and Economics, edited by A. Mitchell Polinsky
and Steven M. Shavell. Vol. 2. Elsevier North-Holland publications, 2007, pàg. 1575, on expliquen
que no va ser fins als anys noranta que els estudiosos del dret, sobretot els analistes econòmics,
van dedicar la seva atenció a les normes socials com a fonts que incorporen un ordre informal en
l’anàlisi jurídica.
19
Així ho entenen MCADAMS i RASMUSEN, «Norms and the Law», cit., vol. 2, pàg. 1599,
referint-se a la bona fe que ha de presidir la formació i el compliment dels contractes.
20
Jacob HIJMA, «Modern Codification of Property Law and Contract Law. The Dutch
Experience», a L’exercici de les competències sobre dret civil de Catalunya, Materials de les Onzenes
Jornades de Dret Català a Tossa, Tirant lo Blanch, València, 2002, pàg. 178, fins i tot va més enllà
i considera que aquesta regulació fa exigible la bona fe i l’honradesa en qualsevol acte patrimonial
multilateral.
21
Yves PICOD, «Les projets français sur la réforme du droit des obligations», InDret 4/2009,
pàgs. 1-12, a pàg. 3 (http://www.indret.com/pdf/677_fr.pdf).
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estén també la bona fe a tot l’iter contractual. Finalment, a Espanya, la proposta
d’Avantprojecte de Llei de modernització del Dret d’obligacions i contractes, que
ha elaborat la Comissió General de Codificació del Ministeri de Justícia, segueix
aquesta mateixa tendència d’ampliar l’abast de la bona fe més enllà d’allò previst
a l’article 1258 CC (i també a l’article 7.1 CC, que només es refereix a l’exercici
dels drets), és a dir, la incorpora en tot l’iter contractual22, però sense fer cap esment a l’honradesa en els tractes.
Per cloure aquest apartat, cal recordar que el principi de la bona fe també és
present en l’àmbit del dret internacional dels contractes. A títol d’exemple, podem citar l’article 7.1 de la Convenció d’11 d’abril de 1980 de les Nacions Unides
sobre els contractes de compravenda internacional de mercaderies (Instrument
d’adhesió d’Espanya de 17 de juliol de 1990), segons el qual en la interpretació de
la Convenció s’ha de tenir en compte el seu caràcter internacional i la necessitat
de promoure la uniformitat en la seva aplicació i l’observança de la bona fe en el
comerç internacional23, a banda, és clar, de la consideració com a principi general
que permeti integrar les llacunes de la mateixa Convenció.

II.

BONA FE EN SENTIT OBJECTIU I EN SENTIT SUBJECTIU

Tot i que la bona fides és un principi general reconegut per gairebé tots els
ordenaments jurídics des del dret romà, és molt difícil donar-ne un concepte precís, i encara ho és més fer-ho amb caràcter unitari, de manera que valgui per a tots
els supòsits en què pugui ser rellevant; ans al contrari, caldrà estar sempre al cas
concret. Això vol dir que la bona fe no té el mateix significat en la possessió que
en l’accessió o en el procés de negociació i en el compliment dels contractes, per
posar alguns exemples. Aquesta és la raó per la qual l’article 111-7 CCCat no en
dóna una definició, sinó que es limita a qualificar-la com a una exigència en les relacions jurídiques privades. Ja he avançat, però, que en determinats casos, la bona

22
L’Avantprojecte atorga rellevància a la bona fe, entre altres àmbits, en el compliment
de la condició (article 1114); en el termini (art. 1119 i 1121); en les relacions entre els deutors
solidaris (art. 1133); en el pagament (art. 1158); en el compliment de les obligacions (art. 1192.3);
en la integració del contracte (art. 1243); en els tractes preliminars (art. 1245); en la consideració
de clàusules abusives (art. 1262); en la interpretació del contracte (art. 1279), etc. Anteriorment, la
reforma de l’article 1262 CC, operada per la disposició addicional quarta de la Llei 34/2002, d’11
de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, ja havia incorporat la
bona fe com a criteri per determinar la perfecció del contracte, establint que hi ha consentiment
des que l’oferent coneix l’acceptació o des que havent-la remès l’acceptant no pot ignorar-la sense
faltar a la bona fe.
23
Com ha posat en relleu Alfonso-Luis CALVO CARAVACA, La compraventa internacional de
mercaderías. Comentario de la Convención de Viena [artículo 7], a Luis Díez-Picazo y Ponce de
León (dir.), Civitas, Madrid, 1998, pàg. 7, en el Projecte de Convenció, la referència a la bona fe se
circumscrivia al comportament dels contractants i no a la interpretació judicial de la Convenció.
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fe no s’aplica estrictament com a principi o clàusula general, sinó que és necessari
que el precepte en qüestió la cridi i concreti què entén per bona fe, de manera
que en aquest punt el jutge pràcticament no tindrà marge d’actuació i s’haurà de
limitar a comprovar si es donen els requisits que fixa la llei.
En qualsevol cas, sense que calgui entrar ara en l’anàlisi detallada de les
diferents concepcions de la bona fe, em centraré en la dual24, que és la predominant, és a dir, la que distingeix dos sentits de la bona fe: el subjectiu, referit,
d’una banda, a l’absència de dol o frau i bàsicament, també, a la condició que una
persona tingui en una concreta posició jurídica en relació amb el coneixement de
les circumstàncies generals que l’envolten; i l’objectiu, que l’entén com a regla
de conducta que adquireix valor normatiu25. Aquesta és una categorització que,
tot i que ja es podia intuir en el dret romà26, lògicament tampoc no la trobem
explicitada en la tradició jurídica catalana, per bé que es pugui entendre que hi
era latent. En efecte, històricament el dret català ha donat rellevància a la que
avui anomenem bona fe en sentit subjectiu, sobretot, en l’àmbit de la liquidació
de les situacions possessòries (adquisició de fruits i abonament de despeses)27 i de
24
És minoritària la posició dels qui sostenen una concepció unitària de la bona fe. Aquesta
és la posició que, per exemple, manté Delia Matilde FERREIRA RUBIO, La buena fe. El principio general en el derecho civil, Montecorvo, Madrid 1984, pàg. 94, quan afirma que la bona fe sempre és
objectiva, en el sentit que representa una pauta de conducta abstracta, en la que comunament hom
anomena objectiva i referida a un concret comportament d’una persona en la subjectiva.
25
Com assenyala F. CAMACHO EVANGELISTA, La buena fe en el cumplimiento de las obligaciones, Univeridad de Granada, 1962, pàg. 14, la distinció entre aquests dos sentits de la bona fe té el
seu origen en la doctrina alemanya del segle XIX. Inicialment, Karl Georg VON WÄCHTER, Die bona
fides, insbesondere bei der Ersitzung des Eigenthums, Leipzig: Edelmann, 1871-VI, 149, partia de la
teoria psicològica pura, és a dir, com a fet intel·lectiu o creença errònia, però aquest posicionament
va ser criticat pel seu contemporani Carl Georg BRUNS, Das Wesen der bona fides: Bei der Ersitzung.
Putthammer & Mühlbrecht, Berlin, 1872, que considerava que la bona fe es pot entendre com una
creença però també com un mode de comportament que indica allò que és honest i recte. Ha estat
a partir d’aquestes dues posicions que s’han situat els intents posteriors de definir la bona fe. En
el dret positiu, se sol assenyalar que la distinció més nítida entre la bona fe objectiva i la subjectiva
és la que fan els articles 2 i 3 del Codi civil suís. En la doctrina espanyola, n’hi ha prou amb remetre’s, per tots, a la distinció que fa J. M. MIQUEL GONZÁLEZ, Comentarios a la Ley sobre condiciones
generales de la contratación. [Comentari a la disposició addicional 1a, 3 (article 10 bis, 1 apts. 1r i
4t)], Aurelio Menéndez Menéndez y Luis Díez Picazo y Ponce de León (dirs.), Jesús Alfaro ÁguilaReal (coord.), pàg. 935, on afirma: «La buena fe objetiva y subjetiva corrigen el sistema aunque en
supuestos diversos, siempre en favor de unos mismos valores. Lo hacen de modo inverso: la buena
fe objetiva corrige el sistema en contra del sujeto que no observa las exigencias de dicha buena fe,
y la buena fe subjetiva en favor del sujeto en una situación irregular, pero de buena fe».
26
L’objectiva se sol identificar amb un fragment de Claudius TRIFONINUS (D. 16,3,31 pr.), i
la subjectiva amb un altre d’Herennius MODESTINUS (D. 50,16.109).
27
El caràcter subjectiu està implícit, per exemple, a OLIBA, Comentariorum..., cit. Part II Llib.
1, núm. 59, pàg. 215, on afirma que «bona fides et mala fides sint passiones animi, et in animo consistant, non possunt veré neque directo probari .... et ideò ex coniecturis et judicis probantur». Vid. també Bonaventura DE TRISTANY, Sacri Supremi Regii Senatus Cathaloniae Decisiones. Tom I, Decis. XIX,
núm. 31, pàg. 426, Barcelona, 1686, on afirma que el comprador no pot recuperar les millores fetes en
els béns comprats amb gravamen fideïcomissari, si coneixia que la cosa estava gravada, és a dir, si era
de mala fe. Les millores necessàries (les que es fan per perpètua utilitat de la cosa) —segueix dient—
el comprador les pot recuperar del fideïcomissari que reivindica, tant si és de bona com de mala fe.
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la protecció de l’aparença jurídica (protecció de tercers adquirents). Però també
va donar cabuda a la bona fe considerada en sentit objectiu, i ho va fer específicament en seu de les relacions contractuals, com a derivada de la categorització
—presa també del dret romà i que van fer seva els autors catalans— que distingia
entre els contractes bonae fidei i els stricti iuris28. En els primers, segons hem vist,
el jutge disposava d’una gran llibertat d’apreciació perquè, tenint en compte la
lleialtat de les convencions (bona fides), es podia apartar de la literalitat del contracte29. Això volia dir que, un cop acreditat que el deutor havia incomplert el
contracte, el jutge el podia condemnar a tot allò que, d’acord amb la bona fe30,
hagués hagut de donar o de fer. En bona mesura deixava de ser un instrument
de resolució judicial dels conflictes relatius a l’incompliment d’unes concretes
relacions bilaterals i passava a erigir-se en una mena de principi ètic que presidia
les actuacions jurídiques en general.
1.

La bona fe subjectiva

Un dels significats més usuals de bona fe és el que la identifica amb l’absència
de comportaments dolosos o fraudulents, equiparant-la gairebé a una manifestació del principi neminen laedere, és a dir, com el deure de no danyar o enganyar
a un altre. De fet, aquest ja havia estat el punt de partida de la doctrina clàssica
catalana, que, referint-se per exemple al contracte de compravenda, afirmava que
la bona fe podia tenir dues accepcions: la primera entesa com a absència de frau,
malícia o fingiment31 i la segona, que la identificava amb l’equitat. Entesa en la
primera accepció, la bona fe havia d’estar present en tot tipus de contracte. Això,
evidentment, no ens ha de fer perdre de vista que la contraposició ordinària ha
de ser entre bona i mala fe, i que aquesta última no s’ha d’identificar necessàri-

28
Vid. Francesc MOLI, Tractatus celebris et insignis de ritu nuptiarum et pactis in matrimonio conventis, Barcelona, 1617, Lib. I, Comparatio XXI, pàg. 57 i, també, Francesc FERRER,
Comentarius analiticus ad Constitutionem ex insignoribus Principatis Cathaloniae primam, sub. Titulo Soluto Matrimonio, Incipientem Hac Nostra, Ilerdae 1629 Tempus I, Declaratio 5, núm. 53,
qualificant el dot com a contracte de bona fe.
29
Vid. ZIMMERMANN, The Law of Obligations…, cit., pàg. 789, i també Joan MIQUEL, Dret
privat romà, Marcial Pons, Madrid 1995, pàg. 299.
30
Els bona fidei negotia es caracteritzaven per obligar no solament a allò que s’havia estipulat, sinó també al que derivava de la bona fe. Sobre l’aplicació d’aquest principi a la locatio
conductio rei, hom pot veure ZIMMERMANN, The Law of Obligations…, cit., pàg. 375. Aquesta nova
categoria va substituir la de les actiones bona fidei del dret romà clàssic i les actiones stricti iuris,
configurant-se ja com un principi que regia els contractes. Així la bona fides era el mitjà del qual se
servien el pretor i els juristes romans per proporcionar una base jurídica i una sanció als negocis
que no tenien el seu fonament en les lleis romanes. Pel que fa, més genèricament, a la significació
jurídica de bona fe en el dret romà i la seva evolució en el dret modern, hom pot veure el treball
d’Andreas VON TUHR, «La buena fe en el Derecho romano y en el Derecho actual», RDP, núm.
146, 1925, pàgs. 337-341.
31
RIPOLL, Variae iuris…, cit., cap. XI, núm. 20, pàg. 330.
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ament amb el dol, a banda que, a diferència de la culpa, no hi ha graus de bona
o mala fe. La identificació entre bona fe i absència de comportament dolós és
d’arrel romana on la trobem formulada en la regla fides bona contraria est fraudi et
dolo (PAULO, D. 17, 2, 3, 3) i, modernament, se n’han fet ressò també nombrosos
preceptes del Codi civil de Catalunya i la jurisprudència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya32. Excepcionalment, aquesta significació de la bona fe,
tot i participar d’una naturalesa clarament subjectiva, es pot considerar que té
un valor principal i, per tant, que regeix encara que la norma en qüestió no s’hi
remeti expressament.
Les normes que en el Codi civil de Catalunya identifiquen la bona fe amb
l’absència de dol o de frau són força abundants. Un exemple el trobem a l’article
426-55 CCCat, que, en relació amb l’exercici de les facultats dispositives en el
fideïcomís de residu, estableix que el fiduciari ha d’actuar de bona fe, sense ànim
de defraudar el fideïcomís. El mateix sentit té el frau al fideïcomís en l’article
42642 CCCat quan preveu l’oposició judicial dels fideïcomissaris als quals el fiduciari ha notificat la intenció de realitzar un determinat acte que sospiten serà
fraudulent; i, un cop ja ha estat adquirit el fideïcomís, l’article 426-50 CCCat,
el qual possibilita que el fideïcomissari impugni els actes del fiduciari realitzats
en frau del fideïcomís. Seguint en el dret successori, l’article 431-25.4 CCCat,
després de reconèixer que l’heretament no limita les facultats de l’heretant per
disposar a títol onerós dels seus béns, faculta l’instituït hereu per impugnar, en
vida de l’heretant, els actes dispositius que es puguin considerar atorgats en dany
o frau d’heretament.
Aquest és el sentit que cal donar també a tots aquells preceptes que, sense
al·ludir expressament a la mala fe, sancionen el cridat a l’herència que actua en
frau dels creditors per deutes del causant. Concretament, l’article 461-8 CCCat priva el cridat que ha sostret o amagat béns de l’herència de la facultat de
repudiar-la, fent-lo esdevenir hereu pur i simple. De forma semblant, l’article
461-21.5 CCCat disposa que l’hereu que actua fraudulent en els pagaments i
les realitzacions de béns perd el benefici d’inventari. Igualment, en seu de règim econòmic matrimonial, més específicament en relació amb la determinació
del crèdit en el règim de participació, l’article 232-19 b) i c) CCCat estableix
que per tal de calcular el patrimoni final s’han d’incloure els béns disposats
a títol onerós per disminuir fraudulentament els guanys, així com el valor de
les obligacions i dels gravàmens constituïts fraudulentament. En canvi, d’altres
preceptes que aparentment hom podria pensar que sancionen la voluntat de

32
Per exemple, a la STSJC de 29 de desembre de 2008, que, en relació amb la facultat del
marmessor d’interpretar el testament, afirma que s’ha de subjectar als criteris legals d’interpretació
i que la seva decisió pot ser revisada jurisdiccionalment si és inexacta, tant si ha incorregut en dol
o culpa com si l’ha presa de bona fe.
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defraudar els creditors, en realitat prescindeixen de la intenció fraudulenta, és
a dir de la bona o mala fe. Efectivament, quan l’article 531-14 CCCat, que analitzarem detalladament més endavant, disposa que no perjudiquen els creditors
dels donants les donacions fetes per aquests després que hagi nascut el crèdit si
manquen altres recursos per a cobrar-lo, està traient protagonisme a la intenció
de defraudar (consilum fraudis) i posant èmfasi únicament en el perjudici que
pateix el creditor (eventus damni), per molt que, per explicar-ho, la doctrina
sovint hagi afirmat que aquests actes impliquen un frau in re ipsa. De fet, ni
tan sols es presumeix el frau, sinó que per accionar contra el donatari n’hi ha
prou que la garantia patrimonial del deutor hagi desaparegut o sigui insuficient.
En aquesta mateixa línia hem d’ubicar l’article 461-7 CCCat, segons el qual la
repudiació de l’herència en perjudici dels creditors de l’hereu no es pot oposar
a aquests, com també —passant novament al dret de família— els articles 2329.1 i 232-24 CCCat, el primer referit al fet que si no hi ha béns suficients per
satisfer la compensació econòmica per raó del treball, el creditor pot demanar
la reducció o la supressió de les donacions o atribucions particulars en pacte
successori fetes pel cònjuge deutor durant la vigència del règim, i el segon, que
adopta la mateixa regla per al cas que no hi hagi béns suficients per satisfer el
crèdit de participació.
L’engany o frau com a sinònim de mala fe també se sanciona a l’article 53113.2 CCCat, en seu de donacions, on, partint del principi segons el qual no hi
ha responsabilitat derivada del sanejament per evicció o per vicis amagats (apt.
1), s’estableix que si el donant coneixia que el bé era aliè o l’existència dels vicis
o defectes ocults (mala fe), ha d’indemnitzar els donataris de bona fe —els que
ignoren el defecte o que la cosa donada és aliena— pels danys i perjudicis causats
pels vicis ocults o per l’evicció.
Finalment, aquesta mateixa concepció de la bona fe constitueix també la
base de l’article 542-22 CCCat, que, en relació amb les coses perdudes, tan sols
reconeix el dret al premi si la persona que les troba és de bona fe. Aquí la bona o
mala fe depèn del comportament que hom té després d’haver trobat l’objecte, és a
dir, el trobador és de mala fe si, coneixent qui és el propietari, no li restitueix, sinó
que el consigna a l’ajuntament corresponent, o, si coneixent que es tracta d’un
objecte que algú ha oblidat, el restitueix al posseïdor i exigeix el premi corresponent a la troballa de les coses perdudes. I, finalment, no cal dir-ho, també ho és la
persona que troba una cosa perduda i directament se l’apropia, cas en el qual, el
propietari podrà reivindicar-la33. De la mateixa manera, en el contracte de parceria (article 38 LCC), es considera una deslleialtat i, per tant, que actua de mala fe
33

Sobre el concepte de bona i mala fe en el trobador i els seus efectes, vid. Joan EGEA FERDerechos reales. Comentarios al libro V del Código civil de Catalunya [article 542-22], vol.
1, Decanato Autonómico de los Registradores de Catalunya, Barcelona, 2008, pàg. 518.
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el parcer que compta les parts que han d’integrar l’objecte de la contraprestació
de forma que perjudica el propietari.
En la seva significació subjectiva, l’ordenament català també identifica la
bona fe amb la consciència o creença del subjecte que ocupa legítimament una
determinada posició jurídica (materialment indeguda), sense ocasionar cap dany
a ningú i, a partir d’aquí, la integra en el supòsit de fet normatiu. És la significació
més comuna i constitueix una regla de comportament que es configura com a
pressupòsit de l’atribució de drets que, com a tal pressupòsit, només té rellevància jurídica en els casos en què la norma en qüestió ho preveu expressament34.
Vull dir que la seva aplicació no deriva d’un principi general que el jutge hagi
de concretar cas per cas, sinó que en cada seu institucional la pròpia norma dirà
quan és rellevant el desconeixement, sense que calgui cap mena de comparació
amb regles de conducta socialment acceptades. Aquest tipus de bona fe no requereix l’element volitiu, és més, fins i tot s’ha suggerit que hagués estat millor no
parlar de bona fe, sinó només de conducta correcta lleial o sense mala fe35.
Alguns autors han distingit dos efectes diferenciats de la bona fe subjectiva,
entesa com a desconeixement, segons es tracti de la que hom sol anomenar bona
fe simple o bé de la qualificada36. La primera, la simple, seria aquella que tan sols
exigeix la consciència d’obrar legítimament, sense cap conducta afegida més i el
seu efecte jurídic sol ser la minoració de les conseqüències derivades de la pèrdua
del dret37; la segona, la bona fe qualificada, a més de la consciència o l’element
subjectiu, inclou el pressupòsit del comportament diligent adreçat a corroborar el

34
Vid., en aquest sentit, A. CARRASCO PERERA, «Mala fe, prescripción e incongruencias en
el caso Nike», Diario La Ley, 2000, Ref. D-83, tom 2, pàg. 4, on entén que és el factor que evita les
conseqüències jurídiques més oneroses.
35
ROCA SASTRE; ROCA-SASTRE MUNCUNILL, Derecho Hipotecario, cit., pàg. 655, per exemple,
referint-se a la bona fe hipotecària, afirmen que una persona que ha actuat de bona fe adquirint de
titular registral ha volgut tan sols adquirir i aquesta és una voluntat que s’ha produït tant si el titular
registral era real com aparent. El fet que formalment resulti que una persona ha adquirit de bona
fe derivarà, per previsió legal, de la circumstància que el registre era inexacte. Cf. també amb allò
que dic a la nota 80 en relació amb la fe pública registral.
36
M. L. NEME VILLARREAL, «Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. Equívocos a los que
conduce la falta de claridad en la distinción de tales conceptos», Revista de Derecho Privado Externado, 17-2009, pàg. 61.
37
Aquest és el cas del cònjuge que, de bona fe, ha contret matrimoni que després és anullat. En el dret català, l’article 233-14 CCCat fa una aplicació de les regles del matrimoni putatiu (article 79 CC) i disposa que en aquest cas el cònjuge de bona fe té dret a la prestació compensatòria
en les mateixes circumstàncies que si el matrimoni fos vàlid. Aquí, per bona fe haurem d’entendre
la ignorància que existeix una causa en virtut de la qual, posteriorment, el matrimoni és declarat
nul. És més, com assenyala J. M. MIQUEL GONZÁLEZ, «Observaciones en torno a la buena fe», a
A.D., Homenaje al profesor Juan Roca Juan, Universidad de Murcia, 1989, pàg. 499, es pot donar
el cas que el cònjuge conegui la causa de nul·litat (per exemple, perquè va fer la declaració de voluntat sota intimidació) i, tot i això, no perdrà la condició de bona fe. D’altra banda, aquest mateix
autor, a Comentario del Código..., cit., pàg. 41, posa l’exemple del matrimoni celebrat per jutge o
funcionari incompetent o amb defecte de forma (articles 53 i 78 CC) on, més enllà de la minoració
dels efectes negatius, es produeix una autèntica equiparació amb els del matrimoni vàlid.
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sosteniment del propi dret i, sovint també, la concurrència d’un element objectiu
o extern que doti de certesa l’aparença en què es fonamenta la creença. El dret
civil català segueix, de forma completament predominant, aquesta segona concepció; no n’hi ha prou amb el desconeixement de la realitat, sinó que cal també
que el subjecte en qüestió no hagués tingut possibilitat de conèixer-la emprant
una diligència raonable o, el que és el mateix, un comportament honest, sincer,
prudent i diligent que, al cap i a la fi, no deixa de ser un element que s’integra en
el concepte mateix de bona fe38. Efectivament, en les diverses seus institucionals
on es crida la bona fe subjectiva, el Codi civil de Catalunya ha optat pel tipus qualificat de bona fe, ja que no considera suficient la mera creença que s’està actuant
legítimament, sinó que exigeix sempre un comportament diligent.
Aquest sentit de la bona fe, que va més enllà de la mera convicció d’obrar
legítimament i que exigeix un plus de diligència, el trobem, per exemple, en la
liquidació de les situacions possessòries, on l’article 522-3.1 CCCat atribueix els
fruits al posseïdor de bona fe, així com el dret a rescabalar-se de les despeses,
sens perjudici que, com a garantia del reintegrament d’aquestes, pugui retenir la
cosa (article 569-4 CCCat)39. En efecte, l’article 521-7 CCCat defineix la bona fe
en la possessió com la «creença justificable» de la titularitat del dret40, la qual cosa
permet concloure que per al legislador català no n’hi ha prou amb la ignorància
o el desconeixement, sinó que cal un comportament diligent del posseïdor (que a
priori exclouria el que no té títol) o la constatació d’un fet objectiu. Tot i això, cal
tenir en compte que el concepte «bona fe en la possessió», emprat per l’esmentat
article 521-7 CCCat, no coincideix ben bé amb el que es conté a l’article 569-3
CCCat, relatiu al dret de retenció en garantia del pagament dels deutes a què fa
referència l’article 569-4 del mateix Codi, ja que, en la retenció, s’hi inclouen tam38
En la doctrina espanyola podeu veure J. B. VALLET DE GOITYSOLO, «El párrafo primero
del artículo 464 del Código Civil, según la sentencia de 19 de junio de 1945, y el requisito de la
buena fe», ADC, oct-dic 1951, publicat també a Estudios sobre derecho de cosas, vol. II, 2a ed.,
Madrid, 1986, pàg. 21, on l’autor gràficament afirma que no interessa la ignorància sinó la seva
inexcusabilitat.
39
La STSC de 26 de juny de 2008, referint-se a l’aleshores vigent article 3 LDRG, afirma
que la possessió requereix, a banda de la preexistència de títol possessori que l’habiliti, «[...] un
element subjectiu de bona fe basat en el desconeixement o en la ignorància inexcusable, situació
subjectiva que ha de tenir des del principi de la possessió».
40
D’altra banda, segons l’apartat 3 d’aquest mateix precepte, la bona fe cessa quan els posseïdors saben, o poden saber raonablement, que no tenen dret a posseir, és a dir, encara que ignori
que no té dret a posseir, es considerarà posseïdor de mala fe aquell que no ha emprat la diligència
deguda per saber-ho. En aplicació d’aquest mateix criteri, l’article 412-8 CCCat disposa que si
després d’haver estat declarada la seva indignitat successòria o la inhabilitat, la persona indigna o
inhàbil ha pres possessió de l’herència, se la considera posseïdora de mala fe. Sobre si és possible
una possessió de bona fe sense títol, comparteixo l’opinió de ROCA TRÍAS, a LL. PUIG FERRIOL; E.
ROCA TRÍAS (amb la col·laboració de J. M. ABRIL CAMPOY i M. Eulàlia AMAT LLARI), Institucions del
dret civil de Catalunya, vol. IV. Drets reals. Tirant lo Blanch, València, 2007, pàg. 83, que nega que
la llei li reconegui efectes jurídics, més enllà d’exonerar el posseïdor de les conseqüències de la
pèrdua de la cosa (article 522-5.1 CCCat).
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bé els posseïdors que tenien la cosa legítimament en virtut d’un títol vàlid i eficaç
(cas del dipositari o de l’arrendatari)41, als quals s’atorga aquest dret en garantia
del cobrament d’un crèdit derivat de la relació jurídica que l’uneix amb el titular.
Més endavant, els articles 522-2 a 522-5 CCCat fixen el règim liquidatori de
la possessió de bona fe, règim que se centra en l’adquisició dels fruits, la imputació de les despeses i la responsabilitat pel deteriorament o pèrdua. Curiosament,
l’article 522-5 CCCat admet la compatibilitat entre possessió de bona fe i dol,
ja que parteix de la base que la reclamació basada en l’existència d’un possible
millor dret a posseir no és suficient, per si sola, per convertir una possessió de
bona fe en possessió de mala fe, i això no només perquè el posseïdor, tot i la reclamació, pot seguir tenint el convenciment que ell és el titular legítim, sinó perquè
n’hi hauria prou amb reclamar perquè el posseïdor restés sotmès al règim de la
possessió de mala fe42.
Com ja s’ha assenyalat al començament d’aquest apartat, la bona fe que exigeix una certa diligència és present en l’accessió, concretament en l’article 54210 CCCat, quan afirma que la bona fe de qui planta, conrea o construeix en
sòl aliè consisteix en la «creença raonable» que té títol per a fer-ho. Tot i que
genèricament hom podria considerar de bona fe a qui edifica en sòl aliè sense
l’oposició del propietari o, fins i tot, amb l’autorització expressa d’aquest, és clar
que no ho és als efectes de l’accessió. Efectivament, l’accessió regula un conflicte
de propietat, la qual cosa fa que la discussió només es pugui plantejar respecte
de l’al·legació, per part de l’incorporador, d’un títol que atribueixi la propietat
d’allò que incorpora, com és el títol de propietari, de superficiari o de titular d’un
dret de vol43. D’altra banda, també cal tenir en compte que, partint que la bona
fe ha de concórrer fins al moment en què es completa l’edificació i que no n’hi
ha prou que hi fos en la qualitat possessòria originària (STSJC de 29 de setembre
de 1993), d’acord amb l’apartat 2 del mateix article 542-10, la presumpció «[...]
cessa per la mera oposició dels titulars del sòl», és a dir, per a ésser considerat de
bona fe no n’hi ha prou amb creure’s que hi ha títol per construir, sinó que cal,
a més, que el titular del sòl no s’hi hagi oposat44. Finalment —i això cal remar41
Ho posen en relleu, també, P. DEL POZO CARRASCOSA; A. VAQUER ALOY; E. BOSCH CAPDEDerecho Civil de Catalunya. Derechos reales. Marcial Pons, Barcelona, 2008, pàg. 30.
42
Vid., en aquest sentit, la interpretació que de l’article 457 CC fa BADOSA COLL, La diligencia..., cit., pàg. 700.
43
J. MARSAL I GUILLAMENT, Derechos reales..., cit. [article 542-10], 2008, pàg. 475, critica,
amb raó, la jurisprudència creada per les SSTSJC d’1.3.1993, 8.5.2003 i 19.2.2004, segons la qual no
es pot considerar de mala fe qui construeix amb el coneixement i la tolerància del propietari del sòl.
44
Efectivament, en matèria de construcció extralimitada la bona fe és un tertium genus,
que es dóna quan concorren elements subjectius, però en cap cas es pot interpretar en el sentit que
la mera manca d’oposició del propietari fa que el constructor hagi de ser considerat de bona fe.
Com ha afirmat E. LAUROBA LACASA, «Comentario a la STS de 12 de diciembre de 1995», CCJC,
núm. 41(1996), pàg. 632, la manca d’oposició no determina l’existència de bona fe, però l’oposició
sí que impedeix que existeixi.
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car-ho—, el precepte exigeix que la creença sigui «raonable» en el sentit que la
ignorància o l’error en què es fonamenta la bona fe han de ser excusables; dit en
altres paraules, que, havent fet ús d’una normal diligència, l’error no pugui ser
superat.
En aquesta categoria hi podem incloure també l’article 522-8 CCCat, que en
relació amb l’adquisició a non domino dels béns mobles, disposa que, a més de la
bona fe [que la doctrina entén, majoritàriament, en el sentit d’una creença raonable d’actuar legítimament], cal l’element objectiu de l’adquisició a títol onerós;
i, per als immobles, el conjunt de preceptes que es remeten, directament o indirecta, a l’article 34 LH, precepte aquest que, a més de la bona fe i el títol onerós,
exigeix la inscripció. En aquests casos, en la mesura que l’acte aparent es presenta
com a real, l’ordenament jurídic li atorga una protecció que pot arribar fins i tot
a consolidar aquella aparença. Ho analitzarem en un apartat específic referit a les
adquisicions a non domino.
A diferència de les adquisicions a non domino, la bona fe en l’accessió no es
tradueix directament en la consolidació d’una posició jurídica, sinó que tan sols
evita l’enriquiment injustificat. Així ho determinen, per a l’accessió immobiliària,
els articles 542-5 a 542-7 CCCat, en establir que les plantacions, els conreus i
les construccions fetes de bona fe en sòl aliè permeten que el propietari del sòl
sobre el qual el tercer ha plantat o edificat pugui optar entre fer seva la plantació,
la collita o l’edificació pagant les despeses, o obligar qui ha plantat o conreat a
deixar la finca en l’estat en què es trobava abans de la plantació, o a que li pagui
l’equivalent de la renda fins que acabi la collita, en el cas dels conreadors i, en
el dels constructors, a adquirir la part del sòl envaïda. Amb tot, si el valor d’allò
edificat de bona fe fos superior al del sòl, el constructor pot gaudir d’una posició
semblant a la consolidació de la seva posició jurídica, atès que l’article 542-9 CCCat li atribueix el dret a adquirir la propietat del sòl envaït, indemnitzant-ne el
valor i els danys i perjudicis causats. El mateix succeeix en el cas de construcció
amb materials aliens, en el sentit que els constructors d’un edifici que, de bona fe,
empren materials d’un altre i els fan seus compensant, però, els propietaris dels
materials (art. 542-13 CCCat). Aquesta regla, d’altra banda, coincideix amb la
prevista per l’article 542-19 CCCat respecte de la utilització de materials aliens en
la construcció d’un bé moble. Des de l’òptica contrària, és a dir, de l’actuació de
mala fe, l’article 542-11 CCCat concreta els efectes d’aquesta actuació en què les
persones que planten, conreen o edifiquen en sòl aliè, a banda d’haver d’indemnitzar els danys i perjudicis que causin, perden, en benefici dels propietaris del
sòl, allò que han plantat, conreat o edificat.
Un criteri semblant segueix, per a l’accessió mobiliària de bona fe, l’article
542-16 CCCat, el qual disposa que els propietaris del bé principal adquireixin la
propietat de l’accessori, compensant-ne el valor. En el cas que el propietari del
bé principal fos de mala fe, és a dir, que conegués que la cosa accessòria no li
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pertanyia, els propietaris d’aquesta poden adquirir la principal pagant-ne el valor,
mentre que si són els propietaris del bé accessori els que han actuat de mala fe no
tenen dret a rescabalament (article 542-17 CCCat).
2. La bona fe objectiva
En sentit objectiu, la bona fe es configura com un principi o cànon de conducta del qual sorgeixen normes en sentit tècnic45, sent irrellevant allò que hom
pugui pensar, creure o voler, i la trobem, fonamentalment, en les relacions jurídiques obligacionals creant uns deures que complementen la prestació principal, els anomenats deures secundaris de conducta que l’interessat ha de complir. Aquests deures es poden visualitzar des d’una doble perspectiva: la primera
—que podem anomenar activa— els identifica fàcilment amb el deure de cada
persona d’actuar lleialment; la segona —la passiva— es correspon amb el dret
que hom té d’esperar dels altres el mateix comportament lleial i s’identificaria
amb l’honradesa en els tractes. Es tracta de corregir les conseqüències d’un supòsit de fet formalment correcte i del que normalment en derivaria un vincle
jurídic ajustat a les regles generals sobre la força de les obligacions, en particular
de les que neixen de l’autonomia de la voluntat. En aquest sentit, el contracte es
concep com la representació ideal d’una realitat, i la bona fe actua com un remei
que afecta els mitjans de tutela i les accions esperables pels contractants46, fent
que les parts s’hagin de comportar d’acord amb els valors que hom considera
inherents a aquest principi: la lleialtat, la fidelitat, l’honestedat i el respecte a la
confiança mútua. És a dir, genera l’obligació d’actuar d’una determinada manera, però, com deia, també significa que hom té dret a esperar d’un tercer un
comportament ajustat a la bona fe.
En la seva significació objectiva, la bona fe no s’integra de forma expressa en
la configuració normativa del supòsit de fet o de la regulació contractual, sinó que
constitueix una regla o principi general que l’aplicador del dret ha de ponderar en
cada cas concret. En seu de contractes, com deia, es concreta en què poden comportar obligacions que derivin, per exemple, d’una conducta honesta o ajustada
a allò que socialment és comú en la resta de contractes d’aquella mateixa mena47.

45
J. M. MIQUEL GONZÁLEZ, Comentario del Código..., cit., pàg. 41, i també L. DÍEZ-PICAZO,
Pròleg a Franz WIEACKER, El principio general de la buena fe, 2a reimp., Civitas, Madrid, 1986,
pàg. 11 (Traducció de José Luis Carro de l’original alemany publicat a Tübingen l’any 1955 «Zur
rechtstheoretische Präzisierung des § 242 BGB»), on distingeix entre la bona fe com a element del
supòsit de fet i el principi general de bona fe.
46
Pietro SIRENA, «La buona fede nel diritto europeo dei contratti», a Principios de Derecho
contractual europeo y principios de Unidroit sobre contratos comerciales internacionales, M.ª Pilar
Ferrer Vanrell i Anselmo Martínez Cañellas (Dirs), Dykinson, Madrid, 2009, pàg. 253.
47
Aquesta regla ja s’aplicava en dret romà, on la trobem formulada amb la següent expressió d’ULPIANUS (D. 21,1,31, § 20): «[Q]uia assidua est duplae stipulatio, idcirco placuit, etiam ex
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Perquè hi hagi vulneració de la bona fe objectiva no cal incórrer en una conducta
èticament reprovable. En aquest sentit, la STSJC de 5 d’octubre de 2004 ha afirmat que contravé la bona fe l’actitud d’un cooperativista que «[...] sense tenir en
compte els interessos col·lectius de la Cooperativa demandada, vol donarse de
baixa de forma sorpresiva, sense cap mena de termini de preavís, i pretenent que
la Cooperativa no es pugui rescabalar (tenint en compte les inversions realitzades
comptant amb la seva presència) del perjudici que li provoca l’actitud contrària
a la Llei i a les previsions estatutàries. Aquest fet —segueix dient la sentència—
comporta que, si els estatuts preveuen un rescabalament de la cooperativa per tal
d’afrontar les inversions pendents d’amortitzar, és contrari a les mínimes exigències de la bona fe pretendre eximir-se d’aquestes obligacions»48.
En principi, la infracció de la bona fe no determina que el contracte sigui
invàlid, ni que ho sigui alguna de les clàusules que l’integren, sinó que la seva
funció és projectar la regulació contractual que fan les parts més enllà dels casos que hi són previstos, generant, si escau, l’obligació de rescabalar l’altra part.
Això no és sempre així en el dret comunitari o en l’intern que regulen la protecció dels consumidors i dels usuaris, on es consideren abusives49, i per tant
ineficaces, les clàusules o estipulacions no negociades individualment i també
totes les pràctiques no consentides expressament que, en contra de l’exigència
de la bona fe, causen, en perjudici del consumidor o usuari, un desequilibri
important entre els drets i les obligacions de les parts. En aquests casos, hom
parteix del fet que el consumidor estàndard confia en la conducta de l’empresari i no se li pot exigir que llegeixi i analitzi cadascuna de les condicions que
se li imposen en el contracte: la seva adhesió denota que el seu consentiment
és confiat i per això el control de contingut de la clàusula es produeix a través
de la protecció de la bona fe. A partir d’aquí, l’ordenament imposa el que podem anomenar dret normal, el que s’aplicaria si no hi hagués la clàusula: dit
d’una altra manera, la clàusula general de la bona fe permet excloure la força
vinculant de les clàusules predisposades d’un contracte de consum i integrar-lo
en la part afectada per la nul·litat, aplicant els criteris que, per ara, es contenen
empto agi posse, si duplam venditor mancipii non caveat; ea enim, quae sunt moris et consuetudinis,
in bonae fidei iudiciis debent venire».
48
Igualment, pel que fa a l’exigència de bona fe en les relacions contractuals, com a deure
orientat a donar efectivitat al contracte de conformitat amb les finalitats preteses pels contractants,
hom pot veure la STSJC de 2 de juliol de 2009.
49
Vid. l’article 82 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i dels usuaris i altres lleis complementàries. En el dret català, tenim l’exemple de l’article 62 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre,
del dret a l’habitatge, segons el qual totes les clàusules dels contractes de transmissió de la propietat de l’habitatge o de cessió de l’ús en el marc d’una activitat empresarial o professional s’han
d’ajustar a la bona fe, considerant abusives les que, contradient-la, comporten un desequilibri
important entre els drets i les obligacions de les parts. La conseqüència és, lògicament, la nul·litat
de la clàusula.
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en l’article 1258 del Codi civil espanyol i, més específicament, el principi de la
bona fe objectiva (art. 83 TRLGDCU).
L’article 112-2 del Codi de consum de Catalunya (en endavant, CCons), tot
i que no pretén fer-ne una regulació civil, també formula aquest mateix principi,
en afirmar que les relacions de consum s’han de fonamentar en la bona fe i el just
equilibri de les posicions jurídiques, cosa que exclou les pràctiques comercials
deslleials o abusives i la inserció de clàusules abusives als contractes. Posteriorment, el formula també l’article 123-2.a) CCons respecte de l’exclusió de les clàusules contractuals abusives, il·legibles o incomprensibles i l’article 123-7.3 CCons,
segons el qual els contractes amb consumidors s’han d’integrar d’acord amb el
principi de la bona fe objectiva, fins i tot en el cas d’omissió de la informació
precontractual rellevant.
Val a dir que, darrerament, la jurisprudència espanyola ha traslladat aquestes
mateixes regles, que són pròpies de la protecció de consumidors i usuaris, a l’àmbit general dels contractes, i ho ha fet precisament a través de l’article 1258 CC.
És el cas, per exemple, de la STS de 8 d’abril de 2011, relativa a una clàusula estipulada entre advocat i client, en què s’establia que si, per qualsevol circumstància,
el client decidia prescindir dels serveis de l’advocat, els honoraris quedarien fixats
en el 15% del valor de la seva participació en l’herència (l’advocat reclamava
239.366 euros per la resolució). Sobre això, el TS afirma que, tot i que l’acord es
fonamenta en l’autonomia de la voluntat (art. 1255 CC), aquest principi es desenvolupa amb les limitacions pròpies que imposen les exigències de la bona fe,
amb la qual cosa es vol evitar que es produeixi un desequilibri entre els drets i les
obligacions que resulten de l’acord retributiu. D’aquí que acabi concloent que,
a la pràctica, la imposició d’aquesta clàusula impedeix al client poder resoldre el
contracte, ja que només pot fer-ho pagant una indemnització desproporcionada
que no té cap mena de correspectivitat i suposa una limitació del dret de defensa.
Amb tot, sent l’àmbit de les relacions contractuals el terreny més propici
sobre el qual es projecta la bona fe objectiva, el cert és que també la trobem
en altres àmbits, com ara els drets reals. Així, per exemple, la STSJC de 22 de
setembre de 2003, relativa a un usdefruit constituït en testament, resol que la
clàusula «facultándola para vender y gravar los bienes usufructuados, cuando en
conciencia, sin intervención de persona alguna, lo crea necesario» (imposada en
un llegat d’usdefruit a favor de l’esposa del testador), comporta que la disposició
per part de la usufructuària hagi de ser l’arbitrium boni viri. Ho argumenta sobre
la base que, a la pràctica, els casos de decisió arbitrium merum són excepcionals,
així com també en el principi de la bona fe que incorpora l’article 7.1 del Codi
civil, que aboca a la conseqüència lògica de presumir una voluntat favorable a la
determinació equitativa de la situació de necessitat i que aquesta es pugui concretar d’acord amb uns criteris que no poden ésser arbitraris. El tribunal entén
que aquesta solució s’ajusta a la tradició jurídica catalana, a la qual s’incorporà
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a partir del text del Digest 17, 2, 78, Procul. Epist. Llib V: «in proposita autem
quaestione arbitrium boni viri existimo sequendum esse, eo magis quod iudicium
pro socio bonae fidei est»50.

III.

LES RELACIONS JURÍDIQUES PRIVADES I L’EXIGÈNCIA DE LA BONA FE

L’article 111-7 CCCat formula el principi de la bona fe amb un abast més
ampli que l’article 6 del Codi civil espanyol, ja que, a banda d’incloure una referència expressa a l’honradesa en els tractes, no el circumscriu a l’àmbit estricte de
l’exercici dels drets51, sinó que el vincula, genèricament, a les relacions jurídiques
privades, la qual cosa permet superar les interpretacions restrictives a les quals ha
conduït la formulació del Codi espanyol. És a dir, queda clar que la bona fe ha
d’estar present també en la part passiva de la relació jurídica, és a dir, en el compliment de les obligacions. Això no vol dir, és clar, que l’exigència de la bona fe no
es pugui projectar més enllà del camp estricte de les relacions jurídiques i que no
la puguem trobar també en posicions jurídiques individuals que no s’emmarquen
estrictament en el concepte de relació jurídica.
1. Les relacions jurídiques privades com a substrat sobre el qual es projecte el
principi de la bona fe
La doctrina més autoritzada52 defineix la relació jurídica com un vincle jurídic entre persones que s’integra, d’una banda, per la situació de poder en què es
troba una de les parts de la relació, la part activa, sovint com a titular d’un dret
subjectiu (entès com el conjunt de facultats que legitimen una persona per actuar
en defensa dels seus interessos dins del marc d’una concreta relació), i, d’una altra, per la posició de subjecció a un deure jurídic que té la contrapart, és a dir, la
part passiva. Evidentment, això no vol dir que la bona fe s’esgoti en l’àmbit dels
drets subjectius vinculats a relacions correspectives o sinal·lagmàtiques, sinó que

50
Recordem que en el dret romà la Societas es basava en la bona fe i la companyonia, i
pràcticament no comportava obligacions. En qualsevol cas, potser hagués estat més escaient fonamentar aquesta mateixa regla en la negotiorum gestio, ja que també es basava en un judicium bona
fidei, on el jutge havia de determinar en cada cas si el deutor havia complert amb els preceptes de la
bona fe o no. Sobre la gestió de negocis, vid. ZIMMERMANN, The Law of Obligations…, cit., pàg. 445.
51
És precisament en aquest àmbit que el Tribunal Constitucional ha afirmat que el principi
de la bona fe (art. 7.1 CC) és «[…] pauta y criterio general para el ejercicio de los derechos» (SSTC
120/1983, 88/1985 i 6/1988).
52
Karl LARENZ, Derecho civil. Parte General. Traducció de l’edició original alemanya per
Miguel Izquierdo y Macías-Picavea Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, München
1975, EDERSA, Madrid, 1978, pàg. 196.
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també intervé limitant la propietat i els drets reals53, les relacions juridicofamiliars54, les successòries55, la condició de soci d’una associació, les meres facultats
jurídiques (art. 111-8 CCCat), inclosos els anomenats drets potestatius o poders
de configuració jurídica i, fins i tot, els drets de la personalitat.
Dit això, és clar que el prototipus de relació jurídica que immediatament
ens ve al pensament i en què sembla que està pensant l’article 111-7 CCCat és,
sens dubte, l’obligacional de base contractual —per cert, fins ara, la matèria
menys desenvolupada normativament en el dret civil de Catalunya— on el dret
d’una part es projecta enfront de l’altra, sense que, en principi, les persones
que estan fora de la relació [els tercers] es vegin afectades. Tanmateix, com ja
hem avançat, la situació en què un determinat subjecte té un dret (absolut) que
tothom ha de respectar es pot integrar també, sense gaire esforç, dins les relacions jurídiques, tot i que cal matisar que en aquest cas els drets i deures dels
titulars de la relació s’acabaran concretant en el moment precís en què es produeixi la intromissió il·legítima en l’esfera patrimonial o personal. Serà llavors
quan s’originarà un vincle jurídic que es traduirà en l’obligació de cessar en la
intromissió liquidant-ne les conseqüències associades i, si escau, indemnitzar
els danys i perjudicis causats.

53
Precisament, aquesta definició de relació jurídica ha estat matisada per Dieter MEDICUS,
Allgemeiner Teil des BGB, Müller, Heidelberg, 2010, §9, pàg. 28, el qual objecta que només es
tracta d’una imatge, el significat de la qual no va més enllà de l’obligatio romana i que, per tant, no
s’adapta a la protecció de la propietat, és a dir, al poder del propietari, o, el que és el mateix, l’espai
de llibertat que l’ordenament jurídic garanteix a una determinada persona, atorgant-li acció per
excloure qualsevol intromissió de tercer.
54
En el llibre segon del CCCat, relatiu a la persona i a la família, també trobem supòsits en
què, implícitament o explícita, s’atorga rellevància a la bona fe. Així, per exemple, l’article 237-4
CCCat, partint d’un concepte de bona fe assimilable a l’absència de culpa, estableix que només té
dret a reclamar aliments la persona que els necessita, sempre que la necessitat no derivi de causa
que li sigui imputable, mentre la causa subsisteixi. Sobre la concreció del patró de la bona fe en el
dret de família sobre la base de les nombroses clàusules d’equitat que es contenien en el BGB en
l’època en què es va publicar el treball, hom pot veure Joachim GERNHUBER, Neues Familienrecht.
Eine Abhandlung zum Stil des jüngerem Familienrechts, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1977, pàg. 103
i ss.
55
Com hem vist, força preceptes del llibre quart sancionen conductes fraudulentes, doloses o contràries a la bona fe. Precisament, respecte de l’art. 426-55, al que abans ja m’he referit,
Joan MARSAL GUILLAMET, Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. [art. 426-55], J. Egea i Fernàndez i J. Ferrer i Riba (dir.), L. Alascio i Carrasco (coord.), Vol.
I, Atelier, Barcelona 2009, pàg. 728 i ss., després d’enllaçar-lo amb l’article 111-7 CCCat, sembla
desvincular-se de la intenció fraudulenta, quan afirma que en l’exercici de les facultats consumptives la bona fe es determina en funció del nivell de vida del fiduciari i de la seva família. Tot i que,
estrictament, no deixa de referir-se a una relació contractual (successòria), l’article 431-21.2 CCCat
fixa una altra regla que igualment es pot considerar de protecció de la bona fe i de la lleialtat en la
relació que genera la successió contractual, en la mesura que fa dependre l’eficàcia de la revocació
de l’heretament mutual preventiu del fet que s’hagi notificat notarialment els altres atorgants. En
efecte, amb l’establiment d’aquest deure de notificació es pretén assegurar que la persona que ha
decidit revocar el pacte no s’aprofiti del fet que l’altra part, perquè ignora aquest fet i confia que es
manté la institució, no revoqui la institució que hagi pogut fer.
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En principi, tots els drets poden arribar a integrar el contingut d’una
relació jurídica. Així, si ens centrem en la més típica de totes, la relació de
compravenda, veurem que juntament amb les tradicionals pretensions que integren les posicions de venedor i de comprador (inclosa l’obligació d’ambdós
de comportar-se de forma lleial i amb cura), també hi tenen cabuda d’altres
continguts, com el dret d’adquisició dels fruits pel propietari —article 541-3
CCCat—, les obligacions legals i els lligams especials, que deriven dels drets
de formació o les càrregues que no poden ser exigides, però l’incompliment de
les quals comporta desavantatges, com és el cas, per exemple, de la càrrega de
mitigar o minimitzar els danys que hom pugui patir56, la qual cosa significa que
el creditor no pot incrementar, sense un motiu raonable, el dany esperat que
deriva de l’incompliment del deutor.
Si passem a l’àmbit de les relacions familiars, hom pot comprovar que és
precisament en les relacions de convivència —matrimonials o no— on, per definició, l’exigència d’haver d’actuar d’acord amb la bona fe hi té un protagonisme
més destacat que es vincula al principi de mútua confiança, que és implícit en la
mateixa convivència57. En aquest sentit, el Llibre segon del Codi civil de Catalunya ha optat per una regulació molt completa dels pactes prematrimonials i que
es concreta, d’una banda, en què l’article 231-20.1 CCCat fixa com a requisit de
validesa que els pactes s’hagin d’atorgar almenys trenta dies abans de la data de
celebració del matrimoni i, d’una altra, en què, l’apartat 4 d’aquest mateix precepte fa una previsió específica del deure d’informació mútua sobre les situacions
patrimonials de cadascun dels futurs cònjuges, com analitzarem més endavant, en
tractar de la bona fe i l’honradesa en els tractes en la fase de negociació contractual a l’apartat V.
Hom pot concloure, doncs, que, al marge de qualsevol consideració de tipus ètic, en tota relació jurídica hi ha sempre un substrat fonamental que pren
per base el respecte mutu i la convivència pacífica i que troba el seu possible
fonament en la bona fe. En aquest sentit, la bona fe constitueix una espècie de

56
MEDICUS, Allgemeiner Teil..., cit., § 9, pàgs. 29 i 30. En el dret espanyol de contractes,
és pacífic considerar que la càrrega de mitigar els danys és una manifestació del principi de la
bona fe: vid., per tots, A. CARRASCO PERERA, Derecho de contratos, Aranzadi, Pamplona, 2010,
pàg. 1259.
57
Principi que, d’alguna manera, reflecteix l’article 231-2 CCCat quan incorpora la lleialtat
dins el nucli essencial dels deures matrimonials, substituint la fidelitat de l’antic article 1 CF. Amb
aquesta nova terminologia el legislador català s’ha fet ressò d’una interpretació oberta del deure de
fidelitat, la que entén que no se circumscriu a l’exclusió de les relacions sexuals extraconjugals, sinó
que inclou també qualsevol comportament que les normes socials i morals considerin incompatibles amb la lleialtat, en el desenvolupament de les relacions personals que caracteritzen la condició
de casat. Vid., en aquest sentit, P. SALVADOR CODERCH i J.A. RUIZ GARCÍA, «Comentari a l’article 1»,
a Comentaris al Codi de Família, a la Llei d’Unions Estables de Parella i a la Llei de Situacions Convivencials d’Ajuda Mútua, Joan Egea; Josep Ferrer (dir.), Albert Lamarca i Marquès; Covadonga
Ruisánchez Capelastegui (coord.), Tecnos, Madrid, 2000, pàg. 65.
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clàusula general58 que es projecta sobre diversos plans de la realitat social que
són canviants i, per tant, sense que es pugui arribar a identificar amb qualsevol
tipus d’infracció de l’ordenament jurídic. Ja ningú discuteix que a través de la
bona fe s’incorpora a l’ordenament jurídic l’específica protecció d’un conjunt
de béns i valors, als que reiteradament estem al·ludint (l’honestedat, l’honradesa, la rectitud, la fidelitat, el respecte i la confiança mútua)59, que tenen una
especial transcendència jurídica quan, més enllà de la seva consideració en
abstracte, es prediquen de posicions jurídiques que afecten una altra persona,
bé perquè són constitutives d’una relació contractual, familiar, successòria,
etc., o, simplement, perquè la llei en fa derivar uns efectes consolidatius de determinades posicions o titularitats —no necessàriament emmarcades en relacions jurídiques—, com passa per exemple en l’accessió o en les adquisicions a
non domino i, en altres ordenaments, fixant terminis més breus en la usucapió.
És clar que, si ens atenim estrictament a la literalitat de l’article 111-7
CCCat, que tan sols al·ludeix a les relacions jurídiques privades com a substrat sobre el qual es projecta la bona fe, hom podria afirmar que aquesta no
és exigible fora d’aquest àmbit. Aquesta conclusió no és admissible. La bona
fe també és rellevant més enllà de les relacions jurídiques, on pot servir per
determinar la protecció més forta que hom té en una relació que neix precisament com a conseqüència d’una actuació o posició concreta. Així succeeix en
els casos en què es produeix la incorporació definitiva d’un bé a un altre, com
a conseqüència de l’actuació material d’algun dels intervinents. Igualment, la
bona fe té una especial rellevància en les adquisicions a non domino, on la
protecció que s’atorga al tercer adquirent ho és enfront del veritable titular,
el dominus, que per definició és aliè a la relació que origina l’adquisició. Tots
aquests casos requereixen que la mateixa regulació de la institució incorpori
expressament una crida a la bona fe, però la seva generalització, a la pràctica,
els ha convertit en un autèntic principi. Ho analitzarem més endavant amb una
mica més de detall.

58
El fet que la bona fe s’incorpori a l’ordenament jurídic a través d’una clàusula general
no vol dir, necessàriament, que haguem de partir d’un concepte general de bona fe (caldrà estar al
supòsit de fet concret que suscita la controvèrsia), ni menys encara que sigui sinònim de donar una
entrada il·limitada a l’arbitri judicial que pugui suposar una vulneració del principi constitucional
de seguretat jurídica. En el mateix sentit, Rafael NARANJO DE LA CRUZ, Los límites de los derechos
fundamentales en las relaciones entre particulares: la buena fe, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 2000, pàg. 252.
59
Vid., per tots, Luis DÍEZ-PICAZO, La doctrina de los propios actos. Un estudio crítico sobre
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Bosch, Barcelona, 1963, pàg. 137; José Luis DE LOS MOZOS, «La buena fe en el Título Preliminar del Código Civil», a Derecho Civil (método, sistemas y
categorías jurídicas, Civitas, Madrid 1988, pàg. 226; José María MIQUEL GONZÁLEZ, Comentario del
Código Civil [artículo 7.1.º], a C. Paz-Ares Rodríguez; L. Díez-Picazo y Ponce de León; R. Bercovitz Rodríguez Cano; P. Salvador Coderch (dirs.). Tom I. Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, pàg.
38; i NARANJO DE LA CRUZ, Los límites..., cit., pàg. 250.
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D’altra banda, és ociós recordar que les relacions jurídiques o, el que és el mateix, els drets subjectius i els deures jurídics no són exclusius del dret privat, sinó que
també són presents en el conjunt de l’ordenament jurídic i, per tant, en el dret públic60. Així ho confirma, per exemple, l’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (LPAC), que, malgrat la rellevància que atorga al principi de legalitat i la diferent posició institucional que ocupa l’Administració pública respecte de les persones
privades, així com la naturalesa dels interessos en joc, enumera, entre els principis
generals als quals s’han d’ajustar les administracions públiques, el de la bona fe61 i la
confiança legítima. A partir d’aquí i gairebé amb les mateixes paraules, també trobem
el seu equivalent a l’article 31.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En l’àmbit processal, l’article 11.1 la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, també ha positivitzat el principi de la bona fe, establint que en tot tipus
de procediment s’han de respectar les regles de la bona fe i que els tribunals han de
rebutjar «[l]es peticions, incidents i excepcions que es formulin amb manifest abús de
dret o comportin frau de llei o processal». És una regla que, gairebé de forma literal,
l’article 247 LEC reitera per al procediment civil, en preveure que les persones que
intervenen en tot tipus de processos s’han d’ajustar, en les seves actuacions, a les regles
de la bona fe, afegint, a més, que la vulneració del principi se sanciona, sempre motivadament i de forma proporcionada, amb la imposició de multes. En aquesta mateixa
línia, el legislador català va incorporar també la bona fe com a un dels principis cabdals de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat. Concretament,
l’article 9 disposa que les parts i les persones mediadores han d’actuar d’acord amb
les exigències de la bona fe. Pel que fa a les parts, cal entendre que la bona fe realça
l’element cooperatiu que és imprescindible per dur a terme una mediació —amb independència que s’arribi o no a un acord—, i que implica un actuar honest que obliga,
per exemple, a facilitar la informació necessària perquè la persona mediadora pugui
percebre el veritable conflicte. Com a principi que regeix òbviament per a la persona
mediadora, significa, per exemple, que no pot adoptar una actitud passiva davant del
conflicte, ni obstaculitzar l’acord.

2.

L’actuació a través de representant

En aquelles actuacions, emmarcades o no en una relació jurídica, en què
l’interessat actua a través de representant (legal o voluntari), cal determinar a quin
60
Sobre la vigència d’aquest principi en el dret administratiu, vid. J. GONZÁLEZ PÉREZ, El
principio general de la buena fe en el derecho administrativo, 5a ed., Civitas, Madrid, 2009.
61
Igualment, l’article 106 LPAC fixa com a límit a les facultats de revisió que el seu exercici
resulti contrari a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis.
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dels subjectes (representant o representat) se li ha d’exigir la bona fe; i el mateix
succeeix en el cas que es tracti d’una persona jurídica, perquè aquesta necessàriament ha d’actuar mitjançant els seus òrgans d’administració.
En primer lloc, és a dir, en els casos de representació legal o voluntària62, cal
tenir en compte que els ordenaments català i espanyol —a diferència, per exemple, del § 166 BGB i de l’article 1391 Codi civil italià63, als quals segueix l’article
67 de l’Avantprojecte de Codi europeu de contractes de l’anomenada Acadèmia
de Pavia—64 no contenen una norma que doni resposta a si, en una relació jurídica en què alguna de les parts intervé a través de representant, les anomenades
situacions subjectives rellevants s’han de relacionar amb aquest o bé amb el representat65. Al meu entendre, semblantment a allò que succeeix amb els vicis de
la voluntat, on la part que es va valer de representant està legitimada per exercir l’acció d’anul·lació encara que derivi de vicis del consentiment prestat per
aquest, en els anomenats estats subjectius rellevants (típicament l’exigència de
bona fe), també s’ha de prendre en consideració la persona del representant, que
és qui realitza el negoci jurídic i qui pren les decisions en lloc del representat. Tot
això tenint en compte, com exposaré més endavant, que en el cas de la representació voluntària la mala fe del representat condiciona el règim aplicable, atès que,
a diferència de la representació legal, en pot supervisar l’actuació66.

62
Ens referim, lògicament, a la representació directa, és a dir, aquella en què el representant fa la declaració de voluntat en nom del representat (poder de representació) i els efectes es
produeixen directament a favor o en contra del primer.
63
El § 166 BGB disposa que en l’actuació per representant, la imputació dels vicis de la
voluntat negocial i també el coneixement o el deure de conèixer determinades circumstàncies, no
s’ha de prendre en consideració la persona del representat, sinó la del representant. Per la seva
banda, l’article 1391 CC italià afirma que, en el cas que sigui rellevant, l’estat de bona o de mala fe,
de coneixement o d’ignorància de determinades circumstàncies s’ha de tenir en compte respecte
de la persona del representant, i afegeix que, en cap cas, el representat de mala fe pot beneficiar-se
de l’estat d’ignorància o de bona fe del representant.
64
L’article 67.2 del Code europeen des contrats, Avant-projet, Livre Premier 1, (Giuseppe
GANDOLFI, coord.), Milano, Giuffrè, 2001, disposa que la bona o mala fe —entesa com el coneixement o la ignorància de determinades circumstàncies— s’haurà de tenir en compte respecte de
la persona del representant, llevat que es tracti d’elements predeterminats pel representat. Com a
norma de tancament, l’apartat 3 estableix que el representat de mala fe, en cap cas, es pot aprofitar
de la ignorància o bona fe del representant. El precepte acaba dient, com és lògic, que aquestes
regles no s’apliquen al nuntius.
65
Per a la problemàtica específica que la representació planteja en la possessió, vid. Elena
LAUROBA LACASA, Derechos reales. Comentarios al libro V del Código civil de Catalunya [art. 521-4],
vol. 1, Decanato Autonómico de los Registradores de Catalunya, Barcelona, 2008, pàg. 175, que,
després de fer-se ressò de l’opinió de G. García Valdecasas, en la distinció entre representació voluntària —on la bona fe s’hauria d’apreciar en el representat— i legal —en què s’hauria d’apreciar
en el representant—, sembla decantar-se per una solució semblant a la de l’article 2397 del Codi
civil argentí, segons el qual: «La buena fe del representante que adquirió la posesión, no salva la
mala fe del representado; ni la mala fe del representante excluye la buena fe del representado».
66
Per a la impugnació dels contractes anul·lables v. J. DELGADO ECHEVERRIA; M. Ángeles
PARRA LUCÁN. Las nulidades de los contratos: en la teoría y en la práctica, Dykinson, Madrid, 2005,
pàg. 72. Pel que fa a la bona fe en la representació voluntària, és majoritària, en la doctrina espa-
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No cal dir que respecte d’aquells elements de l’acte que ha executat el representant, però que han estat decidits exclusivament pel representat, només té rellevància la bona o mala fe d’aquest darrer. Així doncs, de la mateixa manera que
el contracte és anul·lable si concorre un vici de la voluntat que afecta algun dels
elements negocials predeterminats pel representat, la bona o mala fe d’aquest serà
la rellevant en aquests mateixos casos. El representat no pot invocar a favor seu la
ignorància del representant o que no tenia el deure de conèixer les circumstàncies
en qüestió, ni, amb més raó encara, si resulta que aquest va actuar d’acord amb les
seves instruccions. És a dir, des del punt de vista pràctic i relacionant-ho amb la
bona fe en sentit subjectiu, allò que importa, si acudim a l’exemple de l’article 522-8
CCCat, és la bona fe del representat, el qual no adquirirà la titularitat del bé moble
si, sabedor que no pertany al venedor perquè és robat, encarrega al representant que
ho ignora (bona fe) que el compri o que concorri a licitar en una subhasta.
D’altra banda, la bona fe en sentit objectiu, és a dir, entesa, segons hem vist,
com l’actitud que, prenent per base els usos o normes socials, hom ha d’adoptar
en la constitució i en el desenvolupament de les relacions jurídiques i que genera la
confiança de l’altra part, caldrà exigir-la en aquell —representant o representat—
que efectivament hagi dut a terme dita actuació. En aquest sentit, si en la fase de les
negociacions contractuals el representant genera una situació de confiança personal en l’altra part i la convenç que el negoci se celebrarà, però resulta que es frustra,
respon personalment per culpa in contrahendo, com també respon si té un interès
propi en la celebració del negoci. Són casos, com diu FLUME67, en què el representant no només actua com a tal, sinó que alhora ho fa com a persona independent, bé
sigui perquè té un interès econòmic propi o perquè ell mateix es col·loca en la posició de garant independent de les negociacions contractuals. En la resta de supòsits
respondrà el representat, perquè és qui integra la relació obligatòria i qui assumeix
els deures que en deriven, mentre que el representant és una mena d’auxiliar.
Passant a les relacions en què intervé una persona jurídica, hem de començar dient que el punt de partida ha de ser que, atès que l’activitat de gestió de la
societat correspon als administradors, els actes realitzats per aquests en l’exercici
regular de les seves funcions s’han d’imputar directament a la societat. No cal
dir que la representació orgànica és compatible amb els apoderaments específics
que la societat pugui fer a favor de terceres persones alienes, sempre que afectin
nyola, la posició que exigeix la bona fe del representat i del representant. Cfr., per tots, Manuel
GARCÍA GARCÍA; Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario. Tom II. Ed. Civitas. Madrid 1993,
pàg. 334. Si els representants designats són diversos, tant si han estat designats per actuar amb
caràcter solidari com indistint, la bona fe només s’ha de valorar respecte d’aquell que efectivament
actua.
67
Werner FLUME, El Negocio Jurídico. Parte general del Derecho civil. Tomo Segundo, Traducció de la 4a edició alemanya, Allgemeiner Teil des Bürgelichen Rechts. Zweiter Band, Das Rechtsgeshäft. Berlin, Hiedelberg, New York, 1992, realitzada per J. M. Miquel González i Esther Gómez
Calle, Madrid, 1998, pàg. 928.
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matèries que no siguin indelegables estatutàriament o legalment. Pel que fa a
les anomenades situacions subjectives rellevants, la doctrina espanyola ha tractat
d’aquesta qüestió sobretot en relació amb la condició de tercer hipotecari, distingint entre els casos en què la persona jurídica actua a través dels seus òrgans
d’administració/representació, i aquells altres en què hi ha designat un representant específic. En els primers, és a dir, quan l’òrgan d’administració en té la
representació, aquella mateixa doctrina entén que la bona fe l’han de tenir totes
les persones que integren l’òrgan68 o, dit d’una altra manera, n’hi ha prou que una
d’aquestes persones sigui de mala fe perquè les conseqüències negatives s’imputin a la persona jurídica, sens perjudici, és clar, que s’hagin atorgat poders per la
resta; cas en el qual ens hem de remetre a les regles generals de la representació69,
a les quals acabem d’al·ludir en aquest mateix apartat.
Aquest era el criteri que, en part, seguia el Projecte de llei del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, que, amb més precisió encara, vinculava aquella
imputació al fet que el membre de l’òrgan de govern que tenia coneixement o
podia raonablement conèixer el fet o circumstància rellevant hagués participat en
l’adopció de l’acord o en la realització de l’acte. En canvi, en els casos en què la
persona jurídica hagués actuat per mitjà d’altres representants, el projecte establia
que fossin aquests altres representants els que haguessin actuat de mala fe, sense
donar cap transcendència al fet que algun dels membres de l’òrgan de govern que
havia atorgat el poder fos de mala fe70.

3.

La successió en la bona o en la mala fe

Aquesta és una qüestió que, en altres ordenaments, adquireix particular transcendència en seu d’usucapió, però, com que a Catalunya el règim d’aquesta actua al
68
Vid. R. M. ROCA SASTRE; L. ROCA-SASTRE MUNCUNILL, Derecho Hipotecario, Tom I, Bosch,
Barcelona, 1979, pàg. 693; Manuel GARCÍA GARCÍA; Derecho Inmobiliario..., cit. pàg. 335 i també
FLUME, El Negocio Jurídico..., cit., pàg. 911.
69
Tanmateix, hi ha ordenaments, com l’argentí (art. 2360 CC), que adopten el criteri de
la majoria, en disposar que «[E]n la posesión de las corporaciones y sociedades será la posesión
de mala fe, cuando la mayoría de sus miembros sabía la ilegitimidad de ella. Si el número de los
miembros de buena fe fuere igual al número de los miembros de mala fe, la posesión es de mala
fe. Los miembros de mala fe deben indemnizar a los de buena fe de la privación de la posesión».
70
Concretament l’article 312-16 del Projecte, que va ser suprimit com a conseqüència de
l’esmena núm. 37, del G. P. de CiU que l’Informe de la Ponència de la Comissió de Justícia, Dret
i Seguretat Ciutadana (BOPC núm. 225, de 10.3.2008) va recomanar adoptar, deia: «Imputació
de coneixements. 1. El coneixement d’un fet o un acte per un membre de l’òrgan de govern d’una
persona jurídica és imputable a aquesta a fi de produir efectes jurídics respecte d’ella, sempre que
qui posseeix aquest coneixement hagi participat en l’adopció de l’acord o en la realització de l’acte
en el qual tenir-lo pugui ser rellevant. 2. El mateix efecte es produeix respecte dels coneixements
que tinguin altres representants d’una persona jurídica actuant en l’àmbit del seu poder de representació».
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marge de la bona o mala fe (art. 531-24 CCCat), haurem de circumscriure la nostra
anàlisi a la successió en la possessió i la consegüent liquidació d’aquesta, a l’accessió,
a les adquisicions a non domino i, en certa mesura també, a la successió en l’exercici
de l’acció publiciana. Des d’aquesta perspectiva i salvant, per la seva mateixa especificitat, el que acabem de dir en relació a les persones jurídiques —on hem admès que la
mala fe d’un dels membres es propaga a tot l’òrgan—, s’ha de partir, lògicament, de la
idea que la bona fe és un estat subjectiu personalíssim i, per tant, que no es transmet
als successors (cfr. article 442 CC espanyol). La bona fe és un estat psicològic i, com
a tal, no constitueix un acte propi del causant que vinculi els seus causahavents (art.
411-1 CCCa).
Així, doncs, causant i successor tenen el seu propi estat psicològic i, a l’hora
d’atribuir rellevància a l’un o a l’altre, caldrà distingir els casos en què l’exigència de
la bona fe s’esgota amb la conclusió d’una actuació concreta, d’aquells altres en què
aquesta mateixa exigència es concep com una situació o estat que s’ha de mantenir
en el temps. En el primer cas, la condició de bona o mala fe que tenia l’autor en el
moment de completar l’actuació és el que determina el règim jurídic aplicable, amb
independència que el successor tingui o no la mateixa situació psicològica que el seu
causant. Això és el que passa, d’una banda, amb l’article 522-8 CCCat per a les adquisicions a non domino de béns mobles71, en les quals no cal que la bona fe de l’adquirent
es mantingui més enllà del moment de l’adquisició i, d’una altra, amb l’article 34 LH
respecte dels béns immobles72, on la bona fe tampoc no cal que s’estengui més enllà
de la inscripció, és a dir, l’estat psicològic dels successius adquirents és irrellevant. El
mateix es pot dir també de l’accessió, on el rellevant és la bona o mala fe que hom tenia
en el moment precís de quedar completada la incorporació que provoca l’accessió73.
En matèria possessòria, l’article 521-7.1 CCCat es limita a afirmar que els
posseïdors poden unir llur possessió a la dels seus causants, sense referir-se a
si succeeixen o no en la bona o mala fe d’aquests. Hem d’entendre, però, que
regeix el mateix principi, és a dir, el caràcter personalíssim de la bona fe i, per
tant, la no successió en aquest estat. Així doncs, tenint en compte que la bona
fe en la possessió s’ha de mantenir en el temps, es pot donar el cas que el règim

71
Incloent-hi també, com assenyala S. ESPIAU ESPIAU, «La adquisición de buena fe de bienes muebles en la regulación del Código civil de Catalunya», ADC (2007), pàg. 22, els casos en què,
tot i que l’alienant és titular, ho és en virtut d’un títol d’eficàcia claudicant, per exemple perquè és
anul·lable, rescindible o resoluble.
72
Sobre el moment en què s’ha de donar la bona fe, vid. la completa exposició que A.
GORDILLO CAÑAS, «El principio de fe pública registral», ADC, 2006, núm. 59-2, pàg. 630 i ss., fa
de les diverses teories que la doctrina espanyola ha anat construint, i on pren partit, amb raons
de pes que exposa a la pàg. 647, per la posició que entén que la bona fe ha d’informar el procés
adquisitiu, fins la inscripció.
73
V. Joan MARSAL GUILLAMET, Derechos reales. Comentarios al libro V del Código civil de
Catalunya [article 542-10], vol. 1, Decanato Autonómico de los Registradores de Catalunya, Barcelona, 2008, pàg. 477.
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jurídic d’aquesta hagi canviat respecte de l’inicial74, la qual cosa permetrà, per
exemple, que una possessió que el causant tenia de mala fe, el seu successor la
pugui ostentar ara de bona fe, perquè creu que és titular del dret. A la inversa, pot
passar també que, sent el causant de bona fe, el seu successor conegui la manca
de títol i consegüentment que, a partir d’aquell moment, s’hagi d’aplicar un règim
diferent per a l’adquisició dels fruits (art. 522-3 CCCat), les despeses útils (art.
522-4.2 CCCat) i el deteriorament o pèrdua (art. 522-5). Dit resumidament, hi ha
dues situacions possessòries, la del causant i la del causahavent, de manera que si
ambdós són de bona fe la possessió es liquidarà per les regles d’aquesta, però si la
bona fe falta en algun dels dos, en aquell concret període de temps en què hi falti
es regirà per les regles de la possessió de mala fe.
La tradició jurídica catalana, en seu d’acció publiciana, havia admès, però,
que es pogués succeir en la mala fe del causant, ja que entenia que l’hereu universal era successor «honoris et oneris» i, consegüentment que «malam fidem defuncti
nocere haeredi»75. En canvi, la qüestió havia plantejat més dubtes respecte de les
adquisicions inter vivos, sobretot per l’intent de diferenciar entre les adquisicions
oneroses i les lucratives, per bé que, majoritàriament, hom va entendre que, als
efectes de la publiciana, en ambdós casos l’accipiens ocupava la posició que tenia
el tradens. Pel que fa a la vigent regulació de l’acció publiciana, admès, com veurem més endavant, que el posseïdor de bona fe té millor dret a posseir que el de
mala fe, si resulta que el causant que posseïa ad usucapionem de mala fe va perdre
la possessió que ara té un altre de bona fe, el causahavent que pretén recuperar la
cosa a través de l’acció publiciana incorpora la mala fe del seu causant, per molt
que ell ignorés aquesta circumstància.

IV.

PROTECCIÓ DE TERCERS ADQUIRENTS: APARENÇA JURÍDICA, ONEROSITAT I BONA FE

1. Adquisicions a títol onerós i de bona fe
Tot i que manca uniformitat de criteri a l’hora d’explicitar la regla que garanteixi la seguretat del tràfic jurídic, mitjançant la protecció de tercers adquirents,
diversos preceptes del Codi civil de Catalunya permeten determinar l’existència
d’un mínim comú denominador: que l’adquirent ho sigui a títol onerós i de bona
fe. És més, a partir d’aquí s’ha sostingut també que és possible l’aplicació analògica d’aquestes normes protectores de l’aparença jurídica, fins al punt d’elevar-lo a

74
Així ho confirma l’article 521-7.3 CCCat en establir que «Els efectes de la bona fe cessen
a partir del moment en què els posseïdors saben, o poden saber raonablement, que no tenen dret
a posseir».
75
OLIBA, Commentariorum…, cit. Part II, cap. XIII, pàg. 218.
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la categoria d’autèntic principi general del dret, en la mesura que, empíricament,
l’ordenament català, com l’espanyol76, ha pres una opció clara de protegir el tercer de bona fe per sobre de la titularitat oculta del titular veritable. El paradigma
d’aquesta regla el trobem a l’article 522-8 CCCat, que, en relació amb les adquisicions a non domino de béns mobles, gairebé com si es tractés d’un element
que integra el mateix estatut dels béns mobles, ha adoptat la solució anomenada
germanista establint que «l’adquisició de la possessió d’un bé moble de bona fe i
a títol onerós comporta l’adquisició del dret en què es basa el concepte possessori,
encara que els posseïdors anteriors no tinguessin poder de disposició suficient
sobre el bé o el dret». Tanmateix, pel que fa als immobles, l’ordenament civil català no conté una norma paral·lela que, a semblança de l’article 34 LH, determini
el criteri que ha de regir, així que, amb tot el seu abast, cal estar al que disposa
aquest darrer precepte.
La protecció que en el tràfic immobiliari s’atorga a la confiança de qui per
adquirir un immoble o admetre una garantia immobiliària ho fa a l’empara d’allò
que publica el Registre, és, d’acord amb l’article 34 LH, la forma més elaborada
d’aparença jurídica. Efectivament, sense que calgui ara aprofundir en aquesta
matèria, atès que són moltes les normes de l’ordenament civil català que, directament o indirecta, es remeten al règim de protecció d’aquest precepte de la Llei
hipotecària77, em limitaré a fer unes breus consideracions sobre el sentit que el
principi de la bona fe té en aquesta seu. En primer lloc, cal assenyalar que l’article 34 LH parteix d’un concepte de bona fe (subjectiva) que, entès en sentit
negatiu, significa la ignorància del tercer adquirent fonamentada en l’error sobre
l’exactitud registral o, el que és el mateix, en la creença que la persona de la qual
s’adquireix era propietària en el moment de la transmissió i que podia transmetre
el dret, i, en sentit positiu, la creença o confiança en l’exactitud del Registre78.
Val a dir, però, que en relació amb la fe pública registral, és a dir, la protecció
del tercer que adquireix confiant en allò que publica el registre79, esdevé una regla
que, basant-se en la protecció de l’aparença jurídica i en la seguretat del tràfic, fa
que l’adquisició esdevingui ferma encara que resulti que ho ha estat a non domino,
o que s’alliberi de les càrregues o gravàmens que poguessin recaure sobre l’immoble. L’excusabilitat de l’error també s’ha convertit en un requisit que aquí, a poc a

76
Antonio GORDILLO CAÑAS, La representación aparente. (Una aplicación del principio general de protección de la apariencia jurídica). Publicaciones de la Universidad de Sevilla, núm. 36,
1978, pàg. 384, on es conté una completíssima relació dels preceptes que fan aplicació d’aquest
principi de protecció de l’aparença jurídica.
77
En el dret alemany, en canvi, el § 892 BGB no exclou de la fe pública registral les adquisicions gratuïtes, cosa que, ben segur, s’ha de vincular al principi d’abstracció de la causa.
78
ROCA SASTRE; ROCA-SASTRE MUNCUNILL, Derecho Hipotecario, cit., pàg. 652.
79
La doctrina, molt majoritàriament, entén que aquest règim de protecció inclou també
l’adquisició a non domino de qui, sense prèvia consulta al registre, inscriu la seva adquisició. Vid.,
per tots, Gordillo Cañas, «El principio de fe pública...», cit., pàg. 604.
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poc, ha anat ampliant el seu camp d’acció, en el sentit que la protecció registral no
només s’exclou si es prova que coneixia la inexactitud del registre (art. 34.2 LH),
sinó també si podia raonablement conèixer-la80. En efecte, inicialment, la jurisprudència havia considerat que l’excusabilitat (actuació diligent) era irrellevant per a
la bona fe de l’adquirent emparat a l’article 34 LH, és a dir, que la negligència a esbrinar la situació real de la finca no privava de la protecció registral. Amb posterioritat, però, el Tribunal Suprem va canviar d’orientació entenent que la bona fe de
l’article 34 LH no només comprèn el desconeixement de la inexactitud registral,
sinó també que no s’hagi pogut conèixer la situació real desplegant una diligència
normal o adequada al cas (SSTS de 14 de febrer de 2000, de 8 de març de 2001 i de
18 de febrer de 2005). Anant més lluny encara, la STS de 7 de desembre de 2004
—citant la de 14 de juny de 1988— havia resolt que la bona fe del tercer hipotecari
no és només el desconeixement total de la inexactitud registral, sinó que exigeix
també l’absència de la possibilitat de conèixer-la. En fi, a més del desconeixement
o ignorància, també requereix un comportament honest que, de fet, és un factor
que s’integra en el concepte mateix de bona fe. Tot això, amb el benentès que no
n’hi ha prou amb qualsevol mena de dubte, sinó que cal un comportament raonable, fonamentat i superable emprant una diligència normal.
Com ja he avançat, abunden els preceptes del Codi civil de Catalunya que,
respecte de la protecció que cal donar al tercer adquirent, es remeten al règim
d’adquisició de béns mobles de bona fe (art. 522-8 CCCat) i, per als béns immobles a la legislació hipotecària (art. 34 LH). Aquest és el cas dels articles 426-50.1,
531-20.2, 564-3.3, 567-2.3 i 569-31.2 CCCat. S’hi pot afegir també l’article 231-9.3
CCCat i, per remissió a aquest en relació amb les parelles estables, l’article 234-3.2
CCCat, atès que encara que no facin cap menció a la legislació hipotecària, el seu
règim protector hi és implícit en la mesura que, per a la validesa de l’acte d’alienació de l’habitatge fet sense consentiment de l’altre cònjuge o membre de la parella,
a més de la bona fe i el títol onerós, s’exigeix que el titular manifesti que l’immoble
no té la condició de familiar81, manifestació que només s’entén en clau registral (article 91 RH). En aquest sentit, la STSJC de 28 de febrer de 2011 ha declarat inefi80
GORDILLO CAÑAS, «El principio de fe pública...», cit., pàg. 607 i s. En canvi, un altre
sector doctrinal, per tots v. Manuel GARCÍA GARCÍA; Derecho Inmobiliario...cit, pàg. 311 i ss., s’havia
manifestat fermament en contra d’aquest criteri, proposant, fins i tot, que la referència que l’art.
34 LH fa a la bona fe, fos substituïda per la de ‘desconeixement’. Al meu parer és, precisament,
aquesta referència expressa la que permet exigir la diligència que, d’altra banda, és consubstancial
a la bona fe.
81
Cal tenir present que, en aquest precepte, l’expressió «adquirent de bona fe» no fa referència al tercer de l’article 34 LH, sinó al primer adquirent del bé en qüestió fora del cercle
conjugal. D’altra banda, no cal dir que, tot i la falsa manifestació del disponent sobre el seu estat
civil de solter, mancarà la bona fe de l’entitat financera a favor de la qual es constitueix la hipoteca
de l’habitatge si era coneixedora del caràcter familiar o podia raonablement conèixer-lo. Dit en
altres paraules, no hi ha bona fe quan es desconeix allò que, actuant amb una mínima diligència,
s’hauria d’haver conegut.
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caces dues hipoteques constituïdes pel pare en garantia de dos préstecs del seu fill
nascut d’un matrimoni anterior, en les quals mancava el consentiment de la segona
esposa i en què l’hipotecant havia manifestat de forma inexacta que estava separat
judicialment. En aquest cas, però, com que es tractava d’una hipoteca constituïda
a títol gratuït, el Tribunal considera intranscendent la qüestió relativa a la bona
o mala fe de l’entitat bancària. Tot i això, aprofita per assenyalar —fent seva la
jurisprudència del Tribunal Suprem— que sent la bona fe un estat psicològic que
es determina pel desconeixement o coneixement erroni de la realitat, té també un
component objectiu que consisteix en el comportament exigible d’acord amb el
model socialment admès i, en definitiva, en la diligència amb la qual ha d’actuar
l’interessat per merèixer l’empara del dret. Dit en altres paraules, la bona fe obliga
l’adquirent —tal com avui expressament ho recull l’article 231-9.3 CCCat— a una
conducta activa, que comporta, fins i tot, no ometre circumstàncies o emprar la
diligència deguda per tal d’esbrinar si la titularitat del transmetent està viciada.
Cal fer un esment especial a l’article 465-2 CCCat, que, en regular els efectes
de l’acció de petició d’herència, exclou de la restitució els béns adquirits a títol
onerós per tercers de bona fe, d’acord amb el que estableixen la legislació hipotecària i les normes sobre irreivindicabilitat dels béns mobles. Em refereixo que, en
aquest cas, la remissió a la legislació hipotecària no ho és exclusivament a l’article
34 LH, sinó que inclou també que es compleixi allò que preveu l’article 28 LH, a
saber, que les inscripcions de finques o drets reals adquirits per herència o llegat
no produeixen efectes, pel que fa a tercers de bona fe, fins que hagin transcorregut dos anys des de la data de la mort del causant.
Un altre conjunt de preceptes tan sols al·ludeixen a la necessitat que es
tracti d’una adquisició a títol onerós i de bona fe, sense fer esment a la inscripció
registral. És el cas, per exemple, de l’article 232-24.2 CCCat, que, en el règim de
participació de béns, considera improcedents l’acció de reducció, supressió de
donacions o d’atribucions particulars en pacte successori i l’acció d’impugnació
dels actes del deutor a títol onerós fets en frau del dret del creditor, quan els béns
han passat a poder de tercers adquirents a títol onerós de bona fe82. En aquest
cas, la falta de remissió s’explica pel fet que s’ha volgut incloure tant els béns
mobles com els immobles, sense que això signifiqui la inaplicació de l’article 37
LH, que impedeix que les accions rescissòries, revocatòries i resolutòries es puguin exercir contra tercer adquirent (a títol onerós i de bona fe) que hagi inscrit
els títols dels seus respectius drets d’acord amb allò que preveu la mateixa Llei
hipotecària. Al mateix criteri respon també l’article 232-9.2 CCCat, que considera igualment improcedents aquestes mateixes accions si en el patrimoni del
82
Sí que s’hi remet, en canvi, l’article 531-20 CCCat, relatiu a la donació amb reserva de la
facultat de disposar, establint que l’exercici de dita facultat resol la titularitat dels donataris i dels
tercers adquirents, llevat de bona fe d’aquests i del que estableix la legislació hipotecària.
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cònjuge deutor no hi ha béns suficients per satisfer la compensació econòmica
quan els béns estan en poder de terceres persones adquirents a títol onerós i de
bona fe. No cal dir que la formulació literal d’aquests dos preceptes tampoc no
permet concloure que desplacin el principi de la fe pública registral de l’article
34 LH, en el sentit que si, per exemple, es dóna el cas que el deutor duu a terme
una doble venda d’un immoble a sengles compradors de bona fe i és el segon qui
inscriu en primer lloc acomplint els requisits que exigeix l’esmentat precepte de
la Llei hipotecària, en cap cas pot prevaler la primera alienació no inscrita.
En aquesta mateixa seu, m’haig de referir també a l’article 429-10 e) CCCat,
que, en disposar que la impugnació dels actes de realització dinerària duts a terme
pel marmessor no afecta tercers adquirents de bona fe (entesa com a ignorància
de la voluntat de defraudar que mou l’alienant), no diferencia entre adquisicions
oneroses i lucratives. A primer cop d’ull, això permetria interpretar que constitueix una excepció al principi general, però en realitat només es pot referir als
actes dispositius realitzats a títol onerós, ja que el marmessor, segons resulta de
la remissió que aquest precepte fa a l’article 429-9 CCCat, no està legitimat per
disposar a títol gratuït, de manera que aquest tipus d’atribucions s’hauran de
considerar directament nul·les per manca de poder de disposició83.
En altres ocasions, la protecció que el Codi atorga als tercers adquirents de
bona fe consisteix a afavorir-los amb l’establiment d’una presumpció material que
garanteix millor la seguretat del tràfic jurídic, legitimant, per exemple, l’actuació
individual en la potestat parental que, com és sabut, és d’exercici conjunt per
ambdós progenitors. En aquest sentit, l’article 236-8.2 a) CCCat disposa que en
els actes d’administració ordinària de béns de menors en potestat, realitzats per
un dels progenitors, es presumeix, respecte a tercers de bona fe, que cada progenitor actua amb consentiment de l’altre. Això significa que l’acte realitzat sense
aquell consentiment esdevé inatacable llevat que l’adquirent conegués aquesta
manca de poder, ja que aleshores tindrà la condició de mala fe84. Sobre això, cal
tenir en compte que aquests tercers només tenen aquesta condició respecte del
progenitor que no ha prestat el consentiment, però no en relació amb el negoci
celebrat. Pel que fa als veritables tercers —els posteriors adquirents—, tractant-se
de béns mobles, es veuran protegits si es donen els requisits de l’article 522-8
CCCat i, respecte dels immobles, si es compleix el que determina l’article 34
83
En el mateix sentit, Nicolàs NOGUEROLES PEIRÓ; Núria RAGA SASTRE, Comentari al llibre
quart... [art. 426-55], a Egea i Fernàndez; Ferrer i Riba (dirs.), Alascio i Carrasco (coord.), vol.
I, cit., pàg. 979, els quals afegeixen que la bona fe ha de ser merament presumptiva, «[...] basta
la creença de què el marmessor podia realitzar l’acte dispositiu, sense ser exigible una diligència
especial. Ara bé, el tercer no té bona fe davant aquells fets, actes o situacions que resultin evidents,
“grinyolin” o “facin mal els sentits” seguint la terminologia emprada pel TS», és a dir, en negar que
hi càpiga una diligència especial, admeten la que sigui raonable.
84
Vid. Josep FERRER RIBA, Comentaris al Codi de família... [art. 137 CF], a Egea Fernàndez;
Ferrer i Riba (dirs.); Lamarca i Marquès; Ruisánchez Capelastegui (coords.), cit., pàg. 654 i 655.
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LH. Finalment, en seu de persona jurídica, l’article 312-13.3 CCCat protegeix
els tercers adquirents de bona fe, enfront de les extralimitacions en les facultats
representatives de l’òrgan de la persona jurídica, fins i tot en el cas que les dites
facultats derivessin dels estatuts i haguessin estat objecte d’inscripció85.
Fora del Codi, ens hem de referir, en primer lloc, a la consideració que té la
bona fe en la remissió que, en matèria de rescissió per lesió, l’article 324 CDCC fa
a l’article 1295 CC. En efecte, si partim de la base que l’article 531-1 CCCat determina que per transmetre la propietat cal, a més del títol d’adquisició, la tradició
o la realització dels actes o les formalitats que estableix la llei, el tercer adquirent
en poder del qual estiguin les coses objecte del contracte que s’ha de rescindir
no s’hauria de veure afectat per la rescissió, ja que és adquirent a domino, atesa,
a més, la naturalesa personal d’aquesta acció. Però en aquest cas la llei no ho
entén així, sinó que, perquè l’adquisició esdevingui inatacable, l’article 1295.2
CC exigeix que l’adquirent sigui de bona fe —entesa com el desconeixement de
l’existència d’una causa per a rescindir el contracte—, i, només en el cas que no
ho sigui, haurà de suportar els efectes de la rescissió d’un contracte en què no va
ser part86. Cal tenir en compte, a més, que aquest precepte tampoc no fa cap allusió expressa al caràcter onerós o gratuït del negoci, per la qual cosa ens hem de
preguntar si l’onerositat és un requisit que cal afegir als altres que demana l’article
1295 CC. Del mateix context de l’article 1295 CC, com de forma majoritària ha
entès la doctrina, es desprèn que la resposta ha de ser afirmativa87.

2.

La manca de protecció del tercer adquirent a títol lucratiu. La regla Nemo
liberalis nisi liberatus

Com acabem de veure, són nombrosos els preceptes de l’ordenament civil
català que, seguint una inveterada tradició, positivitzen la regla segons la qual
85
Per la seva banda, l’article 315-7.2 CCCat estableix que els actes inscriptibles només es
poden oposar a terceres persones de bona fe des de la data de la inscripció o, el que és el mateix,
positivitza, per als registres de la persona jurídica, el principi d’inoposabilitat a tercers dels actes no
inscrits. D’altra banda, l’apartat 3 disposa que la declaració de nul·litat o inexactitud dels assentaments registrals no perjudica els drets de terceres persones de bona fe adquirits d’acord amb la llei.
86
Com assenyala Bruno RODRÍGUEZ ROSADO, «Ius ad rem y condena de la mala fe: una explicación de los artículos 1473, 1285.2 y 1124.4 del Código civil», ADC, 2009, 62-4, pàgs. 1716 i 1717,
l’article 1295.2 CC no preveu la protecció del tercer adquirent de bona fe (que en la seva condició
d’adquirent a domino no s’ha de veure afectat per la rescissió), sinó la desprotecció del de mala fe (del
que coneixia que amb la seva adquisició perjudicava l’expectativa readquisitiva del primer alienant).
87
Aquesta és l’opinió dominant, vid., per tots, ROCA SASTRE; ROCA SASTRE MONCUNILL, Derecho Hipotecario, pàgs. 577 i 851. Tanmateix, formulant-ho merament com una hipòtesi, B. MORENO
QUESADA, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M. Albaladejo, [art.
1295], Tom. XVII, vol. 2.º (2a ed.), Edersa, Madrid, 1995, pàg. 218, entén defensable que «[…] no
procede añadir un requisito más —el de la adquisición a título oneroso— a los dos que menciona el
párrafo 2.º del artículo 1295 para considerar al tercero inmune a la restitución rescisoria».
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només els tercers adquirents a títol onerós i de bona fe són mantinguts en la
seva adquisició. D’altres posen directament les atribucions a títol gratuït en
una posició que les fa cedir davant d’interessos que l’ordenament considera
més dignes de protecció, com són el pagament dels deutes contrets pel donant,
els drets legals successoris o els derivats de la crisi matrimonial. El precepte
que ho formula amb més claredat és l’article 531-14 CCCat, que, reproduint
l’article 340.3 CDCC —el qual, al seu torn, havia incorporat també la mateixa
regla que ja es contenia en la Constitució de 1503 Per tolre fraus, de Ferran II
a la tercera Cort de Barcelona (CiADC I, 8, 9, 1)—88, disposa que «No perjudiquen els creditors dels donants les donacions que aquests atorguin després
de la data del fet o de l’acte del qual neixi el crèdit, si manquen altres recursos
per a cobrar-lo».
En certa mesura, aquest precepte en concret i d’altres als quals ja ens hem
referit en l’apartat anterior, no fan res més que preveure la mateixa conseqüència
jurídica, la no oposabilitat de l’adquisició, tant per als casos en què l’adquirent és
de mala fe com per a aquells en què, tot i sent de bona fe, ha adquirit per un títol
gratuït89. Efectivament, aquesta és una regla que en el dret romà ja trobem representada en l’aforisme «Potior est qui certat de damno evitando quam qui de lucro
captando»90, és a dir, en cas de conflicte entre un titular que pateix un dany i un
adquirent a títol lucratiu, el dret, raonablement, considera més digne de protecció
el primer que el segon: l’ànim d’evitar un dany té prioritat sobre l’ànim de lucre.
A diferència de l’altra regla reguladora de la col·lisió de drets, «Prior tempore,
potior iure», molt més simple, la que ara ens ocupa té en compte el contingut dels
drets en conflicte i en determina quin és més mereixedor de protecció: la manca

88
Amb anterioritat, la Pragmàtica de Joan II, lloctinent de Pere III, atorgada a Girona el 18
d’octubre de 1384 (CiADC, 2,7,4), establí també la presumpció de simulació de les donacions, les
vendes, etc., en què l’alienant retenia la possessió, ja que s’entenia que eren fetes en frau de creditors. A diferència de la Constitució Per tolre, que es refereix a actes vàlids, en aquesta Pragmàtica
s’al·ludeix a actes fingits i, per tant, nuls en tant que simulats. El sistema de protecció previst per la
Constitució Per tolre fraus s’articulava sobre la base d’exigir la publicitat de les donacions a través
de la seva «insinuació» en un registre. La insinuació tenia el seu origen en el dret romà on la trobem
mencionada, per primera vegada, en un Edicte de Constantí de l’any 316 (Fragmenta Vaticana §
249. F.I.R.A. pàgs. 513-515), confirmat posteriorment per altres disposicions (Codex Theodosianus II, 5,1 [Brev. III, 5, 1]) de l’any 319; C. Th. VIII, 12, 3a, 4a, 6a, 8a) i que va acabar perdent el
seu caràcter general en excloure d’aquesta formalitat les donacions ante nuptias (C. Th. III, 5, 13
—Brev. III, 5, 8—) que no excedissin de la quantitat de 200 solidi (C. 8,54,34 prin.). Posteriorment,
Justinià dispensà de la insinuació totes les donacions fins a 300 solidi, anivellant-les amb les ante
nuptias (C.8,54,36, § 3r), sent aquesta la regla que seguiria el dret català històric.
89
Com assenyala RODRÍGUEZ ROSADO, «Ius ad rem y condena de la mala fe...», cit., pàg. 1717,
aquesta equiparació no és total, atès que no s’equiparen quant als efectes indemnitzatoris. En efecte,
l’article 1298 CC reserva la indemnització de danys i perjudicis per a l’adquirent de mala fe.
90
Sobre això, vid. Andreas WACKE, «Europäische Spruchweisheiten über das Schenken
und inhr Wert als rechtshistorisches Argument», a Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, Reinhard ZIMMERMANN (Herausgegeben) in Verbindung mit Rolf KNÜTEL und Gens Peter MEINCKE,
Müller Verlag, Heidelberg, 1999, pàg. 359.
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de sacrifici de l’adquirent a títol lucratiu justifica que no se li doni la mateixa
protecció que en les adquisicions oneroses91: només pot fer donacions la persona
que ha satisfet o pot satisfer els seus deutes. Tècnicament es pot dir que, d’inici,
el donatari de bona fe adquireix la propietat, però la seva adquisició és resoluble i
resta condicionada al fet que els creditors o, en el seu cas, l’antic propietari exerceixin l’acció de restitució.
És el mateix criteri que es reflecteix en un altre aforisme també molt expressiu, «Nemo liberalis nisi liberatus», que en l’àmbit del dret de successions
té el seu equivalent en la regla «abans pagar que heretar», que en el dret català
trobem formulada a l’article 432-2.1 f) CCCat, quan estableix el dret preferent
dels creditors hereditaris per al cobrament de llurs crèdits sobre el dels donataris
mortis causa i, per remissió, sobre el dels legataris. En certa mesura es tracta d’un
principi que trobem també en la inoficiositat legitimària (art. 451-22 CCCat), en
les regles de protecció de la integritat de la compensació econòmica pel treball
(art. 232-9 CCCat) i del crèdit de participació resultant de la liquidació del règim
econòmic matrimonial (art. 232-24 CCCat); en ambdós casos, si no hi ha béns suficients per pagar els respectius crèdits. És a dir, com si d’alguna manera s’estigués
presumint el frau o mala fe, tot i que en realitat no és així, ja que n’hi ha prou amb
la insuficiència patrimonial.
El paradigma d’aquesta assimilació d’efectes entre mala fe i adquisició a
títol lucratiu és l’anteriorment citat article 531-14 CCCat, regla que ara ha incorporat també l’article 461-7 CCCat respecte de la repudiació de l’herència en
perjudici dels creditors de l’hereu. Igualment, en seu de relacions econòmiques
entre cònjuges, l’article 231-11 CCCat estableix una presumpció de gratuïtat
en benefici dels tercers creditors de qualsevol dels cònjuges, als efectes de la
inoposabilitat dels actes o negocis gratuïts celebrats amb posterioritat al naixement del crèdit. Això significa que, per cobrar el seu crèdit, els creditors poden
atacar la transmissió patrimonial entre cònjuges, llevat que aquests demostrin
que estava emparada en una causa onerosa (s’inverteix la càrrega de la prova).
En concordança amb aquest precepte, l’article 231-12 CCCat, reproduint el
mateix criteri que l’article 78.1 i 2 LConc, legitima els creditors del cònjuge

91
Tot i admetre que, efectivament, en les adquisicions lucratives no hi ha cap mena de
sacrifici o contraprestació per part de l’adquirent, algun autor ha afirmat que això no treu que,
si es priva al donatari del bé adquirit lucrativament, aquest pugui patir un dany efectiu: Jorge
Horacio ALTERINI, «La buena fe y los prejuicios ante las adquisiciones a título gratuito», Discurso
de recepción a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 17 de juliol de
2003, pàgs. 5 i 6, posa l’exemple d’una persona diligent, que rep la donació d’un immoble de gran
valor, que li serveix per provar la seva solvència davant la contracció de noves obligacions que es
corresponen amb el seu nou estatus econòmic, i es pregunta si a aquest donatari, que en cap moment va sospitar res i que va confiar en l’estabilitat de l’adquisició, se li podrà dir que la donació ha
esdevingut ineficaç por la sola circumstància que se suposa que dogmàticament no se li causa cap
dany i que només se’l priva d’un lucre.
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concursat per poder rescindir i reintegrar a la massa del concurs les donacions
—en tant que presumptament perjudicials d’acord amb l’article 71 LConc—
atorgades durant els dos anys anteriors a la declaració de concurs. Considera
que hi ha hagut donació del cònjuge concursat a l’altre si la contraprestació
per adquirir el bé procedia del primer, i, en el cas que no ho pogués acreditar,
la presumpció es limita a la meitat, llevat que l’adquirent tingués ingressos o
recursos suficients.

V.

ESPECIAL REFERÈNCIA A L’HONRADESA EN ELS TRACTES EN LA NEGOCIACIÓ
CONTRACTUAL. CULPA IN CONTRAHENDO I BONA FE

L’article 111-7 CCCat al·ludeix a l’honradesa en els tractes i a la bona fe,
com si es pogués diferenciar d’aquesta, és a dir, com si d’alguna manera fossin
dos conceptes independents92. En realitat, però, l’honradesa en els tractes és una
especificació de la bona fe, més concretament de l’anomenada bona fe objectiva,
entesa, d’una banda, com l’actitud que s’adopta a l’hora de decidir si se celebra o
no un contracte i, de l’altra, un cop celebrat, la que s’ha de mantenir mentre dura
la seva execució. Ho confirma el preàmbul de la Primera llei del Codi civil de Catalunya quan afirma que amb l’expressió «honradesa en els tractes», «[d]’acord
amb l’evolució més recent del dret privat europeu, en vol destacar l’aspecte objectiu, independent del coneixement o la ignorància de cadascun dels subjectes
de la relació jurídica».
Aquesta concepció coincideix amb la dels Principles of European Contract
Law, que també identifica l’honradesa en els tractes amb la bona fe en sentit
objectiu, en la qual és intranscendent la representació mental que pugui fer el
subjecte, com intranscendent és també quina en sigui la intenció. D’altra banda, si ens situem en l’àmbit de les relacions precontractuals, que, sovint, és on
l’honradesa en els tractes adquireix més rellevància pràctica, observem que en
les propostes harmonitzadores se li atribueix valor imperatiu, en el sentit que
les parts tenen l’obligació de negociar de bona fe, sense que hi càpiga la renúncia o l’exclusió voluntària93. En el cas de trencament injustificat dels tractes94, la

92
Considera que ho són Ferran BADOSA COLL, Manual de Dret Civil Català, Marcial Pons,
Barcelona, 2003, pàg. 91, el qual, a més, recolzant-se en el preàmbul, afirma que la Llei primera del
Codi només generalitza la bona fe.
93
Vid. María Paz GARCÍA RUBIO, «La responsabilidad precontractual en la propuesta de
modificación del derecho de obligaciones y contratos», ADC, LXIII-IV 2010, pàg. 1627, que, a
partir d’allò que disposa el II.-3: 301 (2) del DCFR proposa que també s’incorpori a la Proposta
elaborada per la Secció de dret civil de la Comisión General de Codificación.
94
Per exemple, perquè una de les parts negocia un contracte, que sap que no pot celebrar
per manca de legitimació o autorització, i continua les negociacions quan ja ha decidit no contractar, o bé dóna a entendre a l’altra part que és segur que signaran el contracte sense ser-ho. Sobre
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conseqüència jurídica és la responsabilitat, basada en la culpa in contrahendo95,
pels danys i perjudicis causats, i que es tradueix, com a regla, en el fet que qui
ha patit el dany ha de quedar en la mateixa situació que si el negoci no s’hagués
celebrat, sens perjudici que, en ocasions, pugui incloure també la restitució del
benefici obtingut per l’altra part (vid. art. 2:302 dels mateixos Principles). En la
fase de negociació o formació del contracte96, les parts se situen en una relació
de mútua confiança que obliga recíprocament a revelar a l’altra tot allò que sigui
rellevant per a una correcta formació de la voluntat contractual97. Naturalment, el
fet que la part que disposa de la informació hagi omès donar-la a conèixer a l’altra
no exclou que el contracte s’acabi celebrant, cas en el qual es podrà procedir a
l’anul·lació per l’error o, si l’ocultació és maliciosa, per dol, llevat que aquest sigui
incidental, ja que aleshores només serà procedent exigir una indemnització.
El buit normatiu que en l’àmbit del dret de contractes presenta el dret català fins al present moment, comporta, com és lògic, l’absència de normes que
s’ocupin de la fase prèvia a la conclusió del contracte, tant pel que fa al trencament de les negociacions com a les conseqüències de la celebració amb vulneració
dels deures d’informació, de col·laboració o de confidencialitat i la delimitació de
l’abast d’aquests deures. Efectivament, no es preveu res a la Llei 6/2000, de 19 de
juny, de pensions periòdiques, ni a la Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió
de finca o edificació a canvi de construcció futura, ni a la Llei 2/2005, de 4 d’abril,
de contractes d’integració, així com tampoc a la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de
contractes de conreu. En conseqüència, caldrà aplicar directament el principi
general que es conté a l’article 111-7 CCCat, tot i que, en tractar-se precisament
d’una norma de caràcter principial, s’haurà de valorar, cas per cas, quina és la
conseqüència jurídica i si escau la via de l’error o del dol, supòsit en el qual perd
sentit acudir a la tècnica de la culpa in contrahendo.
L’ordenament català relatiu a la protecció dels consumidors i usuaris conté
una certa regulació dels deures de les parts en la fase precontractual, per bé que
no podem oblidar que es tracta d’una regulació que obvia fer cap mena de plan-

això, vid. l’article 2:301 dels Principis LANDO, que, partint del ple respecte a la llibertat de decidir si es vol o no celebrar un contracte, estableixen la responsabilitat pels danys que s’hagin pogut
causar per haver negociat o trencat els tractes amb mala fe per alguna de les parts.
95
La doctrina de la culpa in contrayendo té els seus orígens en el conegut article de JHERING,
«Culpa in contrahendo, oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion gelangten
Verträgen», a Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts I,
Friedrich Mauke, Jena, 1861, pàg. 1 i ss.
96
Tot i que es podria argumentar que, en la fase de formació del contracte, encara no hi ha
la relació jurídica que exigeix l’article 111-7 CCCat, deixant de banda la laxitud amb què s’ha d’interpretar aquest concepte, avui s’admet que amb l’inici de les negociacions contractuals neix, ex
lege, una relació obligatòria entre les parts que intervenen en els tractes preliminars, amb uns deures concrets d’informació i de protecció. Vid., per tots, FLÜME, El Negocio Jurídico..., cit., pàg. 165.
97
Aquesta és una obligació específica dels contractes d’assegurança, però que, amb diferents graus d’intensitat, inclou també altres contractes que es basen en una relació de confiança.
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tejament de dret civil, sinó que se circumscriu al vessant merament administratiu,
d’infraccions i sancions. La Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de
Catalunya, ho justifica sobre la base que en aquesta mena de contractes no es dóna
l’equilibri entre les parts; el consumidor només pot decidir si contracta o no, però
no les condicions en què ho fa, ja que aquestes les fixa el comerciant. D’aquí que,
per exemple, l’article 123-3 CCons, en relació amb la informació precontractual,
disposi que les persones consumidores tenen dret que se’ls lliuri, amb un temps
suficient i raonable, un model de contracte amb les condicions generals previstes
i, més específicament, que l’article 123-7.3 CCons estableixi, segons hem vist, que
els contractes de consum s’han d’integrar d’acord amb el principi de la bona fe
objectiva, fins i tot en el cas d’omissió de la informació precontractual rellevant.
Ara per ara, però, és en el dret de família on, paradoxalment, l’ordenament
civil català conté una regulació més precisa dels deures de les parts en el procés de
formació dels acords de voluntat, concretament en els pactes atorgats en previsió
d’una ruptura matrimonial. En efecte, tot i que el principi d’autoresponsabilitat és
la regla que presideix qualsevol negociació contractual i que això hauria de portar
que cada part s’hagi de procurar la informació que consideri rellevant, cal tenir en
compte que, com que es fonamenta bàsicament en el fet que la informació li sigui
accessible98, aquesta accessibilitat no es dóna en el moment en què s’estipulen els
pactes prematrimonials. Així s’explica que l’article 231-20.2 CCCat disposi que el
notari, abans d’autoritzar la corresponent escriptura pública, hagi d’advertir els
atorgants del deure que tenen de proporcionar-se mútuament informació sobre
els respectius patrimonis, els ingressos i les expectatives econòmiques, sempre, és
clar, que sigui rellevant per al contingut del pacte. Aquesta obligació deriva de
l’apartat 4 d’aquest mateix precepte, segons el qual el cònjuge que pretengui fer
valer un pacte d’aquest tipus té la càrrega d’acreditar que l’altra part disposava,
en el moment de signar-lo, d’informació suficient sobre els aspectes anteriorment
assenyalats. Es tracta d’una norma que pretén corregir els possibles abusos que
s’originen pel fet que, normalment, aquests acords no són fruit de cap negociació
semblant a la que pot tenir lloc en una relació exclusivament patrimonial. És a dir,
la relació entre dues persones que volen contreure matrimoni sol ser de mútua confiança, la qual cosa significa, gairebé per definició, que la bona fe ha de ser present
en qualsevol decisió que hagin de prendre, a banda que l’optimisme i la felicitat
que sol envoltar aquestes situacions fan pensar que allò que acaben de signar segur
que no s’haurà d’aplicar mai, de manera que el més fàcil és que no s’adoptin les
precaucions necessàries, facilitant així que la part més forta de la relació imposi el
seu criteri sobre l’altra.

98
Iñigo DE LA MAZA GAZMURI, «Casos realmente difíciles: los deberes precontractuales de
información y las consideraciones de eficiencia», ADC LVII-IV, 2010, pàg. 1713.
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Precisament, per evitar-ho, el legislador català (art. 231-20 CCCat) ha optat per
positivitzar els requisits que s’han de complir a l’hora de negociar uns pactes prematrimonials: el primer és distanciar, almenys trenta dies, la data d’estipulació de l’acord respecte de la de celebració del matrimoni; el segon, imposar al notari el deure d’informar
per separat cadascun dels atorgants sobre què signifiquen els canvis que introdueixen
respecte de la regulació legal supletòria; i, finalment, obligar els contractants a facilitar-se la informació econòmica rellevant99. Si, arribat el moment de la crisi matrimonial i
davant un pacte de renúncia d’una prestació compensatòria o de la compensació econòmica per raó de treball, el cònjuge més fort s’oposa a la reclamació econòmica de l’altre,
però resulta que el pacte s’havia atorgat havent proporcionat una informació econòmica
falsa o no haventne proporcionat cap, el pacte serà ineficaç i regiran les previsions legals
que, amb caràcter supletori, regulen els aspectes patrimonials de la crisi matrimonial.
Dèiem també que l’honradesa en els tractes és una especificació de la bona fe objectiva que es manifesta, un cop celebrats, en l’execució dels contractes duradors, on pot
resultar especialment rellevant el deure d’informar l’altra part. Aquí trobem l’exemple de
l’article 37 de la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu, que obliga el parcer
a informar adequadament el propietari sobre el desenvolupament del conreu i, si escau,
de les altres activitats de l’explotació, independentment del dret que té el propietari a fer
les comprovacions que consideri convenients. Amb una finalitat semblant, l’apartat 2 del
mateix precepte obliga el parcer a avisar anticipadament el propietari perquè, si ho vol,
pugui presenciar la recol·lecció dels productes obtinguts amb el conreu de la finca100.

VI.

LA BONA FE I EL COMPORTAMENT HONRAT ES PRESUMEIXEN

Encara que l’article 111-7 CCCat no ho digui expressament, la bona fe i l’honradesa en els tractes es presumeixen sempre i, per tant, qui al·lega que l’altra part de

99
Des d’un punt de vista més general, no circumscrit òbviament als pactes nupcials i partint de l’absència d’una norma que tipifiqui expressament el deure d’informar i el seu abast, Iñigo
DE LA MAZA GAZMURI, «Casos realmente difíciles...», cit., pàg. 1695, assenyala, seguint la doctrina
dominant, que en el dret espanyol els deures precontractuals d’informació troben el seu fonament
en la bona fe, però això no vol dir que la bona fe exigeixi sempre informar, sinó que calen unes condicions específiques que el Tribunal Suprem ha identificat amb l’error (excusable) o el dol. Nega
que en els casos que anomena difícils —els que la llei no esmenta— es pugui acudir directament a
consideracions d’eficiència —si la revelació d’informació millora el benestar general o no—, sinó
que primer cal determinar si una de les parts pot confiar legítimament que l’altra li proporcionarà
informació (pàg. 1708).
100
L’obligació d’informació la trobem també en les relacions familiars, per exemple, entre
els pares cotitulars de la potestat parental (article 236-12 CCCat), entre cònjuges [en general, a
l’art. 231-7 CCCat i, més específicament, per al règim de participació en els guanys, als arts. 23213.2 i 232-16.2.a), i per al règim de comunitat de béns, a l’art. 232-36.2.b)]; o en les successòries,
on s’estableix que els fideïcomissaris poden exigir al fiduciari que informi sobre l’estat dels béns
(art. 426-23.5 CCCat) o, si compren accions o participacions socials, la informació que tingui sobre
els acords socials.
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la relació jurídica ha infringit alguna d’aquestes exigències ho ha de provar. Bona fides praesumitur és una regla clàssica, consubstancial al dret romà, però que no va ser
formulada fins a l’edat mitjana per la Glossa d’ACCURSIUS (Inst. 2,6). Es fonamenta,
d’una banda, en la consideració que l’actuació d’acord amb la bona fe és la manera
usual de comportar-se les persones i, d’una altra, en la idea que les infraccions a
l’ordenament no es poden presumir, sinó que s’han de provar. A l’ordenament civil
català, aquesta presumpció la trobem positivitzada, pel que fa a la bona fe subjectiva, a l’article 521-7.3 CCCat, en seu de possessió, i també a l’article 542-10.2 CCCat
respecte de l’accessió. Finalment, l’article 315-7.2 CCCat presumeix la bona fe del
tercer en l’oposabilitat dels actes inscriptibles en el Registre de persones jurídiques.
La pràctica jurisprudencial parteix del fet que la presumpció de bona fe té un
abast general i, per tant, que s’aplica també a les relacions contractuals o, el que és
el mateix, a la bona fe en sentit objectiu. Així ho ha afirmat l’anteriorment citada
Sentència del TSJC de 2 de juliol de 2009, en resoldre un cas en què la compradora,
recurrent en cassació, sostenia que els venedors de l’immoble que pretenia adquirir
havien actuat infringint la lleialtat contractual i abusant de la confiança. Concretament, la compradora al·legava que els venedors no havien actuat d’acord amb
la bona fe i l’honradesa en els tractes, perquè el dia en què havien d’escripturar la
venda encara no havien regularitzat la situació registral de la finca, és a dir, no havien
inscrit la seva titularitat ni tampoc havien fet la declaració d’obra nova, a banda que
la finca estava gravada amb dos censos101. Enfront d’això, el TSJC, seguint la línia jurisprudencial iniciada pel Tribunal Suprem (sentències de 27 de novembre de 2006,
3 de novembre de 2007 i 25 de gener de 2008), resol que «[...] la bona fe que es
relaciona amb el compliment de regles de conducta pròpies de l’ètica social vigent,
s’ha de presumir en tant que no sigui declarada la seva inexistència, ja que pertany
a la normalitat de les coses, circumstància que aboca a una situació de fet, però que,
al mateix temps, és també un concepte jurídic que es recolza en la valoració d’una
conducta deduïda d’uns fets». Ve a dir que no n’hi ha prou amb invocar la mala fe,
sinó que, en via del recurs de cassació, cal assenyalar l’error en la valoració de la
prova que s’hagi pogut patir, o la patent d’arbitrarietat o irraonabilitat en què hagi
pogut incórrer el jutjador d’instància, a més, és clar, d’indicar la norma, doctrina
o principi interpretatiu que s’hagi pogut infringir. La presumpció de la bona fe és
personal, de manera que, en els casos de copossessió, la bona o mala fe s’haurà de
valorar respecte de cada posseïdor, atenent a si coneix o no els defectes del títol102.
Com a regla, la presumpció deixa de regir quan el subjecte que en resultaria afavorit
101
Per a una millor comprensió dels fets, cal tenir present que la sentència d’instància havia
declarat provat que els venedors estaven en disposició d’efectuar la venda, que la rectificació dels
assentaments registrals s’havia previst fer en unitat d’acte amb la venda, i que la demandant no
havia obtingut el finançament necessari ni havia sol·licitat la informació registral fins uns dies abans
de la venda. Els censos ja havien estat cancel·lats.
102
ROCA TRIAS, Institucions…, cit., pàg. 84.
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cessa o pot cessar raonablement en la seva ignorància de no gaudir d’empara legal.
Aquest és el règim que per a la possessió preveu l’article 521-7.3 CCCat, i per a
l’accessió103 l’article 542-10 CCCat, mentre que per a l’adquisició de béns mobles de
l’article 522-8 CCCat, n’hi ha prou que la bona fe hagués existit just en el moment
en què s’adquireix la possessió. Igualment, en l’accessió mobiliària, la cessació de la
bona fe després que la incorporació s’hagi consumat esdevé irrellevant.
En ocasions, però, la mateixa llei opta per l’establiment de la presumpció
contrària, la de mala fe o, millor dit, enumera les conductes que s’han de considerar de mala fe. Aquest és el cas de les llistes de clàusules abusives que es contenen
en els articles 85 a 90 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i
usuaris i altres lleis complementàries. En efecte, es tracta d’una tècnica d’identificació de les clàusules que en tot cas s’han de considerar abusives, les comunament
anomenades llistes negres. Això vol dir que, donat el supòsit de fet que preveu
la llei, la clàusula s’ha de considerar abusiva, sense més, per bé que en ocasions
aquest efecte no pot operar d’una forma tan automàtica, ja que es vincula a un
concepte indeterminat (per exemple, sobre la concurrència de motius vàlids, raons
objectives o garanties desproporcionades) i, per tant, la valoració de l’intèrpret
esdevé imprescindible.

VII.

LA COMPENSACIÓ DE LA MALA FE

Per a determinats supòsits, el Codi civil de Catalunya preveu que si ambdues
parts han actuat amb mala fe, aquesta es pugui compensar aplicant les regles de
la bona fe. Aquest criteri es fonamenta en el principi segons el qual el dret no pot
atorgar protecció a la persona que realitza una conducta deshonesta, principi que
ja trobem formulat al dret romà (MARCIANUS, D. 4, 3, 36 [37]) amb referència al
fet que dues persones que han actuat dolosament no poden exercitar recíprocament l’actio doli: «Si duo dolo malo fecerint, invicem de dolo no agent»104.
En el dret històric català va regir aquest mateix criteri de no aplicar les regles
de la mala fe en l’accessió immobiliària, si el propietari del sòl era també de mala
103
Efectivament, tot i que aquest darrer precepte estableixi que la bona fe cessa per la mera
oposició del titular del sòl, oposició que ni tan sols ha de ser judicial, es pot entendre, com afirma
MARSAL GUILLAMET, Derechos reales..., cit. [art. 542-10], pàg. 477, que s’ha de tractar d’una oposició que plantegi dubtes a l’incorporador sobre la titularitat del sòl. Amb més precisió encara, es podria distingir entre la presumpció de bona fe en la seva funció processal —càrrega de la prova— i
els efectes substantius derivats de la manca de prova de la mala fe. És a dir, l’oposició del propietari
(si al final es demostra que no tenia títol per fer-ho) no destrueix la presumpció de bona fe des de
la perspectiva processal, sinó que l’exclou quant als efectes, ja que des del moment de l’oposició ja
ha sabut que potser no era propietari, i, si finalment ho acaba sent, no calen les regles de l’accessió.
104
Vid. ZIMMERMANN, The Law of Obligations…, cit., pàg. 670, nota 147.
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fe. En aquest sentit CANCER105 afirmava que si una persona, sabent-ho i de mala
fe, construïa una casa en sòl aliè, invertint en la construcció prop de sis mesos,
a la vista i sense oposició del propietari del sòl, el qual, després de construïda,
pretenia fer-la seva al·legant que l’emparava l’Usatge Si quis in alieno, adquiria
l’edificació i el sòl, perquè s’entenia que el propietari li va concedir, animus donandi, la facultat d’edificar. En relació amb el derogat article 278 CDCC, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en una línia jurisprudencial que ha estat
criticada per un sector autoritzat de la doctrina (vid. nota 43 d’aquest treball), ha
resolt que no es pot considerar de mala fe qui edifica en sòl aliè amb l’aquiescència del propietari, que amb una actitud passiva legitima aquella actuació i, per
tant, pot retenir l’immoble fins que li siguin reintegrades les quantitats invertides
en aquelles obres de remodelació.
En el dret vigent, l’article 542-12 CCCat arriba a una solució semblant, però
a partir d’un criteri més equilibrat que no pren partit per cap de les parts, sinó
que, en el cas que ambdós (propietari del sòl i constructor) siguin de mala fe,
adopta el règim de la bona fe. La mala fe del propietari del sòl no deriva de la
realització de cap acte antijurídic, sinó del fet que, havent actuat a la seva vista,
no s’ha oposat a l’obra (SAPB de 13 d’abril de 2005, dictada en aplicació de l’article 9.1 de la Llei 25/2001). Cal advertir, a més, que encara que el Codi només
prevegi la compensació de la mala fe en el cas de construccions en sòl aliè, res no
impedeix que aquesta mateixa norma s’apliqui, per analogia, a les plantacions i
als conreus106. Pel que fa a l’accessió mobiliària, l’article 542-17.3 CCCat segueix
també el criteri de neutralitzar la mala fe dels intervinents, aplicant el règim de
la bona fe.
Acabarem assenyalant que no sembla, en canvi, que hi pugui haver compensació en la bona fe objectiva, ni es pot fer un paral·lelisme amb la compensació de
culpes de l’article 1306 CC. De fet, en la compensació de culpes no s’exclou que
el negoci no estigui afectat per un vici causal, atès que la conseqüència jurídica
de la compensació es limita a no poder repetir allò que s’ha pagat, ni reclamar el
que et deu l’altra part.

VIII. LES FUNCIONS DE LA BONA FE EN L’ORDENAMENT JURÍDIC CATALÀ
La sintètica referència que fins aquí hem fet dels preceptes que, des dels
diversos àmbits institucionals, atorguen rellevància a la bona fe, ja ens permet
comprovar que, en bona mesura, són traslladables a l’ordenament català les fun105
Variarum resolutionum Iuris Caesarei, Pontificii et Municipalis Principatus Cathalauniae,
Pars III. Cap. VI, núm. 132 i 133, pàg. 135, Lugduni 1670.
106
MARSAL GUILLAMET, Derechos reales..., cit. [art. 542-13], pàg. 484.
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cions que WIEACKER, en relació amb el dret alemany, atribuïa a la bona fe i, a
partir d’aquí, delimitar una mica més com es projecta, des de la perspectiva de
l’actuació judicial, aquest principi107. A banda d’allò que hem vist respecte de la
bona fe i l’onerositat en relació amb la protecció de l’aparença jurídica, hom pot
afirmar, en primer lloc, que la bona fe serveix per concretar el règim jurídic d’una
determinada institució, permetent al jutge completar [integrar] les llacunes que
la llei o la manca de previsió de les parts hagin pogut generar, acudint a allò que
és comunament admès com a obligatori, sense necessitat d’incorporar-ho al contracte (naturalia negotii); en segon lloc, permet especificar els casos en què una situació no és mereixedora de protecció jurídica perquè no es considera que s’hagi
produït cap actuació abusiva, sinó que es tracta, per exemple, d’una pertorbació
insignificant (és el cas del ius usus inocui, de la no procedència de l’excepció d’incompliment quan l’altra part no ha complert en una petita quantia108 o de l’exclusió de la possibilitat de reclamació si els defectes de la cosa objecte de la prestació
són de molt poca entitat); finalment, entroncant amb la primera funció, la bona fe
serveix com a criteri general d’integració contractual, en el sentit que els contractes no només obliguen al compliment d’allò que s’ha estipulat, sinó també a les
conseqüències que derivin de la bona fe (art. 1258 CC i ara l’art. 111-7 CCCat).
Així mateix, la bona fe acompleix també la funció de ser una màxima de conducta eticojurídica, en el sentit que tots els ordenaments rebutgen els comportaments deslleials, fraudulents, abusius o que contradiuen una conducta anterior. Es
protegeix així la confiança en el tràfic jurídic, sense que això vulgui dir que la seva
infracció exigeixi la intenció de perjudicar. Es pot afirmar, doncs, que cap dret subjectiu és il·limitat, és a dir, tot i partir del fet que el titular d’un dret subjectiu, per
tal de satisfer el seu interès, pot exercir com li plagui les facultats i els poders que
conformen el dret, ho ha de fer dins uns límits que el modulen, entre els quals destaca, precisament, l’exercici tempestiu i la bona fe. En la línia que acabem d’exposar,
la bona fe com a màxima de conducta es manifesta també en la prohibició d’anar
contra els propis actes —a la qual el Codi dedica un precepte específic, l’article 1118 CCCat—; el dolo agit que d’alguna manera hi està vinculat109; el retard deslleial
107
La caracterització de les funcions de la bona fe que va fer WIEACKER, El principio general..., cit., pàg. 49 i ss., es basava en l’anàlisi de la jurisprudència alemanya relativa al § 242 BGB.
Vid., però, les reserves que DÍEZ PICAZO (Pròleg a la traducció d’aquesta mateixa obra, pàg. 19)
posa a aquesta categorització, en la mesura que podria suposar la introducció d’un dret judicial que
s’aparti del dret legislat. José María MIQUEL GONZÁLEZ, Comentario del Código Civil [art. 7.1.º]...,
cit., pàg. 47, també ha criticat aquest intent de classificació basat en la tècnica dels grups de casos,
perquè, al seu parer, xoca amb el sentit mateix de les clàusules generals.
108
Vid. la STS de 31 de gener de 2008, segons la qual, l’incompliment de l’obligació que
permet resoldre el contracte o oposar la «exceptio non adimpleti contractus» ha de ser greu; per
tant, vulnera la bona fe qui, en aquestes circumstàncies, es nega a complir al·legant que l’altra part
no ha complert.
109
D’acord amb la regla «dolo facit, qui petit quod redditurus est», formulada per PAULUS i
que trobem a D. 44, 4, 8 pr. i també D. 50, 17, 173, 3, actua antijurídicament qui, per tal de dilatar
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[Verwirkung] i la prohibició d’impugnar els negocis nuls per part dels subjectes que,
després d’haver admès la seva validesa i conèixer la causa de nul·litat, els compleixen voluntàriament (és el cas de l’article 422-3.3 CCCat); l’excepció d’adquisició
d’un dret de mala fe (per exemple quan la part a la qual perjudica el compliment de
la condició impedeix que aquesta es compleixi —l’art. 423-15.3 CCCat—); o aquells
supòsits en què el deutor assumeix la seva obligació en una quantitat molt per sobre
d’allò que teòricament correspondria i després la vol desconèixer, rebaixant-la, és a
dir, allò que en la doctrina i jurisprudència alemanyes es coneix com a Erwirkung; i,
finalment, l’abús del dret. Ho analitzarem després més detalladament.
No és necessari reiterar que els drets de crèdit no atorguen cap poder illimitat, ja que, a banda dels límits que implica l’interès general del tràfic jurídic, el
creditor tan sols es pot adreçar contra una persona determinada —l’obligat—, i
només per una determinada prestació, a banda que el creditor també ha d’ajustar
la seva conducta a la bona fe110. Però tampoc l’atorguen els drets reals, ja que tot
i que, d’acord amb l’article 541-1 CCCat, la propietat legitima el propietari per
usar de forma plena els béns que constitueixen l’objecte del seu dret, a gaudir-ne
i disposar-ne, tot seguit l’article 541-2 CCCat estableix que aquestes facultats
s’exerceixen d’acord amb la funció social de la propietat i dins els límits i amb les
restriccions que estableixen les lleis.
1. La funció informadora: bona fe, dret imperatiu i seguretat jurídica
La bona fe, com a principi general del dret civil de Catalunya, l’informa, presideix la seva interpretació i n’és una regla cabdal per emplenar les llacunes, prenent en consideració la tradició jurídica catalana (art. 111-2.1 CCCat). La millor
constatació d’això la podem trobar, precisament, en la seva plasmació positivitzada a l’article 111-7 CCCat i en l’afirmació que fa el mateix preàmbul de la Primera
llei del Codi civil de Catalunya, en dir que les disposicions preliminars recullen
sistematitzades les regles contingudes al títol preliminar de la compilació i a les
seves disposicions finals segona i quarta, i completen aquesta regulació amb uns
el compliment d’una obligació, s’empara en una norma que només li proporciona un aixopluc
provisional. Dit d’una forma més simple, no es pot exigir avui allò que s’hauria de tornar l’endemà.
Com afirma Cándido PAZ-ARES, «El enforcement de los pactos parasociales», a Actualidad Jurídica
Uría & Menéndez, núm. 5/2003, «En el fondo, late una de las ideas fundamentales del sistema
jurídico: la inadmisibilidad de la conducta contradictoria. Así como la doctrina de los actos propios
censura la conducta actual de quien actúa en contradicción con su conducta pasada, la máxima
dolo facit censura la conducta actual de quien se pone en contradicción con la que debe ser su
conducta futura».
110
Fins a l’aprovació del llibre primer del CCCat, no hi havia en el dret català (ni en l’espanyol) un precepte que, semblantment a l’article 1175 CCIt (referit a l’obligació de comportar-se
«secondo le regole della correttezza»), ho establís expressament tant per al deutor com per al creditor, però la doctrina ho ha anat deduint a partir de l’article 7.1 CC, amb caràcter general, i de l’article 1258 CC per a les obligacions contractuals. Vid., per tots, LAMARCA, El hecho..., cit., pàg. 31 i ss.
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principis i doctrines —entre les quals, òbviament, hi ha la bona fe (i l’honradesa
en els tractes)— que ja eren «consubstancials» al dret civil de Catalunya. Manifestació d’aquesta funció informadora ho són, també, la multiplicitat de normes
que específicament es remeten a la bona fe com a integrant del supòsit de fet que
regulen, i aquelles altres en què, sense esmentar-la expressament, hi és implícita.
Però, més enllà que la puguem trobar en preceptes concrets de l’ordenament,
la funció informadora de la bona fe sovint se sol identificar amb l’essència mateixa
del dret, és a dir, no com una mera abstracció del dret positiu, sinó amb una existència pròpia i, per tant —amb la salvetat que hem vist en referir-nos a la bona fe
subjectiva—, que no necessita una formulació positivitzada. L’expressió més clara
d’aquest caràcter informador és, segurament, la que formula el preàmbul de la
Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als
drets reals, quan, referint-se als principis que regeixen el Llibre cinquè, especifica
de forma molt taxativa que «mai no s’atorga protecció jurídica a qui actua de mala
fe». Tot això sense oblidar, és clar, el conjunt de regles que són conseqüència directa de la plasmació d’aquest principi, com el fet de no anar contra els propis actes,
l’abús de dret i l’exeptio non adimpleti contractus, entre d’altres.
Precisament, com a salvaguarda de la seguretat jurídica i, tot i reconèixer
que el principi de la bona fe és un instrument cabdal del que cap ordenament
pot prescindir, s’han alçat algunes veus que manifesten un cert temor davant la
possibilitat de fer-ne un ús abusiu, temors que es poden fer extensius també a
l’equitat, respecte de la qual el legislador català ja ha pres determinades precaucions tendents a evitar, per exemple, que, sota l’empara de l’equitat, l’arbitri judicial pugui arribar a substituir la llei (article 111-9 CCCat). Ho veurem tot seguit.
A. Bona fe i seguretat jurídica
La Constitució garanteix la seguretat jurídica i la interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics (art. 9.3 CE). Això significa, per dir-ho d’una manera molt
planera, que la solució dels conflictes jurídics no es pot deixar a judicis de valor de
l’autoritat judicial. És a dir, el sentit que aquella norma constitucional sembla donar al principi de seguretat jurídica és que l’ordenament ha d’estar dotat de certesa i que s’ha de poder conèixer d’antuvi el dret aplicable i les decisions judicials
han de ser predictibles. Per aquesta raó, com deia, no han faltat els que consideren que la utilització de clàusules generals que, com la de la bona fe, es remeten
a judicis de valor del jutge, atempten contra el principi de seguretat jurídica i per
això exigeixen que la concreció d’aquesta clàusula s’hagi de fer per la via de la
utilització de criteris lògics, tècnics i d’experiència que permetin preveure, amb la
suficient seguretat, les conseqüències jurídiques de la conducta regulada111.

111

Vid., en aquest sentit, NARANJO DE LA CRUZ, Los límites…, cit., pàg. 392.
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Cal veure, a més, de quina manera aquestes exigències encaixen amb el
principi constitucional de submissió de jutges i magistrats a l’imperi de la llei
(art. 117.1 CE)112. Sens perjudici que, més endavant, hi entrem amb una mica
més de detall, això ens porta a analitzar aquí les relacions entre el principi de
la bona fe i les normes de dret imperatiu, és a dir, a determinar en quins casos
el jutge pot admetre una pretensió basada en el principi de la bona fe i adreçada a atacar o a oposar-se a situacions jurídiques que resulten de preceptes
imperatius.
La funció informadora dels principis generals del dret, entre els quals el de
la bona fe, no pot consistir a atribuir-los el valor d’autèntiques normes jurídiques
a les quals, preceptivament, s’hagi d’ajustar la resta de l’ordenament113. Que un
principi informi l’ordenament jurídic no vol dir que totes les seves normes hagin
d’estar informades ni hagin de respondre necessàriament a aquell principi, sinó
que l’ordenament pot contenir preceptes que no s’hi ajusten i que, no obstant
això, són igualment vàlids. Ha de quedar clar que, en el nostre sistema jurídic, la
validesa d’una norma no ve donada per la seva adequació o no a un determinat
principi general del dret, sinó que l’únic paràmetre que tenim per valorar-ho és si
s’adequa a la Constitució o no.
Un exemple d’això, al qual ja he al·ludit breument al començament, el trobem en seu d’usucapió, concretament a l’article 531-4 CCCat, que, seguint el que
ja establia l’Usatge Omnes Causae114, fixa com a tret definitori de la usucapió a
Catalunya la irrellevància de la bona o mala fe en la possessió. Cal tenir present, a
més, que aquest usatge, en la mesura que regulava el procés (causes), no abraçava
només la usucapió sinó que incloïa també la prescripció extintiva, on la bona fe
també resultava irrellevant. De fet, respecte d’això darrer, els sistemes legals moderns segueixen la mateixa regla i tampoc no requereixen la bona fe del deutor en
la prescripció extintiva, sinó que es basen en el mer transcurs del temps, és a dir,
amb independència que sabés o no que estava obligat a pagar115.
112
S’ho qüestiona DÍEZ-PICAZO, Pròleg a WIAECKER, El principio…, cit., pàg. 17. Tanmateix,
hi ha autors, situats en el pensament iusnaturalista, com FERREIRA RUBIO, La buena fe..., cit., pàg.
73, que admeten que mitjançant la bona fe hom pugui eludir l’aplicació d’alguna norma que porti
a resultats contraris a la justícia.
113
Aquesta posició normativista és la que va mantenir Federico DE CASTRO, Derecho Civil
de España, Parte General, T. I., Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1955, pàg. 461, on afirma
que estan en connexió íntima amb totes les normes de l’ordenament.
114
La literalitat d’aquest usatge és la següent «Omnes causae sive bonae sive malae, rationes
civiles aut etiam criminales, quae infra XXX annos aut diffinitae non fuerint, vel mancipia quae in
contentione posita fuerint et non sunt ab alio tamen possessa, si diffinita aut vendita non fuerint, nullo modo repetantur. Si quis autem post hunc triginta annorum numerum causam movere temptaverit,
iste numerus ei resultet et libram auri cui rex iusserit coactus exsolvat.»
115
Només els canonistes havien adoptat la posició contrària, estenent a la prescripció extintiva el mateix criteri que ja sostenien respecte de l’adquisitiva. Vid., en aquest sentit, ZIMMERMANN,
The Law of Obligations…, cit., pàg. 768, on posa l’exemple del § 569 I 9 PrALR (Preußisches
Allgemeines Landrecht).
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Tornant a la bona fe en la usucapió, cal recordar que té una significació
subjectiva, de desconeixement, i perquè pugui tenir conseqüències jurídiques, cal
una norma que ho prevegi expressament. En aquest cas, però, el dret civil català,
a diferència per exemple del Codi espanyol (article 1957 CC), no ho fa i, per tant,
tampoc estableix un termini d’usucapió més curt per a quan el posseïdor és de
bona fe. D’aquí que, com ha assenyalat PUIG I FERRIOL116, s’hagi de rebutjar la
interpretació que entén que l’article 431-24.1 CCCat (antic art. 342 CDCC) es refereix només a la usucapió extraordinària dels béns immobles, mentre que en els
casos que hi ha títol i bona fe regiria l’article 1957 CC. Efectivament, la resposta
que dóna aquest autor i, amb ell, de forma unànime la doctrina catalana, és que la
usucapió ordinària és una institució desconeguda a Catalunya. De fet, només cal
acudir al nostre dret històric per comprovar com, des de sempre, hom ha entès
que la usucapió trentenària de l’Usatge Omnes causae deixava sense vigència a
Catalunya la usucapió d’immobles pel transcurs del termini de 10 i de 20 anys,
amb bona fe i títol just (Instituta 2, 6, pr.).
La irrellevància de la bona fe en la usucapió té els seus orígens en l’anomenada praescriptio longissimi temporis del dret prejustinianeu117, on es configurava
com una modalitat extintiva de l’acció reivindicatòria del propietari, és a dir, que
podia ser al·legada com a excepció per la persona que havia estat posseint durant
trenta anys i que, paral·lelament, comportava l’adquisició de la propietat, sense
necessitat de just títol ni de bona fe118. La mateixa regla s’incorporà al Liber Iudi116
«Comentarios al Código Civil i Compilaciones forales» [art. 342 CDCC], dirigits per
Manuel Albaladejo, Silvia Diez Alabarticle (gener 1987). Tom XXX, Id. vLex: VLEX-254676
(http://vlex.com/vid/254676).
117
Tanmateix, l’excepcionalitat de la regla continguda en aquest usatge va obligar la doctrina
catalana a fer-hi alguna matisació. En aquest sentit, Joan Pere FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cataloniae Decisiones. Tom I, Barcelona, 1639. Decisió 152, núm. 4, considera que l’Usatge Omnes causae,
en la mesura que permet la prescripció amb mala fe, s’oposa al dret canònic, que, a més de la bona fe,
demanava també que es mantingués durant tota la possessió; entenia que era una norma odiossíssima i
que, per això, havia de ser interpretada restrictivament. Segueix l’opinió d’Antoni OLIBA, Commentariorum..., cit., Pars Prima Lib. III. Núm. 3 i 4, pàg. 443, que, tractant de l’acció publiciana, considerava, a
l’empara del dret canònic, que aquesta prescripció era odiosa i, per tant, la seva interpretació no podia
afavorir l’usucapent que havia estat privat de la possessió. OLIBA arriba a argumentar que si qui usucapeix és de mala fe, tot i que no es pot dir que no s’ajusta completament a dret (atès l’Usatge Omnes
Causae), en el fur intern no és titular i per això pot acudir als remeis del dret canònic i alliberar la consciència. Ve a dir que el posseïdor de cosa aliena de mala fe incorre en pecat i per això s’ha d’observar el
que diu el dret canònic. Cal tenir en compte també que, tot i que, aparentment, l’Usatge Omnes causae
sembla referir-se a la prescripció d’accions [pretensions], en el fons sempre s’ha partit d’una certa identitat entre prescripció (extintiva) d’accions i la usucapió com a extinció de l’acció reivindicatòria que
correspon al propietari. Això explica que CÀNCER, Variae resolutiones..., cit., Pars I. Cap. XV, núm. 28,
pàg. 326, Turnoni, 1635 (citant MARQUILLES, MIERES I SOCARRATS) afirmi que la no exigència de la bona
fe també val per a la usucapió, perquè a Catalunya la prescripció longissimi temporis no la necessita.
118
PAULUS 5, 2, 4 i C 7, 39. Entre els juristes catalans anteriors a la Compilació, l’opinió
sobre si calia o no la concurrència de just títol no ha estat pacífica, però el cert és que, com afirmà
Antonio M. BORRELL I SOLER, Derecho civil vigente en Cataluña, Libro II, Derechos Reales, 2a ed.,
Bosch, Barcelona, 1944, pàg. 99, qui posseeix de bona fe, rarament no tindrà títol, real o aparent,
que serà el que fonamentarà la creença que és propietari de quelcom.
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ciorum119 d’on, practicada ja com a costum, passà als Usatges, segurament en el
regnat de Jaume I120. En època moderna, en el segle XIX, el Tribunal Suprem consolidà la interpretació dels juristes clàssics catalans segons la qual l’Usatge Omnes
Causae permetia prescindir de la bona fe en la prescripció d’accions i també en la
usucapió d’immobles121.
En el nostre dret històric, la irrellevància que la bona fe tenia en l’usucapió
no es mantingué, en canvi, respecte de l’acció publiciana, ans al contrari, n’era
un dels seus pressupòsits, juntament amb la possessió a non domino, la privació
d’aquesta, el just títol i la falta de consumació de la usucapió122. Avui, però, la
literalitat de l’article 522-7.2 CCCat omet qualsevulla referència a la bona fe i es
limita a dir que, mitjançant aquesta acció, els posseïdors poden recuperar la cosa
o el dret enfront dels posseïdors sense dret o amb pitjor dret. Algun autor123 ha
criticat precisament que el Llibre cinquè hagi incorporat la regulació de l’acció
publiciana en un sistema que fonamenta la usucapió al marge que l’usucapent sigui de bona o de mala fe. Al meu entendre, però, en el cas hipotètic —segurament
poc freqüent— que el posseïdor que estava usucapint fos de mala fe i el posseïdor
actual de bona fe, no es pot dir que el primer tingui un millor dret a posseir124 i,
consegüentment, que estigui protegit per l’acció publiciana. Una qüestió diferent,
119
Llib. 10, tít. 2 llei 3. De fet, l’Usatge és una transcripció gairebé literal d’aquesta llei
goda. Cfr. el text editat per K. ZEUMER, «Liber: Leges visigothorum». A Monumentae Germaniae
Historica. Legum. Sectio I; 2, Hannover, 1892, reed. 1973, segons la qual: «Omnes causae, seu bonae
sive malae, aut etiam criminales, quae infra triginta annos definitae non fuerint, vel mancipia quae in
contentione posita fuerant aut sunt, ab alio tamen possessa, si definita atque exacta non fuerint, nullo
modo repetantur. Sic quis autem post hunc triginta annorum numerum causam movere tentataverit,
iste numerus ei resistat, et libram auri cui Rex iusserit, coactus exsolvat». El mateix termini de trenta
anys, sense fer cap al·lusió, però, a la bona o mala fe, el va fixar també el capítol 44 de les Consuetuds de Barcelona, vulgarment dites Recognoverunt Proceres (CiADC, 1, 13, 1, 2), per a totes
les accions reals o personals que abans tenien assenyalat un termini de deu i vint anys, llevat de la
hipotecària, que es va estendre fins als quaranta anys.
120
Sobre les fonts de la usucapió en el dret històric català, hom pot veure el treball d’Antoni JORDÀ FERNÀNDEZ, «Els terminis de la prescripció en el dret històric català. Anàlisi comparada amb altres règims jurídics (Castella, València, Aragó)», Revista de Dret Històric Català, vol. 3
(2004), pàgs. 25-48.
121
En aquest mateix sentit podem citar, entre moltes d’altres, les SSTS de 9 de maig de
1865 i de 14 d’octubre de 1882.
122
OLIBA, Commentariorum..., cit., Part II Lib. I. Cap. XIII, núm. 2, pàg. 212, afirma que,
en l’acció publiciana, la manca de bona fe o la supervenció de mala fe interromp la usucapió sigui
quin sigui el moment en què es produeixi, sempre, és clar, abans que aquesta es consumi «[...]
nam iuri canonico in hoc articulo stabimus, cum tagat pecatum». En efecte, ho fonamenta en el fet
que, com que les Constitucions i altres drets de Catalunya no preveuen cap especialitat respecte de
l’acció publiciana, cal acudir al primer supletori, el dret canònic.
123
Elena LAUROBA LACASA, Derechos reales..., cit. [art. 522-7], vol. 1, pàg. 242.
124
Aquest sembla ser el raonament que formula Antonio M. BORRELL I SOLER, Derecho civil
vigente en Catalunya. Bosch Casa editorial. Barcelona, 1944, vol. II, pàg. 42, quan afirma que entre
els drets de diverses persones que al·leguen el seu dret a posseir, «si la han adquirido de buena
fe de la misma persona, es preferente el derecho del que la adquirió antes», és a dir, no preval el
dret de qui tot i haver-la adquirit abans, era de mala fe. El segueix, modernament, E. ROCA TRÍAS,
Institucions..., cit., pàg. 103.
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sobre la qual aquí no hem d’aprofundir, és la relativa a la dificultat de provar la
mala fe i com juga en aquests casos la presumpció de l’article 521-7.2 CCCat.
B. Bona fe i dret imperatiu
L’article 111-7 CCCat sembla contenir un mandat jurídic (textualment, una
«exigència») al qual s’han d’ajustar els subjectes d’una relació jurídica privada.
Aquest mandat es projecta, d’una banda, sobre l’exercici dels drets que configuren la relació jurídica, exercici que ha d’estar presidit, segons hem vist, pels criteris d’honestedat, fidelitat i respecte a la confiança, i, de l’altra, com a generador
d’obligacions que, tot i no constar expressament en l’estipulació, les parts igualment han de complir. Des de la perspectiva de la creació de drets i obligacions
—aspecte normatiu— cal recordar també que l’article 111-1 CCCat, en enumerar
les fonts del dret civil de Catalunya, inclou els principis generals del dret propi,
és a dir, els reconeix valor normatiu i, per tant, són aplicables a la resolució de
casos concrets. A diferència del Codi civil espanyol, però, el Codi català no ubica els principis en una posició jeràrquicament subordinada a la llei i al costum,
cosa que, d’altra banda, resulta plenament coherent amb el reconeixement del
seu caràcter informador. És a dir, si el dret civil de Catalunya (llei i costum) està
informat —en els termes que acabem de veure— per aquells principis, no té sentit que aquests restin subordinats a les altres fonts, ja que l’aplicació de la llei o
del costum implica simultàniament la del principi en qüestió, per bé que, segons
acabem de dir, l’ordenament pot contenir normes que no s’hi ajustin. En fi, com
que la jerarquia suposa necessàriament subordinació, els principis generals no
poden estar per sota de la llei ni del costum que inspiren, però tampoc per sobre.
Si es produeix un desajustament, caldrà acudir a una interpretació de la norma
segons el principi en qüestió, la qual cosa portarà a una interpretació restrictiva125,
però no a la seva inaplicació. Òbviament, la funció interpretativa que correspon
al jutge estarà molt més limitada si la norma hipotèticament contrària a la bona fe
és de naturalesa imperativa.
Aquestes consideracions no canvien pel fet que ara el Codi civil de Catalunya hagi positivitzat el principi de la bona fe i l’honradesa en els tractes en una
norma que hom pot qualificar d’imperfecta. Efectivament, l’article 111-7 CCCat
no s’ajusta al patró comú de les normes jurídiques: no és la suma de supòsit de fet
i de conseqüència jurídica. El primer és excessivament genèric (totes les relacions
jurídiques privades possibles i, per extensió, les posicions jurídiques no relacionals) i, el segon, la conseqüència jurídica de la infracció, només el podem anar a
cercar a la concreta norma que s’infringeix, sigui de dret català o d’un altre àmbit
125
NARANJO DE LA CRUZ, Los límites..., cit., pàg. 272. Per contra, en el dret holandès, per
exemple, l’article 6:2-2 BW sembla prioritzar l’obligació de creditor i deutor d’actuar d’acord amb
la bona fe per sobre de les regles que deriven de la llei, el costum o allò que hagin pactat.
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en què aquest hagi de regir com a dret comú a Catalunya (vid. art. 111-4 CCCat).
Així, doncs, l’article 111-7 CCCat s’ha de deixar d’aplicar quan hi ha una norma
imperativa que s’aparta del principi. És a dir, pot haver-hi una conducta que en el
llenguatge usual pugui ser considerada com a actuació de bona fe, però que, des
del punt de vista estrictament jurídic, no tingui cap mena de cobertura perquè
contradiu una norma imperativa.
2. Les funcions interpretativa i integradora
La bona fe és un principi universal en matèria d’interpretació de les normes i
dels negocis jurídics. Referida a la interpretació de les normes, pot presentar algun
punt en comú amb la funció informadora de l’ordenament a què he al·ludit abans;
és a dir, la interpretació d’una norma no pot abocar a un resultat que contradigui
el principi de la bona fe, entès com a representació de les regles de conducta o
valors socialment admesos. Tanmateix, segons hem vist, aquesta regla no regeix en
els casos que la contradicció es produeixi amb el tenor d’una norma de naturalesa
imperativa o prohibitiva; aleshores, l’abast de la norma s’haurà de restringir exclusivament als supòsits que preveu, sense que es pugui estendre a d’altres.
Tot i això, és en l’àmbit negocial, sobretot el relatiu a les relacions contractuals, on la funció interpretativa de la bona fe ha adquirit més rellevància; àmbit,
per cert, en el qual implícitament se centra l’article 111-7 CCCat. Aquí, la funció
interpretativa de la bona fe significa que la voluntat de les parts s’ha d’entendre,
com també s’entén en les normes jurídiques, segons les regles de conducta o valors socialment admesos en el sector que es tracti, i, en el cas de les condicions
generals, a adoptar-la com a paràmetre per a la determinació del seu caràcter abusiu. Però la bona fe ha d’estar present també en el compliment de les respectives
obligacions, en el sentit que les parts han d’adequar el seu comportament a aquestes regles de conducta. Això darrer s’identifica, però, amb la funció integradora,
ja que, en absència de normes que regulin un determinat supòsit, aquelles regles
de conducta socialment admeses s’incorporen a la relació negocial complementant la insuficiència de regulació. La dita insuficiència pot derivar de la manca de
previsió del legislador o dels interessats a l’hora de manifestar la seva voluntat,
però també pot resultar del canvi sobtat i substancial de les circumstàncies que es
van tenir en compte en el moment de contractar, cosa que tractarem breument a
l’apartat següent, en referir-nos a la bona fe com a màxima de conducta.
Una manifestació positivitzada de la funció integradora del principi de la
bona fe la trobem, en el Codi civil espanyol, a l’article 1258 (aplicable, fins ara,
supletòriament a Catalunya). Segons aquest precepte, els contractes no només
obliguen a allò que expressament hagin estipulat les parts, sinó també a totes les
conseqüències que, segons la seva naturalesa, siguin conformes a la bona fe, a l’ús
i a la llei. És a dir, l’exigència de la bona fe en sentit objectiu pot arribar a imposar
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continguts contractuals que no han estat estipulats per les parts i que, per tant,
no es pot dir que derivin de la interpretació de la voluntat negocial. Es tracta de
models de comportament del conjunt de persones i sovint es manifesten a través
dels usos socials, molt especialment quan les parts pertanyen a un sector específic
del tràfic. Una regla semblant la trobem també a l’article 57 CCom, segons el qual
els contractes de comerç s’executaran i compliran d’acord amb la bona fe.
Aquesta funció integradora de la bona fe es tradueix també en la concreció
d’un pla legal d’ordenació, que permet al jutge decidir si un determinat supòsit
de fet és mereixedor de protecció o no. És el cas, ja referit, del ius usus inocui,
que es fonamenta en el principi del dret romà minima non curat praetor, o, el
que és el mateix, que l’ordenament jurídic no ha de reaccionar davant conductes
que no ultrapassin un llindar mínim de significació o sensibilitat126. La vinculació
entre el ius usus inocui i el principi de la bona fe, del qual n’és una manifestació
directa, l’admet, sense discussió, tota la jurisprudència espanyola i se’n fa ressò
també el Codi civil de Catalunya quan, a l’article 544-5 a), en relació amb l’acció
negatòria, disposa que l’acció no competeix si les pertorbacions que es pretenen
evitar no perjudiquen cap interès legítim dels propietaris. També és present en
seu d’immissions, concretament a l’article 546-14.1 CCCat quan disposa que els
propietaris d’una finca han de tolerar les immissions provinents d’una altra finca
veïna si són innòcues o causen perjudicis no substancials.
3.

La bona fe com a màxima de conducta eticojurídica

La perspectiva eticojurídica de la bona fe significa que l’ordenament integra,
com a patró de conducta, l’ordre de valors que regeixen les relacions en la comunitat i que constitueixen, segons hem vist, les normes socials. Això implica que no
s’atorgui tutela jurídica als comportaments que contravenen aquells valors, tant si
la bona fe l’entenem referida al seu sentit objectiu —cas més usual— com al subjectiu, tot i que en aquest segon sentit la seva rellevància generalment dependrà
del fet que el legislador ho estableixi expressament. Per tant, en primer lloc, hem
de donar aquí per reproduïts els arguments que han quedat exposats en tractar de
la seva significació subjectiva (apt. II.1), és a dir, sobre la sanció de les actuacions
doloses o fraudulentes, per centrar-nos tot seguit en les altres regles que la bona
fe imposa com a màximes de conducta: l’abús de dret, el fet de no anar contra els
propis actes i l’exercici deslleial del dret.

126
Aquest principi, anomenat també de minimis, entronca amb la rule of reason nordamericana, on es configura com un criteri d’economia i oportunitat en l’aplicació del dret. Sobre
això, referint-se però al dret de defensa de la competència, vid. Jesús PINTOS AGER, «La remisión
a los reglamentos comunitarios de exención en bloque», InDret 3/2001 (http://www.indret.com/
pdf/060_es.pdf), pàg. 1-20, a pàg. 4.
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Tot això, sense oblidar que, en aquest mateix sentit eticojurídic, la bona fe
també té rellevància en l’anomenada teoria de la imprevisió, la que deriva del
canvi de circumstàncies127. Sobre això, em limitaré a dir que l’ordenament català
sembla optar, majoritàriament, pel nominalisme i, a partir d’aquí, hom pot afirmar que no infringeix el principi de la bona fe el deutor que es considera alliberat
mitjançant el pagament de diners desvaloritzats, ni el creditor que insisteix en la
prestació d’acord amb el preu antic, malgrat l’elevació desproporcionada dels
costos en el deutor. Precisament, el Codi civil de Catalunya ha formulat normativament aquest principi en l’àmbit del dret successori, d’una banda, en relació
amb el pagament de la quarta trebel·liànica o quota lliure, establint que s’ha de
calcular sobre el valor de l’herència relicta (art. 426-32 CCCat), és a dir, el que
tenia en el moment de la mort del causant, sent aquest valor el que s’ha de satisfer,
independentment de quin sigui el moment de la detracció o de la reclamació i tant
si es paga en béns com en diners, i, d’una altra, a l’article 451-13 CCCat per al
pagament de la legítima.
A. L’abús de dret
El codi català, a diferència del que en el seu moment van fer altres codis del
mateix entorn —com el suís i l’espanyol en la reforma de 1974—, no reconeix una
posició institucional autònoma a l’abús o l’ús antisocial del dret128. Això s’explica,
segurament, perquè el legislador català s’ha alineat amb l’opinió dominant que
considera que la prohibició de l’abús està directament relacionada amb la bona
fe i que, com aquesta, és un principi que impregna tot l’ordenament jurídic. En
aquest sentit, l’exercici del propi dret a l’empara de l’aparent legalitat externa
esdevé il·lícit si traspassa el límit que imposa la bona fe (identificada com allò que
és socialment normal) causant dany a un altre.
Així doncs, encara que les disposicions preliminars no hi facin cap al·lusió,
cal entendre que, a través de la bona fe, el Codi ha positivitzat la regla segons la
qual els drets s’han d’exercitar sense traspassar els límits d’un exercici normal129.
O, vist des d’una altra perspectiva, que, atès que l’abús del dret pressuposa la
manca d’una finalitat seriosa i legítima, l’exercici abusiu es pot identificar amb la
manca de bona fe. Ara, per aplicar la regla de l’abús de dret no caldrà acudir a
l’article 7.2 CC, sinó que n’hi haurà prou amb al·legar l’article 111-7 CCCat, per
127

Seguint WIEACKER, El principio…, cit., pàg. 75 i ss.
Ambdós conceptes es poden considerar sinònims o, millor dit, que el segon aclareix el
primer, en el sentit que allò que es vol condemnar a través de l’abús de dret és l’exercici del dret
que es desvia de la finalitat social per a la qual va ésser concebut. Vid., en aquest sentit, M. BATLLÉ
VÁZQUEZ, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales [art. 7 CC], dirigits per M. Albaladejo. Tom 1, Edersa, Madrid, 1978, pàg. 120.
129
Històricament, s’entenia que abusava del dret qui contradeia directament la llei (abús
de dret objectiu). Aquesta és una afirmació que podem trobar en els juristes clàssics catalans; per
tots,
128
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bé que els requisits que fixa aquell precepte estatal ens poden servir de guia per a
l’apreciació de la conducta abusiva en el dret civil de Catalunya.
Partint de la base que els drets no són absoluts, sinó que atorguen al seu
titular un poder limitat, la bona fe assumeix també la funció de definir quins són
els límits normals de l’exercici del dret. Aquests límits, si prenem com a model
els paràmetres que empra l’article 7.2 CC, es concreten en la intenció de l’autor,
l’objecte i les circumstàncies en què es realitzin, que, si sobrepassen la normalitat
del seu exercici, no troben empara en l’ordenament, s’han de fer cessar i, a més,
donen dret a la corresponent indemnització. Efectivament, la intenció de danyar
és clarament contrària a la bona fe, com ho són també els actes que pel seu objecte
(finalitat) causen un perjudici a d’altres persones sense obtenir un benefici propi
i els que impliquen un exercici del dret en circumstàncies anormals. En aquest
sentit, podem afegir que l’exercici abusiu del dret no s’ha d’identificar necessàriament amb la intenció deliberada de perjudicar, sinó que n’hi ha prou que la dita
actuació excedeixi objectivament els estàndards d’exercici comunament admesos
(ús normal), ja sigui pel tipus d’actuació o bé per les circumstàncies en què aquesta es produeix.
La prohibició de l’abús de dret, com a manifestació del principi que els drets
s’han d’exercir d’acord amb la bona fe, és clara en seu de servituds, on l’article
566-4.2 CCCat fixa el criteri segons el qual s’han d’exercir de la forma més adequada per obtenir la utilitat de la finca i, al mateix temps, de la manera menys
incòmoda i lesiva per a la finca servent.
Tot i el que s’acaba de dir respecte de la possibilitat de subsumir l’abús de
dret en el principi de la bona fe, hi ha qui sosté que els separen diferències destacables. La més específica de totes seria que la mala fe, a diferència de l’abús,
constitueix una infracció de les normes de conducta col·lectiva pròpies de tota
consciència honrada i lleial, que de forma implícita i necessària s’exigeixen en
cada cas per a la normal conclusió de qualsevol negoci jurídic. Aquesta, però,
no és una distinció determinant, ja que, com ha assenyalat MIQUEL130, vincular
la bona fe a la conclusió d’un negoci jurídic suposa restringir-ne excessivament
l’abast, és a dir, l’exercici abusiu o deslleial d’un dret implica vulneració de la
bona fe en qualsevulla dels estadis de la relació i per això ho rebutgen tots els
ordenaments jurídics.
Hi ha casos en què l’ordenament opta per considerar que alguns comportaments són directament abusius. Això és el que passa, segons hem vist, en l’àmbit de la protecció dels consumidors, on l’article 82.1 del Reial decret legislatiu
1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a
la defensa dels consumidors i dels usuaris i altres lleis complementàries, considera

130

J. M. MIQUEL GONZÁLEZ, Comentario..., cit., pàg. 45.

608

abusiva qualsevol estipulació no negociada individualment i totes aquelles pràctiques no consentides expressament que, en contra de les exigències de la bona fe,
causin, en perjudici del consumidor i usuari, un desequilibri important dels drets
i obligacions de les parts que es derivin del contracte131. En realitat, en l’esmentada Llei, amb més intensitat encara que a l’article 111-7 CCCat, la bona fe més
aviat es configura com una clàusula general de tipus legal que serveix de pauta per
controlar el contingut de les condicions generals dels contractes, de manera que
la tipificació tan detallada de les conductes abusives en difumina molt el caràcter
principial. En aquest sentit, hom pot afirmar, seguint J. M. MIQUEL132, que les
clàusules generals són disposicions de la llei i, per això, com a mínim formalment,
es poden distingir dels principis generals, els quals no necessiten estar formulats
expressament com a tals en la llei.
Paradoxalment, el silenci del Codi català respecte de l’abús de dret va ser
un dels arguments en què se sustentava el recurs d’inconstitucionalitat que el
president del Govern de l’Estat va interposar, el 10 d’abril de 2003, contra la Primera llei del Codi civil de Catalunya. Així, en la part del recurs on específicament
s’impugnava l’article 111-7 CCCat, la representació de l’Estat argumentava que
la regulació catalana s’apartava de l’article 7 del Codi espanyol en dos aspectes
essencials: «[...] por un lado introduce el principio de honradez en los tratos
como concepto diferenciado de la buena fe —principio que actua independientemente del conocimiento o la ignorancia de cada uno de los sujetos en la relación
jurídica—, y, por otra parte elude cualquier referencia a la institución del abuso
de derecho, íntimamente ligada al concepto civil de buena fe». En el recurs se sostenia que l’article 111-7 CCCat era inconstitucional perquè tractava matèries que
entren plenament en el concepte «regles relatives a l’aplicació i l’eficàcia de les
normes jurídiques» que l’article 149.1.8a. CE atribueix a la competència exclusiva de l’Estat. No cal dir que, en aquest punt, el recurs passava per alt que el Codi
català no tracta la bona fe en seu d’aplicació i eficàcia de les normes jurídiques,
sinó que la ubica en el marc de les relacions juridicoprivades.
Són poques les normes catalanes que contenen una al·lusió directa a l’abús de
dret133. Les trobem molt particularment en seu de propietat horitzontal, més concretament, en matèria d’impugnació dels acords de la junta (art. 553-31 CCCat), on es
preveu la impugnació judicial, entre altres motius, si, ateses les circumstàncies, impliquen un abús de dret. L’abús el trobem també en la regulació de la filiació, on l’ar-

131
Vid., en el mateix sentit, els articles 112-2 i 123-2 CCons, que consideren contràries
a la bona fe les pràctiques comercials deslleials o abusives i la inserció de clàusules abusives als
contractes.
132
Comentarios a la Ley..., cit., pàg. 931.
133
En aquest punt, cal recordar que l’article 28 del nou EAC inclou, entre els drets i deures
de l’àmbit civil i social, la protecció dels interessos econòmics dels consumidors i usuaris davant
conductes abusives, negligents o fraudulentes.
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ticle 235-14.1.b) CCCat disposa que els efectes de la declaració de filiació es limiten
a la mera determinació d’aquest estat (a petició dels fills majors d’edat o emancipats
o del seu representant legal) si el reconeixement s’ha fet amb mala fe o amb abús
de dret. La doctrina ha assenyalat que, en aquest supòsit, l’abús es podria donar
—ateses sempre les circumstàncies del cas— en els reconeixements interessats que
prescindeixen absolutament del favor filii. Així, si, per exemple, malgrat haver-se
complert amb els requisits que exigeix l’article 235-12 CCCat, el reconeixement no
ha tingut en compte el favor filii134, es mantindrà als sols efectes de la determinació,
però no en relació amb altres efectes de la filiació a favor seu (però sí a favor del fill)
que, com la potestat parental, els drets successoris o els aliments, hi són associats.
En altres normes, la referència a l’abús del dret és indirecta, és a dir, prescindint del terme i al·ludint simplement a la necessitat que els drets s’exercitin dins
de paràmetres de normalitat. A títol d’exemple podem citar l’article 546-14.2
CCCat, que disposa que els propietaris d’una finca han de tolerar les immissions
que produeixin perjudicis substancials si són conseqüència de l’ús normal, i també l’apartat 6 del mateix precepte, que prohibeix, per abusives, les immissions
dirigides vers la propietat veïna mitjançant un conducte especial.
Finalment, cal notar que la jurisprudència també ha relacionat la bona fe, el frau
a la llei i, sobretot, l’abús de dret amb la doctrina de l’aixecament del vel, en la mesura que aquesta pretén evitar que, a l’empara de la mera aparença, del formalisme o
de la ficció, s’abusi del dret o es produeixi un frau, perjudicant interessos legítims135.
B. L’exercici deslleial del dret
La doctrina i la jurisprudència alemanyes i, posteriorment, l’espanyola i la
catalana, tracten la teoria de la inadmissibilitat del retard deslleial en l’exercici
dels drets (sobretot els de crèdit, però també les accions de nul·litat, resolutòries,
etc.) i la seva conseqüència jurídica, la pèrdua del dret (Verwirkung), com a manifestació de la infracció del principi de la bona fe136. Es fonamenta en el fet que

134
Aquesta és l’explicació que, majoritàriament, dóna la doctrina a aquesta exclusió d’efectes. Vid., per tots, Lluís PUIG I FERRIOL, a Lluís PUIG I FERRIOL; Encarna ROCA I TRÍAS, Institucions
del Dret Civil de Catalunya, vol. II. Dret de la persona i dret de família, 6a ed., Tirant lo Blanch,
València, 2005, pàg. 102.
135
Vid., per exemple, les STSJC de 14 de febrer de 2005 i 21 de juny de 2007.
136
Amb relació a la recepció de la doctrina de la Verwirkung en el dret espanyol i en la
jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, és fonamental el treball d’A. VAQUER ALOY, «El retraso desleal en el ejercicio de los derechos. La recepción de la doctrina de la
Verwirkung en la jurisprudencia española», Revista de Derecho Patrimonial (1999-1), núm. 2. Els
tribunals espanyols, de forma majoritària, vinculen el retard deslleial a la infracció del principi
de la bona fe, a l’abús de dret però, sobretot, a la prohibició de venire contra factum proprium.
Tanmateix, com assenyala aquest mateix autor (cit., pàg. 121), tot i els punts en comú que té amb
la doctrina dels actes propis, també presenta diferències substancials, especialment perquè, en
aquesta, el transcurs del temps no és fonamental, sinó que n’hi ha prou amb la incompatibilitat,
encara que sigui immediata.
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no es pot fer valer un dret o una posició jurídica si, atesa la conducta del titular,
l’exercici, valorat objectivament, resulta contrari a la bona fe, o, podria dir-se també, amb els matisos que acabem de fer, que l’exercici actual del dret constitueix,
en relació amb la conducta precedent, un anar contra els propis actes137. Pressuposa que la persona obligada pugui deduir objectivament138, sense que s’hagi de
vincular a cap declaració de voluntat, que, amb la seva conducta, el titular del
dret dóna a entendre que ja no el vol exercir i que, atenent precisament a aquest
comportament, l’altra part de la relació s’organitza comptant que, efectivament,
aquell ja no l’exercirà. A primera vista, podria semblar que el supòsit de fet de la
Verwirkung té un cert paral·lelisme amb la renúncia tàcita, però la realitat és que
per poder parlar de renúncia cal que hi hagi una manifestació de voluntat (la renúncia és sempre negocial i unilateral), mentre que la confiança legítima generada
en l’altra part té en compte el comportament —no necessàriament negocial— del
titular i el del subjecte obligat139.
D’altra banda, es tracta d’una institució que es vincula al termini excessivament llarg de prescripció —el general de trenta anys de l’antic § 195 BGB140,
avui substituït pel de tres anys— i, per aquesta raó, és molt probable que la reducció dels terminis, que també s’ha produït en el dret català (que ha passat al
termini general de deu anys), n’eliminarà l’abast pràctic. Constitueix, doncs, un
efecte derivat d’una conducta, no necessàriament voluntària, que es tradueix en
la no admissió de l’exercici circumstancialment intempestiu d’un dret, que faculta
l’obligat per oposar l’excepció141 que ja no és procedent la reclamació del pagament de la prestació o l’efecte pretès, si acredita, és clar, que en l’exercici retardat
hi concorren circumstàncies que permeten qualificar-lo de contrari a la bona fe142,

137
FLÜME, El Negocio Jurídico..., cit., pàg. 161. No cal dir que la deslleialtat no rau en la
simple falta d’exercici del dret, sinó en la forma en què no l’exercita, que genera en l’obligat la
convicció que ja no té per què comptar que li reclamaran la prestació, sense que això vulgui dir que
el titular hagi d’aclarir a l’obligat si li exigirà o no.
138
Vid. MEDICUS, Allgemeiner Teil..., cit., § 15, pàg. 62.
139
FLÜME, El Negocio Jurídico…, cit., pàg. 159. En el mateix sentit, entre nosaltres, VAQUER,
«El retraso desleal...», cit., pàgs. 123 i 124. És més, aquest efecte es pot produir fins i tot en contra
de la seva voluntat, ja que es fonamenta en una valoració objectiva d’aquesta conducta orientada
només pel principi de la bona fe.
140
Vid. Ludwig ENNECCERUS; Hans Carl NIPPERDEY, Derecho Civil (Parte General), tom I,
part II, traducció de la 39a ed. alemanya, amb estudis de comparació i adaptació de Blas Pérez
González i José Alguer, 3a ed., a cura d’A. Hernández Moreno i M.ª del Carmen Gete-Alonso,
Barcelona, 1981, pàg. 1002. Vid., també, MEDICUS, Allgemeiner Teil..., cit., § 15, pàg. 63.
141
Una qüestió força debatuda, que aquí no pertoca analitzar amb detall, és si necessàriament cal oposar-la com a excepció, o el jutge la pot apreciar d’ofici. VAQUER ALOY, «El retraso
desleal...», cit., pàg. 127, i J. M. MIQUEL, Comentario..., cit., pàg. 39, afirmen que, com tot allò que
es refereix al principi de la bona fe, el jutge ho pot apreciar d’ofici, però no hem d’oblidar que a
la pràctica, com que cal que l’obligat provi que concorren els pressupòsits necessaris, és com si
operés a instància de part.
142
En aquest mateix sentit, A. VAQUER ALOY, «El retraso desleal...», cit., pàg. 90, afirma
que, a més del període més o menys llarg d’inactivitat, aquesta «[s]e produce en unas condiciones
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en el sentit que la conducta del creditor li va permetre creure que ja no exerciria
el dret que tenia.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també ha vinculat l’aplicació de la doctrina del retard deslleial en l’exercici dels drets a l’exigència de
la bona fe, relacionant-lo directament amb l’article 111-7 CCCat. Així ho ha
fet, per exemple, la STSJC de 5 de juny de 2008, relativa a l’exercici de l’acció
declarativa d’un cens després d’haver deixat passar més de deu anys des de la
seva cancel·lació registral, en la qual fa seva la jurisprudència que, sobre aquesta
mateixa matèria, anys enrere, havia fixat la Sala Primera del Tribunal Suprem.
En aquesta estableix que, perquè hi hagi retard deslleial, han de concórrer els
requisits següents: (i) el transcurs anormal del temps, (ii) la manca de justificació
en l’exercici retardat del dret, i (iii) la confiança en la contrapart per la consolidació de la situació precedent, basada en legítimes expectatives que ja no s’exercirà. De tots aquests, el més essencial és, precisament, la confiança legítima de la
contrapart que el titular no l’exercirà143. A banda d’això, perquè es pugui parlar
de confiança legítima no n’hi ha prou amb la inactivitat, sinó que hi han d’intervenir actes o conductes del titular del dret que generin aquella confiança144. En
aquest sentit, es pot considerar poc precisa la definició de Verwirkung que havia
fet la STSJC de 6 d’abril de 1998, ja que la identificava amb «[...] la càrrega que
pesa sobre el litigant de bona fe d’exercitar la seva acció dins un temps raonable,
càrrega que pot molt bé traslladar-se al nostre dret a l’empara de l’article 7 CC»,
per bé que, més endavant, en l’aplicació al cas concret, el Tribunal en va fer un
enteniment correcte.
Efectivament, no se’n pot extreure la conclusió errònia que la bona fe comporta l’obligació d’exercir els drets en temps oportú, sinó que la conseqüència
jurídica que es deriva de la simple manca d’exercici continua recaient en un altre

que deben de reputarse contrarias a la buena fe». És per això que segueix dient (cit., pàg. 93): «[l]
a razón de ser de la Verwirkung es la protección dels sujeto pasivo a causa de la confianza que ha
depositado, como consecuencia de la conducta del titular del derecho, en que no va a hacerlo valer
en el futuro». A partir d’aquí, tot i que un sector de la doctrina hi ha volgut veure un expedient
que facilita l’escurçament dels terminis de prescripció, la realitat és que, a banda que prescripció i
retard deslleial (Verwirkung) tinguin en comú la necessitat del transcurs del temps, es diferencien
pel seu fonament: en la Verwirkung es protegeix la bona fe del que confia legítimament que no li
reclamaran.
143
Vid., per exemple, la SAPB de 16 d’octubre de 1997, en relació amb l’acció de reclamació de la legítima, on, tot i desestimar la pretensió de l’actor perquè la legítima ja havia estat pagada
per l’hereva i no, segons havia resolt el JPI, per haver-se retardat deslleialment en l’exercici del seu
dret, afirma: «[…] la Sala entendiendo que de no haber tenido lugar el pago de dichos derechos
legitimarios, no cabría preciar retraso desleal en el ejercicio del derecho, ya que este exige entre
otras circunstancias, la confianza legítima y fundada del sujeto pasivo del derecho en que el sujeto
activo no va a ejercerse y en el caso de autos no existen especiales circunstancias de las que pudiera
derivarse dicha confianza».
144
Com afirma VAQUER ALOY, «El retraso desleal…», cit., pàg. 113, les circumstàncies estranyes o externes al propi titular del dret no poden influir en aquesta confiança.
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àmbit, el de la prescripció145. Sobra dir que la pèrdua de drets com a conseqüència del retard deslleial tant es pot aplicar als drets subjectius de naturalesa personal com als reals146, amb el benentès que mentre que en els primers l’exercici
deslleial comporta la possibilitat d’oposar definitivament la Verwirkung, en els
reals, com per exemple en la pretensió de cessació d’una pertorbació a la propietat, únicament afectarà la pertorbació concreta que el propietari vol fer cessar
després d’haver creat en el pertorbador la confiança legítima que no ho faria, però
no necessàriament pertorbacions provinents d’altres subjectes, o si afecten drets
fonamentals (salut) o l’interès general (medi ambient).
També el cas en què el deutor hagi estat assumint una obligació que comporta una paral·lela consolidació del dret adquirit pel creditor, i de la qual després es
vol desdir (el que en el dret alemany es coneix com a Erwirkung), és una infracció
del principi de la bona fe. En efecte, aquesta institució ve a ser la cara inversa de
la Verwirkung i la trobem, sovint, en les relacions laborals147 com a manifestació
de la teoria dels drets adquirits i dels propis actes. Són casos en què l’actuació
del deutor, normalment un empresari, suscita la legítima confiança del treballador sobre la consolidació d’un dret que per a ell ha passat a formar part de les
condicions contractuals i del qual ja no se’l pot privar sense infringir el principi
que no es pot anar contra els propis actes. La doctrina alemanya sol citar, com a
paradigmàtic, el cas dels membres de l’orquestra d’Hessen que, malgrat que el
doble jornal s’havia acabat l’any 1939, el van seguir cobrant fins l’any 1955, quan
el Land va decidir pagar només la quantia que corresponia a un jornal. El jutge
condemnà a seguir pagant el doble jornal també després de 1955, entenent que
aquell pagament havia portat els treballadors a adoptar uns estàndards de vida
ajustats a aquella retribució.
C. Actes propis
El titular d’un dret subjectiu està vinculat pels seus propis actes, la qual cosa
significa que no pot actuar de forma que contradigui la seva actuació precedent:
venire contra factum propium non valet. Neix així la prohibició d’anar contra els
propis actes148, que, en realitat, no és res més que una especificació del principi de

145
Així ho ha resolt, tot i que de passada, la STSJC de 2 d’octubre de 1995, relativa a una
acció de reclamació del millor dret a un títol nobiliari, que desestima l’aplicació de la doctrina de
retard deslleial i afirma que «[...] no se puede afirmar que ejercita sus derechos de mala fe quien
lo hace dentro del plazo legal, sin que previamente existan hechos, actos o conductas suyos que
engendren, rectamente entendidos, en el obligado la confianza de que aquellos no se actuarán».
146
VAQUER, «El retraso desleal...», cit., pàg. 99, seguint el que ja havia apuntat ENNECCERUS;
NIPPERDEY, Derecho civil..., cit., pàg. 1006, al qual s’adhereix, de forma gairebé unànime, la doctrina alemanya.
147
MEDICUS, Allgemeiner Teil..., cit., § 15, pàg. 66.
148
En la doctrina clàssica catalana, podem veure CÀNCER, Variarum Resolutiones..., cit.,
part I. Cap. XIII, núm. 120, Turnoni, 1635, on, tractant dels casos en què cessa l’evicció en la
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la bona fe149, entesa, segons hem vist, com un deure de conducta. Sense que ara
calgui entrar en l’anàlisi detallada d’aquesta figura, em limitaré a assenyalar que,
en si mateixa, la conducta contradictòria contravé la bona fe en la mesura que
frustra la confiança que una actuació anterior ha generat en la contrapart. No cal
la intenció de perjudicar ni, lògicament tampoc, l’estat psicològic de creure que la
conducta posterior és legítima.
El camp d’actuació més propici per a la doctrina dels propis actes és, lògicament, el patrimonial i no tant el dret de la persona o el de l’estat civil, en la mesura
que aquests són àmbits que sovint afecten l’ordre públic i, per tant, resten sostrets
al principi de l’autonomia de la voluntat150. Tot i això, el TSJC l’ha aplicat també
a la filiació (sentències de 27 de setembre de 2007 i de 22 de desembre de 2008),
quan, segurament, el més procedent hagués estat acudir, directament, al principi
de la bona fe en l’exercici dels drets151.
A banda d’això, perquè hom pugui apreciar una vulneració de la doctrina
dels propis actes, cal que qui l’al·lega hagi observat una conducta ajustada a la
bona fe, és a dir, que la inicial actuació de la contrapart li hagi generat una confiança que, valorant les circumstàncies concurrents, l’ha portat a actuar d’una
determinada manera. En els primers esborranys elaborats per la secció d’harmonització de l’Observatori del Dret Privat de Catalunya, bona fe i vinculació als
propis actes s’integraven, efectivament, en dos apartats del mateix precepte sota
la rúbrica «bona fe», però el Codi ha optat, a parer meu amb encert, per separar
ambdues figures, de manera que l’article 111-7 CCCat regula la bona fe i l’article
111-8 CCCat, els actes propis.
Per acabar, i a mode de conclusió, permeteu-me que recuperi el fil inicial
d’aquest discurs: el Codi civil de Catalunya, com gairebé tots els ordenaments
de la nostra mateixa cultura jurídica, situa la confiança que deriva de l’actuació
d’acord amb la bona fe com a fonament de les relacions humanes, i si avui hi ha
un precepte, en l’ordenament català, que simbolitza la idea que el dret s’adreça

compravenda i la vinculació de l’hereu per actes del seu causant, fa aplicació d’aquest principi,
remetentse a l’opinió de Bartolus: «Quo quomodo procedat vide pulchre per Bartolus in l. Post
mortem, ff. De adopt, ubi recte et clare explicat quando quis contra propium factum venire possit».
149
Vid., en aquest sentit, la STSJC de 28 de gener de 2002, FJ 2 i, més específicament, la
STSJC de 22 de maig de 2003, que, recolzant-se, una vegada més, en la jurisprudència del TS (vid.,
per totes, la de 21 de maig de 2001), amb gran rotunditat afirma: «[T]oda la doctrina jurisprudencial que se conoce ha apoyado la vigencia del principio que veda el venire contra factum proprium
en el artículo 7 del C.c., de modo que, en este sentido, no hay dificultad en integrar el contenido
del motivo de recurso, sin producir indefensión a la parte contraria».
150
Vid. Francisco RIVERO HERNÀNDEZ, «Defecte formal del consentiment del convivent no
casat per a la fecundació assistida i acció d’impugnació de la paternitat», RCDP, vol. 11 (2010), pàg.
240, on cita la jurisprudència del TS que ho avala.
151
També ho critiquen Margarida GARRIGA GORINA, «Atribució de la paternitat al marit de
la mare en les tècniques de reproducció assistida», InDret, 1/2008, pàg. 5, comentant l’esmentada
Sentència de 27 de setembre de 2007, i RIVERO HERNÀNDEZ, «Defecte formal...», cit., pàg. 242.
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a la defensa dels interessos legítims i, per tant, de la solució justa, és l’article
111-7 CCCat.
A través d’una redacció que s’inspira literalment en les iniciatives harmonitzadores del dret europeu, el Codi explicita la vinculació que hi ha entre bona
fe i justícia, com ja fa més de sis-cents anys havia fet també la doctrina clàssica
catalana, a partir de la crida que les Constitucions de Catalunya feien a l’equitat
entesa com a sinònim de la raó natural.
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CONTESTACIÓ
de l’acadèmica de número
Excma. Sra. ENCARNA ROCA TRIAS

Sr. President
Sr. Degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona
Srs. Acadèmics
Senyores i senyors
En Joan Egea és un gran jurista. És un home que s’ha fet ell mateix, un selfmade man en el sentit més estricte de la paraula. El professor Egea ha portat endavant
una important carrera acadèmica que no ha estat aliena a l’ocupació de càrrecs
d’important influència en aquest país. Avui em correspon respondre, en nom de
l’Acadèmia de Jurisprudència que em fa l’honor d’atribuir-me l’agradable càrrega
de representar-la en aquest acte, a un discurs travat, intel·ligent, elegant i acadèmicament impecable que ha pronunciat en qualitat d’acadèmic electe i per a esdevenir
acadèmic de número de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.
El professor Joan Egea i Fernández va néixer a Olesa de Montserrat en 1951.
Es va llicenciar a la Facultat de Dret de la UB l’any 1976 i hi va obtenir el doctorat
l’any 1981, amb una tesi sobre els heretaments, que va merèixer el Premi extraordinari de doctorat. La seva tesi s’insereix en els treballs que en aquell moment
s’estaven duent a terme en la Facultat de Dret de la UB on es va iniciar a partir
de l’aprovació de la Compilació, el tractament doctrinal modern del Dret civil de
Catalunya. Joan Egea forma part de la segona generació de juristes de Dret civil
català, dins d’un grup d’alta qualitat acadèmica.
Va ser professor de la UB des de 1976 fins a 1991, que va efectuar les oposicions de catedràtic a la UPF, càrrec que ocupa en aquest moment. Va ser degà de
la Facultat de Dret des de 1994 fins el 2000 i ha format part de comissions per a
l’avaluació de projectes de recerca.
Les publicacions del nou acadèmic s’insereixen en aquesta línia a la que
m’he referit abans i que és la que li ha proporcionat majors èxits en la seva vida.
S’ha ocupat de la protecció de menors, els aliments, la protecció de la gent gran,
el dret de successions català, les immissions, tant en l’aspecte referit als drets
fonamentals que protegeixen, com en l’estudi de la institució en el Dret català. I
darrerament, s’ha ocupat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, molt en especial, en l’anàlisi dels efectes que la STC 31/2010, de 31 de juny ha portat en les
competències en Dret civil. Joan Egea ha estat el responsable d’endegar la secció
dedicada al Dret català en la revista electrònica InDret, de la UPF; ha estat un
assidu col·laborador en les Jornades de Dret català a Tossa, ha format part de
l’Observatori del Dret privat de Catalunya, com a vocal i com a membre de les
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diferents comissions dedicades a fer les propostes concretes de lleis civils. Ha
estat membre de la Comissió assessora de la Direcció general de Dret i Entitats
jurídiques del Departament de Justícia, que formula les propostes de resolució
dels recursos governatius i ha estat nomenat pel ple del Parlament de Catalunya
conseller del Consell de Garanties estatutàries, del que n’és vicepresident.
El currículum d’una persona s’ha de llegir sempre en funció dels serveis que
presta a la comunitat on el seu treball té lloc. Si haig de resumir el d’en Joan Egea
haig de dir que és brillant perquè és coherent. L’Acadèmia es congratula que en
formis part, perquè s’ha de dir que el que cal en aquests temps és que les persones
de vàlua formin part dels organismes públics, no limitant-se a la moltes vegades
eixorca tasca universitària, que podrà ser molt útil des del punt de vista personal,
però que és incompatible amb el mandat contingut en la paràbola dels talents,
sobre la que s’hauria de reflexionar més sovint.

I.

EL CONTINGUT DEL DISCURS

El discurs que el professor Joan Egea presenta com acadèmic numerari, i
que responc en nom de la Corporació de la que aviat ja formarà part amb tots
els drets, tracta sobre un dels problemes teòrics més importants del Dret en general en aquest inici del segle. Es tracta de la consideració que una actitud té en
l’ordenament per tal que pugui produir o no efectes jurídics. Com assenyala molt
encertadament el recipiendari, la bona fe es troba present en tot l’ordenament jurídic, ja que també es té en compte en el procés civil i en el dret públic a través de
la llei 30/92. No haig de repetir el que ha dit el professor Egea en el seu discurs,
però sí que vull referir-me als trets essencials de l’argumentació d’un discurs que
constitueix un treball molt incisiu i interessant, escrit en l’estil exhaustiu, ordenat
i pulcre a què ens té acostumats el professor Egea.
Per començar haig de destacar algunes característiques del tema escollit, que
impregnen tot el treball: la problemàtica de la bona fe i la lleialtat en els tractes
constitueix un tema fronterer entre el dret i la filosofia del dret. Totes les qüestions incloses a la que, segons la terminologia de Savigny, s’anomena la part general
del Dret civil, tenen perfils difusos i corresponen a solucions adoptades per a
resoldre problemes amb regles generals obertes. Això fa que sigui molt difícil
arribar a determinar allò que estàvem acostumats a fer, és a dir, fixar la naturalesa
jurídica de la regla en qüestió. Això requereix un tractament metodològic de resultats no segurs, el que constitueix la segona característica que vull ara destacar.
Tots aquests problemes són assumits amb molta elegància pel professor
Egea. És a dir, la seva metodologia, que algunes vegades utilitza el mètode del
«Law and econòmics», sense, però, fer-ne un abús, permet a l’autor arribar a interpretar una discutidíssima regla, amb uns criteris moderns, que adapta al Dret
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civil català. El recipiendari combina la tradició històrica catalana, que apareix
en l’anàlisi de les institucions que estudia de forma constant, amb la modernitat
d’altres mètodes, la qual cosa li permet anar més enllà del que un problema de
llarguíssima tradició pot presentar. La combinació de mètodes respecta la tradició
jurídica catalana, a la què el discurs fa constant al·lusió, amb la utilitat que aquesta
institució ofereix a l’actualitat. I permet, al mateix temps, lligar el Dret civil català
amb els més moderns corrents europeus, com després tindré ocasió d’assenyalar.
El discurs constitueix una anàlisi exhaustiva del Codi civil català en allò que fa
referència als efectes de la bona fe en les institucions que s’hi regulen. I sobre la base
de les diferents categories de bona fe acceptades per la doctrina, subjectiva, objectiva i el tipus qualificat de la primera, estudia tots els efectes que es poden produir
en les diferents branques de l’ordenament jurídic català, incloent-hi, a més, altres
aspectes als que ja m’he referit abans, el dret públic i el dret processal. És absolutament remarcable aquesta tasca de construcció teòrica del nostre Dret, començada
arran de l’entrada en vigor de la Compilació, en 1961 i continuada per les noves
generacions de juristes, dels que en Joan Egea n’és un exemple molt important.
D’acord amb els plantejaments del discurs, podria considerar-se que en el
Dret català, la bona fe presenta tres facetes: ser una clàusula general, que segons
es diu en el text, «[...] es projecte sobre diversos plànols de la realitat social que són
canviants i, per tant, sense que es pugui arribar a identificar amb qualsevol infracció de l’ordenament jurídic», perquè en aquest sentit, s’incorpora «[...] l’específica
protecció d’un conjunt de béns i valors, com l’honestedat, l’honradesa, la rectitud, la
fidelitat, el respecte i la confiança mútua[...]»; ii) un segon aspecte de la bona fe es
trobaria en la seva consideració de principi general, ja que «la bona fe, com a principi general del Dret civil de Catalunya, l’informa, presideix la seva interpretació i n’és
una regla cabdal per emplenar les llacunes, prenent en consideració la tradició jurídica
catalana (art. 111-2.1 CCCat)», la qual cosa es pot constatar en la seva positivització
en l’art. 111-7 CCCat, perquè està concebuda com una font autònoma de deures
legals, i iii) finalment, en la perspectiva ètico-jurídica, l’ordenament jurídic integra
la bona fe «[...] com a patró de conducta, l’ordre de valors que regeixen les relacions
en la comunitat i que constitueixen, segons hem vist, les normes socials».
Sigui quina sigui la naturalesa jurídica de la clàusula de bona fe, el recipiendari insisteix molt en les funcions que tradicionalment se li han atribuït, arribant
a considerar-la com un mecanisme per a integrar les llacunes de la llei o la manca
de previsió de les parts en les seves relacions, en una clara al·lusió a la norma de
l’art. 1258 CC, que també és citat en el text. Apareix així una funció interpretativa i integradora de la bona fe, en línia, com veurem amb els textos europeus
més moderns.
La bona fe tindrà, doncs la característica de concepte universal, que produirà diferents efectes segons les lleis la considerin des del punt de vista subjectiu o
des de l’objectiu. Però on té una projecció més àmplia serà en els contractes. El
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professor Egea fa una constant i insistent referència a aquest aspecte de la bona
fe i a la necessitat de tenir en compte aquesta regla en el futur Llibre 6 del Codi
civil de Catalunya.

II.

LA REPOSTA: BONA FE I LLEIALTAT EN ELS TRACTES
EN EL DRET CONTRACTUAL EUROPEU

A.

Les dificultats en la determinació de la naturalesa de les regles sobre la bona fe

1. L’exhaustiu estudi del professor Egea sobre la bona fe ha de portar necessàriament a qui ha estat honorada amb aquesta agradable càrrega de respondre en nom de l’Acadèmia, a anar una mica més enllà del text del discurs. L’excellència de l’estudi realitzat obliga a prendre aquesta decisió. S’ha d’advertir, però,
que el dret europeu està lluny de ser un camp d’exploració fàcil. Les diferents
formes d’afrontar la qüestió de la bona fe i la lleialtat en els tractes complica la
discussió, que esdevé, alguns cops, fins i tot agra.
2. En la literatura jurídica espanyola resulta obligat fer una primera referència al text de Cossio1, qui diu que la bona fe ha arribat a ser en el nostre
sistema jurídic, una font de normes jurídiques objectives, «[...] o si se prefiere,
un complejo de normas jurídicas que, careciendo de formulación positiva concreta,
son reunidas bajo esta designación impropia y ocasionada a equívocos», de manera que el desenvolupament de les relacions jurídiques, l’exercici dels drets
i el compliment de les obligacions es produeixi «[...]conforme a una serie de
principios que la conciencia jurídica considera necesarios, aunque no hayan sido
formulados por el legislador; [...] principios que están implícitos o deben estarlo
en el ordenamiento positivo, que tienen carácter general, pero que exigen una
solución distinta en cada caso concreto». Aquesta definició ha estat acceptada
per Díez Picazo, qui la reprodueix en diverses obres i que opina que es tracta
de la instauració d’un model especial de conducta, tipus estàndard jurídic, que
incorpora un model social que exigeix en cada cas concret la valoració segons
un imperatiu ètic donat2.
La discussió entre els autors espanyols se centra, sobretot, en dos punts,
que reprodueix el discurs del professor Egea i que també es reflecteixen en els
problemes que es presenten en el Dret europeu, al que em referiré més endavant.

1
COSSIO. El dolo en el Derecho civil. Reed. en Colección Clásicos contemporáneos. Ed.
Comares, Granada, 2005, p. 20 de esta edición.
2
DIEZ PICAZO. Fundamentos del Derecho civil patrimonial. I. Introducción. Teoría del contrato. 6.ª ed. Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2007, p. 61. També. Diez Picazo-Gullón Ballesteros.
Sistema del Derecho civil. Vol. I. Tecnos. 11.ª ed. Madrid, 2003, p. 434.
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El primer problema sorgeix entorn a les funcions que la bona fe compleix en un
ordenament jurídic en què s’accepta d’una manera més aviat àmplia, com passa
també en el Dret català, segons posa de relleu el discurs que es contesta. El segon
problema es refereix a la classe o tipus de bona fe que s’accepta en un ordenament
com el català, que no presenta en aquesta matèria, diferències substancials amb
altres que es puguin estudiar: em refereixo a si la bona fe s’ha d’entendre en sentit
subjectiu o, pel contrari, s’ha de dir que es tracta de bona fe en sentit objectiu.
3. El primer dels problemes estudiats de forma general sembla contestat
amb una certa unanimitat. L’art. 7.1 CC, que presenta una redacció més limitada
que l’art. 111-7 CCCat, no és l’única norma que s’ocupa de la bona fe en el Codi
civil, com tampoc ho és l’art. 111-7 CCCat, ni els referents corresponents als
PECL i al DCFR. Tothom està d’acord en les funcions que l’ordenament atribueix a la clàusula (nomenem-la així per ara) de la bona fe. Segons Diez Picazo3, la
bona fe compleix tres funcions en els textos legals que la regulen: i) un primer
grup de funcions la consideraria com un límit als drets subjectius, perquè exigeix
que llur exercici es realitzi d’acord amb les normes de lleialtat i confiança que el
subjecte passiu té dret a esperar. En aquest sentit, s’exclou l’abús del dret, l’actuació contrària als actes anteriors (venire contra factum proprium) i l’exercici d’accions especialment retardades; ii), en un segon sentit, la bona fe constituiria una
regla que origina uns deures especials de conducta, com a conseqüència del que
s’estableix a l’art. 1258 CC. D’aquí deriven una sèrie d’efectes, que es recullen
clarament en el DCFR i que s’estudiaran en la segona part d’aquesta contestació,
i iii) la bona fe és també un canon d’interpretació dels contractes, per bé que en
el citat article 1258 CC sigui també una font de regles d’integració que s’imposen
als contractants4.
4. La resposta a la següent pregunta ofereix més problemes. Es tracta de
saber si la bona fe és o no una font del dret. És a dir, si es tracta d’una autèntica
norma jurídica. Aquesta pregunta es presenta tant en el Codi civil com en el Codi
civil català i es discuteix també entre els comentaristes de Dret europeu.
Si prenguéssim com a base la idea expressada per Cossio, hauríem de concloure que la bona fe és una norma de dret objectiu. Però els comentaristes del
Codi civil es preocupen d’assenyalar que no ofereix un únic aspecte, la qual cosa
els porta a concloure que una concepció unitària resulta impossible. Miquel ho
posa de relleu quan diu que ens trobem davant de situacions diverses, de forma
que hi ha un grup d’articles que configuren la bona fe en sentit subjectiu i d’altres
DIEZ PICAZO. Fundamentos, cit., pp. 62-64.
MIQUEL. Comentari a l’art. 7 a Paz-Ares, Bercovitz, Díez Picazo i Salvador, dirs, Comentario del Código civil. Madrid, 1991, t. I, p. 47 i d’acord amb l’obra de Wieaker, assenyala que la bona
fe té tres funcions: completar l’ordenament, en una funció secundum legem; una funció limitadora
dels drets subjectius i una funció correctora que permet noves formulacions judicials de normes
de conducta.
3
4
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en els quals juga l’element objectiu5. Aquesta diversificació fa que Gete-Alonso
digui que resulta inoportú oferir una concepció unitària de la bona fe, perquè els
diferents intents fets en aquest sentit no s’ajusten als supòsits legals previstos en
l’ordenament6.
En el fons de la discussió, que afecta absolutament al Dret civil català, com
ho demostra el text del discurs que ara es comenta, es troba la mai resolta contestació a la pregunta relativa a si la bona fe és o no un principi general del dret,
amb la categoria dels previstos a l’art. 1.4 CC i en el mateix sentit, pel que fa a
l’art. 111-7 CCCat, ja que l’art. 111-1 CCCat reconeix com a font del dret civil de
Catalunya «els principis generals del dret propi».
Es pot dir, com fa clarament Miquel7, que la bona fe està inserida a l’art. 7.1
CC amb la tècnica de la clàusula general. Això és cert i el mateix succeeix en l’art.
111-7 CCCat. Però això no contradiu ni explica si ens trobem o no davant d’un
principi general explicitat i positivitzat, de forma semblant al que succeeix amb el
de protecció del menor, que presenta els mateixos problemes en la determinació
de la seva naturalesa. Pel contrari, Gete-Alonso afirma rotundament que la bona
fe és un principi positivitzat i, en conseqüència, el tracta com un principi general
del dret, d’acord amb l’art. 1.4 CC8.
Certament, el fet que un principi estigui o no recollit en una norma positiva
no implica que deixi de ser principi, perquè al positivitzar-se, adquireix el caràcter de norma bàsica9. En aquest sentit s’ha pronunciat la jurisprudència de la
Sala 1a, que en diferents ocasions ha atribuït a la bona fe i la necessitat d’ajustar
la conducta a les seves exigències, la categoria de principi general del dret10.
Perquè la jurisprudència ha entès la regla de l’art. 7.1 CC en un sentit objectiu,
que no exclou l’aspecte subjectiu com a base de la bona fe. Per exemple, la STS
de 31 de maig de 2003 diu que s’ha d’entendre «[...] en su sentido objetivo como
comportamiento justo y adecuado consistente en dar al contrato cumplida efectividad en orden a la realización del fin propuesto», o la STS de 21 de novembre
de 2003, que diu que suposa l’exigència del compliment «[...] de las reglas de
conducta ínsitas en la ética social vigente, que vienen significadas por las reglas de
honradez, corrección, lealtad y fidelidad a la palabra dada y a la conducta seguida».
D’aquesta manera, en el principi de la bona fe s’hi inclouen diversos aspectes que segurament emboiren la realitat del tema: l’aspecte subjectiu, és a dir,

MIQUEL. «Comentari», cit., pp. 40-41.
GETE-ALONSO. Comentari a l’art. 7-1 CC a Comentarios al Código civil y Compilaciones
forales, dirigidos por M. Albaladejo y S. Díaz Alabart. T. I, vol. 1. EDERSA, Madrid, 1992, 2.ª ed.
p. 876.
7
MIQUEL. «Comentari» cit., p. 38.
8
GETE-ALONSO. «Comentari», cit., p. 866.
9
DIEZ PICAZO-GULLÓN. Sistema, cit., p. 146.
10
Així SSTS de 13 abril 2004 i 26 octubre 1995, citada per la de 22 de febrer de 2001.
5
6
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la rectitud de la conducta, l’obligació de comportar-se de manera justa, lleial i
honrada (STS de 22 de febrer de 2001), forma la base subjectiva del principi;
aquest principi actua en l’ordenament jurídic de formes diverses i amb conseqüències també diferents, però això no impedeix que ens trobem davant d’una
norma general, amb estructura de principi general de dret, en el sentit utilitzat
per Dworkin11.
Per això considero encertada l’explicació que el Preàmbul de la Llei 20/2002,
de 30 de desembre, Primera Llei del Codi civil de Catalunya, ofereix de l’art. 111-7
CCCat, deixant apart la referència que s’hi fa als textos europeus. Efectivament,
es diu en el citat Preàmbul que la incorporació d’una «norma sobre bona fe», que
es troba en la tradició del Dret català, «[...] és un principi que té caràcter general
i que, per tant, no es pot limitar a l’àmbit contractual». És per aquesta raó que la
bona fe informa tot l’ordenament català, com posa de relleu encertadament el
discurs del professor Egea.
B.

La discussió en el Dret europeu: és necessària una norma general sobre bona fe?

5. Les discussions sobre la necessitat o no d’incorporar una norma sobre
bona fe en els textos relatius a Dret contractual europeu tenen lloc sobre una
base semblant a allò que he manifestat en relació a l’ordenament jurídic espanyol.
L’origen de la discussió es troba en la Directiva sobre clàusules abusives (art. 3.1
Directiva 93/13/CEE)12. L’art. 3 d’aquesta Directiva diu: «1. Las claúsulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas
si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de ambas partes del
contrato». Posa de relleu Quiñones, que aquesta Directiva ha estat incorporada al
sistema jurídic del Regne Unit en la Unfair Terms Act in Consumer Contracts Regulation, de 1999, però s’havia recollit ja a la Unfair Contract Terms Act, de 1977,
que introduí la bona fe a tots els contractes, amb independència que es tractés o
no de contractes amb consumidors13.
11
DWORKIN. Los derechos en serio. Trad. De M. Guastavino. Ariel, Barcelona, 1984, p. 72,
on defineix els principis com «el estándard que debe ser observado, no porque favorezca o asegure
una situación económica, política o social, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad». S’ha de llegir tot el capítol, per comprovar els plantejaments
de Dworkin en relació a la distinció entre normes i principis.
12
QUIÑONES ESCÁMEZ. «Buena fe y lealtad contractual», a Sánchez Lorenzo, ed. Derecho
contractual comparado. Una perspectiva europea y transnacional. Civitas-Thomson Reuters, Cizur
Menor, 2009, pp. 358-365, on explica les raons i els motius de la discrepància i els problemes al
Regne Unit.
13
QUIÑONES. Ob. cit., p. 360. El text de l’art. 5 de la Unfair Terms Act 1999 és el següent:
«(1) A contractual term which has not been individually negotiated shall be regarded as unfair
if, contrary to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties’rights and
obligations arising under the contract, to the detriment of the consumer».
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Deixant per a un altre apartat l’opinió dels juristes anglesos sobre el problema de l’acceptació o no de la bona fe en el seu ordenament jurídic, cal dir d’entrada que els textos legals internacionals vigents fan avui referències constants a la
bona fe. Un text bàsic és l’art. 7.1 de Convenció de les Nacions Unides sobre els
contractes de compravenda internacional de mercaderies, feta a Viena l’11 d’abril
de 1980, amb instrument de ratificació espanyol de 7 de maig de 1993 (CISG).
El text de l’article citat diu: «1. En la interpretación de la presente Convención se
tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio
internacional». Segons els intèrprets d’aquest text, s’incorpora en la Convenció el
principi de la bona fe, que es va prendre de diferents ordenaments nacionals i que
en aquest article es proclama com a principi general14.
El principi de la bona fe apareix també en els textos privats internacionals
relatius al dret contractual europeu. Així, en la seva versió de 2004, els Principis
UNIDROIT usaven una terminologia semblant als PECL i en la versió de 2010,
l’art. 1.7, titulat Good faith and fair dealing, diu: «(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade. (2) The parties may
not exclude or limit this duty».
Els Principis del Dret europeu dels Contractes (PECL) van introduir el principi de la bona fe en dos articles a l’inici del text; es tracta dels articles 1:106 i 1:201.
El primer té una redacció semblant a l’art. 7.1 CISG, ja que diu que «(1) Los presentes principios deberán interpretarse y desarrollarse de acuerdo con sus objetivos. En
especial, deberá atenderse a la necesidad de favorecer la buena fe, la seguridad en las
relaciones contractuales y la uniformidad de la aplicación», precisió aquesta que donarà lloc més tard a una nova teoria dels principis en el DCFR. L’art. 1:201 PECL
conté la norma bàsica: «(1) Cada parte tiene la obligación de actuar conforme a las
exigencias de la buena fe. (2) Las partes no pueden excluir este deber ni limitarlo».
Finalment, el darrer pas es dóna en els arts. I.-1:102 i 1:103 i III.-1:103
DCFR, als quals em referiré en un apartat independent.
6. La redacció dels PECL dóna lloc a diferents opinions sobre l’acceptació
a nivell europeu de la bona fe com a regla, la qual cosa preocuparà bàsicament als
juristes britànics.
Els comentaris dels PECL manifesten aquesta preocupació. Així ja en el
comentari a l’art. 1:106 PECL s’assenyala que la interpretació segons les regles
de la bona fe resulta controvertida en els països del Civil Law, per bé que s’assenyala que una regla semblant es troba en el ja citat art. 7.1 CISG i en el Codi

14
CALVO CARAVACA. Comentari a l’art. 7 CISG a Díez Picazo, dir. i coord. La compraventa
internacional de mercaderías. Comentario de la Convención de Viena. Thomson Civitas. Cizur Manor, reimpressió 2006, p. 110.
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Uniforme dels Contractes, en el Dret americà15. Els comentaris a l’article 1:201
diuen que incorpora un principi bàsic, que després queda desenvolupat en altres
disposicions dels PECL, que el mateix comentari determina. Els efectes d’aquesta
disposició seran imperatius d’acord amb el segon paràgraf de l’art. 1:201 PECL
i cobreixen situacions d’abús, com aquelles en què una de les parts sense motiu
adequat, insisteix en el compliment de determinats formalismes, la incoherència
de determinades conductes i d’altres16. Finalment es diu que el concepte de bona
fe implica honradesa i lleialtat i no té res a veure amb les adquisicions bona fides17.
7. Les interpretacions de la regla/principi de la bona fe, tal i com s’han acceptat en les regles proposades en els PECL, presenten una certa diversitat. Front
a la diguem-ne indiferència dels països de dret continental, els països del Common Law han mostrat una certa bel·ligerància front a les propostes dels PECL
en relació al paper de la bona fe. Ja els comentaris dels PECL, en la nota 3, i
referint-se a Anglaterra i Irlanda, diuen que aquests ordenaments no reconeixen
cap obligació de comportament conforme al principi contractual de la bona fe,
malgrat que a través de normes especials, s’arriba als mateixos resultats que altres
ordenaments que sí accepten el principi18. Això ha provocat que s’hagin formulat
algunes propostes que intenten combinar els dos sistemes.
1a La proposta «iconoclasta» de Hesselink. Hesselink basa el seu raonament en què les regles de la bona fe tenen solament en comú que els Tribunals les
mencionen com a fonaments legals de les seves decisions19, però no són més justes
o més equitatives que altres normes. Les normes de la bona fe no són més que una
forma d’expressió de noves regles quan els jutges apliquen al dret, o bé de constatació de l’obsolescència de regles ja periclitades20. Parteix de la base que els jutges
creen normes, per la qual cosa no es requereix una clàusula general de bona fe en
un codi de dret europeu. L’autor conclou que el concepte no hauria de dividir els
juristes de civil law i de common law, perquè en definitiva, no difereix del que els
anglesos denominen equity, raó per la qual els juristes anglesos no han necessitat
la teoria de la bona fe21. Malgrat aquest plantejament, Hesselink sí que considera
que algunes parts del concepte de la bona fe haurien de formar part de les regles

15
Principios de Derecho contractual europeo. Partes I y II. (Los trabajos de la «Comisión
de Derecho contractual europeo») Edición: Ole Lando y Hugh Beale. Edición española a cargo de
P. Barres Benlloch, J.M. Embid Irujo y F. Martínez Sanz. Colegios Notariales de España, Madrid
2003, nota 2, p. 144.
16
Principios, cit., comentaris A, B i C, pp. 148-150.
17
Principios, cit., comentari E, p. 151.
18
Principios, cit., nota 3, p. 154. També QUIÑONES. Ob. cit., p. 364.
19
HESSELINK. «The Concept of Good Faith» a Hartkamp, Hesselink, Hondious, Joustra,
Du Perron y Veldman, eds. Towards a European Civil Code, 3.ª ed. Kluwer Law International,
Nimega 2004, p. 492.
20
HESSELINK. Ob. cit., p. 495.
21
HESSELINK. Ob. cit., pp. 497-498.
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generals del Codi (com ara el principi del venire contra factum proprium) i també
en el capítol dedicat al contingut del contracte22. És a dir, Hesselink rebutja que
es pugui decidir tenint en compte com a base i fonament de la decisió les regles de
la bona fe, perquè constitueix únicament un pretext (a cover), ja que directament
no és una norma23, però en canvi, accedeix a proclamar-la com a regla general.
2a La proposta equilibradora de Beale. Aquest autor busca superar el problema que es presenta en el dret anglès, molt especialment en allò que es refereix
a les normes sobre clàusules abusives, la problemàtica de les quals ja ha estat referida abans. Per a Beale, el concepte de bona fe no és ell mateix una font per al
desenvolupament dels PECL; assenyala que aquests creen un supraconcepte, més
que informar el text dels Principis. Afirma que es produeix una manca de consistència ja que alguns cops els dos conceptes semblen coincidir (good faith and fair
dealing), mentre que en altres normes es produeix una certa identificació individualitzada. En relació als PECL, distingeix entre els aspectes subjectiu i objectiu; en
el primer sentit, s’hauria d’entendre que una conducta és contrària a la bona fe si
la part és conscient que és contrària als interessos de l’altra part; en canvi, en sentit
objectiu, la regla es converteix en un aspecte de la raonabilitat (reasonableness)24.
Els PECL, en l’art. 1:201, imposen a cada part el deure d’observar nivells raonables de lleialtat (fair dealing) i de vetllar pels interessos de l’altra part25. Conclou
que si bé en els PECL, l’ús de la bona fe constitueix una forma de justificar moltes
de les normes establertes, no és una font de noves normes jurídiques26. A més, la
duplicitat de la clàusula de bona fe en l’art. 1:201 PECL i la raonabilitat en l’art.
1:106 PECL no resulta consistent, perquè no es pot distingir entre elles i això fa
que en alguns dels articles es tracti de conceptes intercanviables27.
En una primera aproximació i en relació als PECL, Beale suggereix que s’hauria de realitzar un exercici dirigit a clarificar el que significa bona fe i el que significa
lleialtat. Beale seguirà amb la seva preocupació per harmonitzar els dos sistemes i
en 2007, en plena discussió del DCFR, després de posar de relleu que el concepte
de bona fe, tal com s’admet en una de les primeres redaccions del DCFR, no és
conegut en alguns dels estats membres de la UE, es pregunta si es tracta d’una cosa
diferent del que els britànics coneixen per nom de raonabilitat (reasonableness), o
bé es tracta d’una mateixa cosa, per bé que aplicada de manera diferent en dife-

HESSELINK. Ob. cit., p. 494.
HESSELINK. Ob. cit., 4a ed. Nimega 2011, p. 639.
24
BEALE. «General Clauses and Specific Rules in the Principles of European Contract Law:
The “Good faith” clause», a Grundman and Mazeaud, edts. General Clauses and Standards in
European Contract Law. Comparative Law, EC Law and Contract Law Codification. Kluwer Law
International. La Hague, 2005, p. 208.
25
BEALE. Ob. cit., p. 209.
26
BEALE. Ob. cit., p. 210.
27
BEALE. Ob. cit., p. 216.
22
23
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rents contexts28. La intel·ligent proposta de Beale inclou la necessitat de distingir
els principis fonamentals del dret contractual, de les regles de política jurídica, a les
quals suggereix que hauria d’incorporar-se la de la bona fe29.
Aquests, però, són problemes específics que provenen de les dificultats
d’harmonització del dret dels diferents estats de la UE. La majoria dels comentaristes estan d’acord en què en els sistemes jurídics presenten solucions paral·leles
amb les que pretenen establir tant els PECL, com el DCFR30.
C.

Els principis proclamats en el DCFR i les seves conseqüències

8. Si comencem pel principi, és a dir, pel text del DCFR i deixem de banda
l’explicació que els autors del projecte dediquen al que nomenen Principles, ens
adonarem que el DCFR és un text molt més elaborat que els PECL i conté una
teoria explicativa de les línies mestres que s’han seguit per a l’elaboració de les
propostes que s’hi fan. Els principis informadors estan presents en el redactat i
es proposen també com a regles interpretatives del text. S’accepta així d’alguna manera la crítica formulada per Beale en 2007 en relació a la necessitat de
determinar el paper que juguen els principis en el text del DCFR, perquè, com
veurem, s’intenta conjugar els diferents problemes que ofereix un text d’aquestes
característiques.
Els quatre principis fonamentals del Dret contractual expressats a l’explicació prèvia del DCFR, titulada Principles, són la llibertat contractual, la seguretat,
la justícia i l’eficiència. Com aquesta contestació al discurs d’entrada a l’Acadèmia
es refereix únicament al principi de la bona fe, estalvio tot allò que no hi tingui res
a veure. Solament diré que aquests quatre principis es desenvolupen en una sèrie
de regles bàsiques en la regulació de cada un dels aspectes del dret de contractes,
la propietat i les obligacions no contractuals, oferint així una important perspectiva del que es pretén sigui aquest text i, a més, han de servir com a regles per a
la interpretació del DCFR, tal com proclama l’art. I.-1:102 DCFR, no solament
dels contractes, que tenen les seves pròpies regles interpretatives en els arts. II.8:101-8:107 DCFR.
La bona fe no apareix com a principi independent, sinó que deriva del
principi de justícia, i no del principi de seguretat. Efectivament, el principi 23
28
BEALE. «Unfair Terms in the Common Frame of Reference». A Andenas, Diaz Alabart,
Markesinis, Micklitz i Pasquini, eds. Liber amicorum Guido Alpa. Private Law Beyond the National
Systems. British Institute of International and Comparative Law, 2007, p. 188.
29
BEALE. «Unfair Terms», cit., p. 190.
30
MACQUEEN. «Good Faith, Mixed Legal Systems and the Principles of European Contract
Law». A Andenas et al. Liber amicorum cit., p. 619. Un estudi de dret comparat molt interessant és
el contingut en el treball de Whittaker-Simon: «Good faith in European Contract Law: surveying
the legal landscape» a Whittaker and Simon, eds. Good faith in European Contract Law. Cambridge University Press, 2000, in totum.
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d’aquest preàmbul diu que encara que en alguns texts es consideri que la seguretat contractual augmenta amb el deure que l’altre part té d’actuar d’acord amb
els requeriments de la bona fe, els redactors del citat text introductori entenen
que al contrari, la seguretat no augmenta perquè la bona fe és un concepte molt
obert i van més enllà del principi de seguretat31. És doncs en l’àmbit del principi
de justícia que hem d’incloure la bona fe i la lleialtat, a les que acompanyarà la
raonabilitat.
9. Quan el DCFR descriu el contingut del principi de justícia, està definint el que nosaltres entenem per bona fe. Efectivament, es diu32 que inclou que
els iguals seran tractats igualment; no permet confiar en els avantatges que pot
proporcionar la conducta il·legal, deshonesta o no raonable; no permet obtenir
avantatges indeguts de la debilitat, mala sort o bondat dels altres; no permet fer
demandes exageradament excessives i atribuir la responsabilitat per les conseqüències de les pròpies accions o de la mateixa creació de riscs. Precisant més,
la bona fe i la lleialtat en els tractes es consideren una part de l’element que
prohibeix o sanciona la confiança de treure avantatges d’una conducta il·legal,
deshonesta o no raonable. D’acord amb aquests plantejaments, se segueix dient
que s’espera de les parts que actuïn d’acord amb la bona fe i la lleialtat en els
tractes, explicant les diferents regles que es deriven d’aquest principi general.
10. La bona fe no és tractada en el DCFR com a principi general, sinó com
a una regla de conducta que deriva del principi de justícia i així apareix definida
en l’art. I.-1:103. Es diu que l’expressió «good faith and fair dealing» es refereix
a un estàndard de conducta caracteritzat per l’honestedat, la transparència, i la
consideració pels interessos de l’altra part en relació a la transacció o relació jurídica en qüestió. I en el segon paràgraf de l’article que s’està estudiant es diu que,
en particular, es considera contrària a la bona fe l’actuació d’una part que sigui
inconsistent amb les anteriors afirmacions o la conducta en què l’altra part hagi
raonablement confiat, quan es produeixi un perjudici per a aquest33.
S’ha d’afegir, a més, la definició que l’annex del DCFR dóna de bona fe,
quan diu que és una actitud mental caracteritzada per l’honestedat i l’absència de
31
Principles, Definitions and Modern Rules of European Private Law. Draft Common Frame
of Reference, outline edition. Prepared by the Study Group an a European Civil Code and the
Research Group on EC Private Law (Acquis Group). Edited by Ch. Von Bar, Eric Clive and Hans
Schülte-Nölke, and H. Beale, Johnny Herre, Jerôme Huet, Matthias Storme, Stephen Swann, Paul
Varul, Anna Veneziano and Fryderyk Zoll. Sellier, European law Publishers. Munich, 2009, p. 76.
Es cita com a DCFR.
32
DCFR, p. 84.
33
És una traducció pròpia de l’art. I.-1:103. El seu text anglès diu: «Good faith and fair
dealing. (1) The expression “good faith and fair dealing” refers to a Standard of conduct characterised by honesty, openess and consideration for the interestss of the other party to the transaction
or relationship in question. (2) It is, in particular, contrary to good faith and fair dealing for a party
to act inconsistently with that party’s prior statements or conduct when the other party has reasonably relied on them to that other party’s detriment».
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coneixement de que una situació aparent no és real o veritable34. En definitiva, la
defineix d’acord amb l’aspecte subjectiu.
Al mateix temps, s’ha de fer referència a la conducta raonable o reasonableness, present a l’art. I.-1:104 DCFR, que diu que s’ha de determinar objectivament, tenint en compte la naturalesa i la finalitat del que s’ha fet, les circumstàncies del cas i els usos i les pràctiques rellevants35.
Però la regla de la bona fe no es queda aquí. Una de les aplicacions més importants es troba a l’art. III.-1:103, contingut en la part general de les obligacions,
que imposa una regla imperativa en virtut de la qual, cada part ha d’actuar de tal
manera, que: i) la bona fe i la lleialtat presideixin el compliment de l’obligació
(performing an obligation); ii) l’exercici del dret al compliment de la prestació
(in exercising a right to performance); iii) l’exercici de les accions en cas d’incompliment (in pursuing or defending a remedy for non performance); iv) exercir
la resolució del contracte (in exercising the right to terminate an obligation)36.
Es determina així el contingut de l’obligació contractual, que s’expressa d’acord
amb aquest principi i es concreta en la forma d’exercir-se el dret pel creditor i les
obligacions del deutor. S’imposa d’aquesta manera un deure, que consisteix en
una aplicació de la regla general de l’art. I.-1:103 DCFR. Segons diuen els comentaristes, aquesta regla va dirigida a les parts de l’obligació, que els ha de servir de
guia general i la seva finalitat és proporcionar estàndards de decència i lleialtat37.
En definitiva, s’estableix una norma que integra el contingut de l’obligació de
manera imperativa.
11. Els plantejaments anteriors, que ara no es poden ampliar, portaran a
importants conseqüències en el text del DCFR. Sistematitzant i resumint molt, ja
que l’estudi del tema presenta aspectes molt interessants i que obliguen a una re34
«Good faith is a mental attitude characterised by honesty and an absence of knowledge
that an apparent or situation is not the true situation.»
35
I.-1:104 «Reasonableness is to be objectively ascertained, having regard to the nature
and purpose of what is being done, to the circumstances of the case and to any relevant usages and
practices». Un sentit semblant el dóna el text de l’Acquis. L’art. 2:101 diu que «in pre-contractual
dealings, parties must act in accordance with good faith», per bé que en els comentaris es digui que
aquesta regla és òbvia en els accords precontractuals, però no s’exclou en altres aspectes dels contractes, com ara en el compliment i en els estadis posteriors al contracte. Vegeu Research Group
on the existing EC Private Law. Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles).
Contract I. Precontractual obligations. Conclusion of Contract. Unfair Terms. Sellier. European Law
Publishers. Munich, 2007, pp. 64-65.
36
III.-1:103 «Good faith and fair dealing. (1) A person has a duty to act in accordance
with good faith and fair dealing in performing an obligation, in exercising a right to performance,
in pusuing or defending a remedy for non-performance, or in exercising a right to terminate an
obligation or contractual relationship. (2) The duty may not be excluded or limited by contract
or other juridical act. (3) Breach of the duty does not give rise directly to the remedies for nonperformance of an obligation but may preclude the person in breach from exercising relying on a
right, remedy or defence with that person would otherwise have.»
37
Principles, Definitions, cit. Full Edition. Sellier. European Law Publishers. Munich,
2009, T. I., p. 677.
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flexió molt més profunda, cal dir que en una primera aproximació a les propostes
del CDFR, text privat, no ho oblidem, podem observar una divisió en aspectes
diferents: i) la bona fe; ii) el fair dealing (la lleialtat), i iii) la resonableness. Aquests
tres aspectes es troben en els arts. I.-1:103 i 1:104, així com a l’art. III.1:103. Em
detindré per un moment en el text d’aquestes propostes.
1a La bona fe i la lleialtat en els tractes estan unides en l’art. I.-1:103. Aquest
conté una norma interpretativa en el primer apartat, que es combina amb una altra
que pretén incloure dintre de les conductes contràries, el tradicional principi del
venire contra factum proprium. Aquesta part de l’article sembla referir-se a la bona
fe i la lleialtat en el tradicional sentit subjectiu, al que al·ludeix Beale38.
2a La raonabilitat, que en el sentit donat en el DCFR, respon al sentit objectiu, que sembla propugnat pels juristes britànics. Cal posar de relleu que en el
DCFR rep el nom de «co-operation», en l’art. I.-1:104.
3a La bona fe i la lleialtat integren també el contingut de les obligacions
contractuals, tal com imposa l’art. III.-1:103 DCFR.
Aquests dos conceptes es traslladen a diferents aspectes dels contractes: i)
l’art. II.-3:301 el sanciona en les negociacions precontractuals. Les parts són lliures de negociar sense responsabilitat pel fracàs de les negociacions, però tenen
l’obligació de fer-ho d’acord amb la bona fe i la lleialtat i no trencar les negociacions de manera contrària a la good faith and fair dealing, norma imperativa, que
no es pot excloure o limitar per acord de les parts39; ii) la interpretació dels contractes està també subjecte al cànon de la bona fe, segons estableix l’art. II.-8:202
(1) (g); iii) l’incompliment contrari a la bona fe no obliga el creditor a donar al
deutor un període addicional40 en el cas de manca de conformitat (art. III.-3:203
DCFR). I finalment, last but no least, la imperativitat de la norma en les obligacions, pot portar a evitar que la persona que l’ha trencat, obtingui un avantatge
d’una clàusula contractual, que, donades les circumstàncies, no seria acceptable
d’acord amb la regla de la bona fe41.
Per tant, la regla de la bona fe i la lleialtat no es limita a aparèixer en els
textos europeus com un desig més o menys lloable d’introduir criteris morals en
la conducta dels contractants, sinó que es presenta com una autèntica norma que
donarà lloc a efectes propis en determinades fases de l’iter contractual, amb les
seves conseqüències jurídiques. Prenent l’exemple dels tractes precontractuals, el

BEALE. General Clauses, cit., pp. 208-209.
Principles, Definitions. Full Edition. T. I, p. 818.
40
L’art. III.-3:203 diu: «The creditor need not, under paragraph (2) of the preceding Article, allow the debtor a period in which to attempt cure if: […] (b) the creditor has reason to
believe that the debtor’s performance was made with knowledge of the non-conformity an was not
in accordance with good faith and fair dealing».
41
Principles, Definitions, cit. Full Edition. T. I., p. 678. Vegeu també l’estudi comparat a
pp. 679-684.
38
39
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mateix article II.-3:301, quan sanciona la conducta contrària a la bona fe en les
negociacions precontractuals, es veurà obligat en el paràgraf (3) a imposar l’obligació d’indemnitzar pel dany causat per l’incompliment d’aquest deure42.
12. Aquest aspecte de la bona fe, s’ha de completar amb una temàtica molt
més complexa que aquesta contestació ni pot ni ha d’afrontar. La regla de la bona
fe en el DCFR, com abans ho havia fet en els PECL i que també es reconeix en
els textos de l’Acquis, es concreta, a més, en les obligacions d’informació i confidencialitat, que apareixen en les regles generals (art. II.-3:302 DCFR) i, també en
les regles dels diferents contractes43. Això demostra una línia recorrent en el dret
contractual europeu: els tractes precontractuals impliquen un desplaçament del
centre d’interès del contracte. En els sistemes contractuals tradicionals, l’atenció
es fixava en l’objecte del contracte i en els deures i obligacions que en derivaven;
qualsevol ruptura dels efectes pactats, produïa l’incompliment. Algunes referències a la bona fe es poden trobar en els vicis de la voluntat: els contractants afectats per un vici provocat, fonamentalment, per l’altra part, poden deslligar-se del
contracte: no hi ha hagut la corresponent lleialtat.
La necessitat d’aquesta lleialtat, com dic, es trasllada ara al mateix desenvolupament del contracte. La queixa per l’incompliment de la regla de la bona fe ja no
queda reduïda als tradicionals vicis de la voluntat, ni a l’incompliment de les obligacions per part del deutor. Se centra en la complexitat dels contractes, que no poden
perjudicar a un consumidor, ni poden alterar la igualtat de condicions en el desenvolupament dels de llarga durada, etc. Un exemple l’ofereix l’art. II.9:403 DCFR,
quan defineix allò que s’ha d’entendre per clàusules abusives: en un contracte entre
un consumidor i un productor, no negociat individualment, les clàusules són unfair
(abusives) si el contracte ha estat redactat pel productor i produeix significatius
perjudicis al consumidor, contrary to good faith and fair dealing.
Els deures de lleialtat, igualtat, confidencialitat i informació han desplaçat
l’eix de les exigències: ja no es tracta del vell principi de la llibertat contractual,
encara acceptada, com no podria ser d’altra manera, en els Principis en què està
basat el DCFR, sinó que es va més enllà. Veurem quin serà el final del camí.

CONCLUSIONS
Aquí s’ha de parar aquesta reflexió que m’ha vingut suggerida per l’excellent discurs del professor Egea. Les idees que han sorgit del text presentat ens

42
II.-3:301 «(3) A person who is in breach of the duty is liable for any loss caused to the
other party by the breach.»
43
Per exemple, l’art. II.-7:205 permet l’anul·lació d’un contracte quan l’altre part l’hagués
induït utilitzant «[…]fraudulent non of any information which good faith and fair dealing».
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han de fer arribar a algunes conclusions, que desitjaria fossin d’alguna utilitat en
el desenvolupament futur del Dret català.
1a S’ha vist que la vella discussió sobre els aspectes subjectiu i objectiu de la
bona fe es reprodueix i reprodueix en els textos actuals. La qual cosa pot significar
que o bé la discussió és inútil o bé que el que resulta inútil són els termes en què es
planteja. Com s’ha comprovat en el discurs i en els textos que s’han examinat, una
no exclou l’altra, perquè això depèn de quin concepte estiguem emprant. La bona
fe és una actitud en l’adquisició a non domino, però és un principi quan estem exigint una lleialtat en els tractes. D’aquí que, en el primer cas es tracti d’una actitud
subjectiva, mentre que en el segon exemple es tracti d’una situació objectiva.
2a Les discussions es plantegen també en l’àmbit de la naturalesa jurídica
del principi de bona fe. He donat ja una pista sobre quin és el meu pensament: la
regla de la bona fe consisteix en un principi positivitzat. És un principi, perquè
com es pot deduir del discurs que acabem d’escoltar, influeix en tota la regulació
positiva del dret privat en el nostre ordenament, però, al mateix temps, constitueix
una clàusula que imposa normes jurídiques, com succeeix en l’art. 1258 CC i en
el mateix art. 111-7 CCCat. I aquesta és una de les característiques dels principis
generals: conformen la legislació positiva i, al mateix temps, en actuar en aquest
cas com a clàusula general i ésser recognoscibles en el dret positiu, actuen com
a font de noves normes jurídiques, amb la capacitat d’imposar drets i deures als
subjectes.
3a Els plantejaments europeus, es fan ressò dels mateixos dubtes que els
«pobres mortals» de Catalunya reproduïm. Ningú defineix directament la naturalesa de la bona fe, perquè en realitat, ningú no gosa pronunciar-se. Les raons són,
però, comprensibles, donada la diferent acceptació que els ordenaments europeus
realitzen. La bona fe es troba en moltes disposicions de les Directives comunitàries
i per això cal afirmar que el tema no solament és de suprema actualitat a Catalunya
després de l’entrada en vigor de la Llei primera, sinó que cal estar atents a l’evolució dels treballs d’un hipotètic Codi civil europeu, que podria constituir les bases
de les obligacions a què es refereix la competència de l’art. 149.1,8 CE.
Santander-Barcelona. Agost 2011.
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DISCURS D’INAUGURACIÓ DEL CURS 2011-2012
DE L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA
I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
President

Molt honorable Sra. Presidenta del Parlament de Catalunya i companya acadèmica,
Honorable Senyora Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
Excel·lentíssim Senyor President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Excel·lentíssim Senyor Vice-Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i company electe d’aquesta Acadèmia,
Excel·lentíssim Senyor President del Consell de Garanties Estatutàries,
Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector de la Universitat Pompeu Fabra i
senyor Degà de la Facultat de Dret,
Excel·lentíssim Senyor President de la Comissió Jurídica Assessora,
Excelentísimos señores Presidentes de las Academias de Jurisprudencia y
Legislación de Aragón, Baleares y Galicia. Y Excelentísimo señor Secretario de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y Vicepresidente de la
Conferencia de Academias Iberoamericanas,
Excel·lentíssim Senyor President de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries,
Il·lustríssim senyor President del Tribunal Arbitral de Barcelona,
Altres digníssimes autoritats,
Il·lustríssims Senyors ex Presidents de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Il·lustríssims Senyors membres de la Junta de Govern de
l’Acadèmia, Il·lustríssims companys acadèmics,
Familiars i amics de l’Acadèmic recipiendari,
Companys i amics, senyores i senyors que ens acompanyen en aquest acte
Novament la sessió inaugural del Curs 2010-2011 a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya té com a objecte fonamental el discurs d’ingrés
d’un Acadèmic, en aquest cas l’Il·lustríssim. Sr. Joan Egea i Fernàndez. Nogens-
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menys i com és tradicional, en la meva condició de President de la Corporació
vull cloure l’acte amb unes breus paraules que glossin el seu contingut i vingui
a constituir una reflexió sobre el Curs que avui acabem i sobre el nou Curs que
també avui iniciem.
* * *
I en primer terme, vull d’agrair la presència de totes aquelles persones que
hi assisteixen i ens acompanyen en una sessió tan important per a aquesta Corporació: les autoritats i el públic assistent. Entre les primeres voldria destacar la
presència de la Molt Honorable Presidenta del Parlament de Catalunya, l’habitual
assistència de la qual, com a membre de número de la nostra Corporació, adquireix en aquest moment molt més valor i mèrit per raó del càrrec que ocupa; de
l’Honorable Consellera de Justícia en la seva doble titularitat de les competències
en matèria d’Acadèmies i de dret; del President del TSJC, que ens acompanya
per primera vegada i desitgem que continuï considerant l’Acadèmia com a casa
seva; del Vicedegà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, casa que ens
acull com d’habitud per a la realització d’aquest acte; del Magnífic Rector de la
Universitat Pompeu Fabra i del Degà de la seva Facultat de Dret, al Claustre de
les quals pertany el nou acadèmic; de les altres autoritats públiques oficials que
representen el Consell de Garanties Estatutàries i la Comissió Jurídica Assessora; del President de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries; del President del TAB;
de los Presidentes de las Academias de Jurisprudencia y Legislación de Aragón,
Baleares y Galicia y del Secretario de la Real Academia española. L’agraïment de
l’Acadèmia s’adreça també a tots els assistents a aquest acte amb un especial esment als familiars i amics de l’Acadèmic que avui rebem a la Corporació.
Heu escoltat la Memòria del Secretari. Constitueix una exposició detallada,
tot i que succinta, de les activitats dutes a terme per la nostra Acadèmia durant el
Curs passat. No em correspon a mi fer-ne el comentari però sí que voldria referir-me a dos aspectes per la importància que tenen en la nostra vida corporativa.
En primer terme remarcar la continuïtat en les tasques de la «Conferència
de Academias Jurídicas y Sociales Iberoamericanas». Des de la seva constitució a
Granada l’any 1994, s’han celebrat ja set Congressos i allò que és més important,
les Acadèmies espanyoles han deixat de ser les grans desconegudes entre elles mateixes passant a mantenir relacions fluïdes, almenys entre una bona part d’elles.
Aquella llavor que fou sembrada seguint el precedent del Congrés d’Acadèmies
celebrat a Madrid els mesos d’octubre i novembre de 1892, deu molt a qui fou
president de l’Academia granadina, el professor Eduardo Roca Roca que ens ha
deixat definitivament aquest any i per a qui vull tenir un especial i afectuós record
en el dia d’avui. El Curs passat durant el mes d’octubre es va celebrar el setè Congrés a A Coruña i en ell es va recordar la conveniència de mantenir reunions territorials, una de les quals es celebra precisament a Barcelona coincidint amb aquesta sessió inaugural. Por este motivo gozamos de la presencia de las Autoridades
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académicas que se han desplazado desde Madrid, A Coruña, Palma de Mallorca
y Zaragoza y a quienes quiero agradecer su esfuerzo por acompañarnos... sense
que hàgim pogut comptar amb el President de l’Acadèmia Valenciana i Degà del
Col·legi d’Advocats de València per trobar-se a Cádiz participant, com el Degà
del nostre Col·legi i el President del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya, en el «Congreso de la Abogacía Española».
L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya ha volgut implicar-se des del primer moment en aquest important corrent acadèmic, ostentant
durant tot aquest temps en la meva persona una de les Vicepresidències. Ja l’11
de desembre de 1997, es celebrà a casa nostra una reunió de tots els Presidents de
les Acadèmies espanyoles i avui volem reprendre aquell camí. Aquestes trobades
ens permeten conèixer amb més claredat i profunditat les característiques de les
diverses acadèmies, els problemes amb els quals s’enfronten i les distintes solucions adoptades.
En aquest sentit —i ara entro en el segon dels aspectes abans assenyalats—
voldria sortir al pas d’algunes afirmacions que s’han fet públicament en els darrers temps. Les Acadèmies no són reunions d’amics o companys, amb inquietuds
intel·lectuals, a la manera de tertúlies culturals. Són molt més que això. Només cal
conèixer els grans trets de llurs històries per adonar-se dels grans serveis prestats
al nostre país. Pel que fa a la nostra Acadèmia, crec sincerament que amb tota
probabilitat la història del dret català des del segle XIX fins el moment present,
no seria la mateixa sense la presència i constant activitat de la nostra Corporació.
D’altra banda, tampoc em sembla ni just ni correcte, ni que sigui per remarcar
aquesta condició en una concreta institució, que es posi en dubte la radical catalanitat de les Acadèmies amb seu a Catalunya, aglutinades en el Consell Interacadèmic continuador de les tasques de la Unió Acadèmica que va funcionar durant la
Generalitat republicana. La mateixa història a la que fa uns moments m’he referit
no permet seriosament qüestionar aquesta insubornable realitat.
És clar que les Acadèmies catalanes, en general, no gaudeixen dels recursos
econòmics i estructurals que possibilitarien un major i més intens desenvolupament d’activitats. No pretenem comparar la nostra situació amb la d’altres Corporacions, ni amb les que tenen llur seu a Catalunya ni amb les de l’àmbit jurídic
en el conjunt d’Espanya. Crec, però, que tal vegada és arribada l’hora de que els
poders públics es preocupin seriosament d’aquesta qüestió i que el gran pas endavant que es va donar a l’inici dels anys 2000 tingui ara, tot i la crisi econòmica
que a tots ens afecta, la deguda continuïtat.
* * *
D’altra part voldria fer algun comentari sobre les activitats de l’Acadèmia
en el futur immediat. Tenim el propòsit de continuar les tasques habituals. Collaborarem, tant com podrem i en la mesura en què se’ns demani, en la reforma de
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la legislació. Procurarem fomentar la cultura jurídica. I continuarem la dedicació
a l’estudi i la investigació del dret.
En aquesta línia vull anunciar el propòsit d’iniciar unes sessions que hem denominat «obertes», que conviuran amb les sessions ordinàries i amb les sessions
públiques i solemnes com la d’avui. En aquestes sessions obertes invitarem juristes de prestigi d’altres Acadèmies per a que tractin temes d’interès i d’actualitat i
també invitarem a assistir-hi a juristes de la nostra Comunitat que entenguem poden efectuar valuoses aportacions al col·loqui. Per al mes vinent hem dissenyat la
primera d’elles que coordina el nostre Vicepresident Joan Córdoba i per al segon
trimestre una altra sobre la llei d’arbitratge dirigida pel Secretari i el Censor de la
Corporació, Ramon Mullerat i Elias Campo.
Un altre tema, aquest de caràcter més general, fa referència a l’objecte dels
nostres estudis i de la nostra investigació. Els moments actuals exigeixen del món
jurídic i del món acadèmic reflexions profundes sobre les matèries més importants. Es tracta d’una idea que ja rondava el meu pensament però que —vull
reconèixer-ho expressament— ha estat induïda per un gran home, un gran filòsof
i un gran pensador. Em refereixo a qui per als catòlics és Benet XVI i per als qui
no ho són Joseph Ratzinger, en tot cas una personalitat d’un nivell intel·lectual
extraordinari. En el seu magnífic discurs davant el Bundestag i el Bundesrat alemanys, del dia 22 de setembre d’enguany, que vaig conèixer quan començava a
pensar en aquestes paraules, va dir «El concepto positivista de naturaleza y razón,
la visión positivista del mundo es en su conjunto una parte grandiosa del conocimiento humano y de la capacidad humana, a la cual de modo alguno debemos
renunciar en ningún caso. Pero ella misma, en su conjunto no es una cultura que
corresponda y sea suficiente al ser hombres en toda su amplitud». I continua dient:
«Lo digo especialmente mirando a Europa, donde en muchos ambientes se trata de
reconocer solamente el positivismo como cultura común o como fundamento común
para la formación del Derecho». Més endavant afirma: «Volvamos a los conceptos
fundamentales de naturaleza y razón.» I a continuació: «La cultura de Europa nació
del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma —del encuentro entre la fe en el Dios
de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Este
triple encuentro configura la íntima identidad de Europa».
Es tracta, em sembla d’un repte interpel·lador per a tots nosaltres, europeus
i singularment pels juristes. Diria que ho és encara més per als juristes de Catalunya que reconeixen en el dret romà una eina decisiva en la seva formació personal
i en la configuració del nostre sistema jurídic. La solució al dilema entre un dret
allunyat dels valors i un dret que els hi doni aquelles característiques que els fan
jurídics, no ens pot ser de cap manera aliena a la nostra funció social. Haurem de
posar el nostre gra de sorra en aquesta engrescadora tasca.
* * *
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Tornem, però als autèntics protagonistes de l’acte d’avui. En primer terme
em correspon felicitar a Joan Egea i Fernàndez per la seva recepció com Acadèmic de número. Adquireix la plenitud de drets a la Corporació. Ja havíem
experimentat la seva decidida disposició a complir els seus deures acadèmics i
coneixíem la seva condició de bona persona dotada de molt sentit comú i la seva
vocació envers la «res pública» ara concretada en la Vicepresidència del Consell
de garanties Estatutàries, on contribueix a confirmar la vàlua dels juristes de dret
privat en el tractament dels afers públics. Ha ingressat amb un magnífic discurs.
Òbviament d’un alt nivell intel·lectual, però també d’una gran transcendència
social i jurídica
Ara vull significar l’encert del nou Acadèmic en l’elecció del tema del seu
discurs. La bona fe i honradesa en els tractes constitueix un principi que va incorporar al nostre Codi civil, en el seu article 111-7, la Primera llei de 30 de
desembre de 2002, aprovada essent Consellera de Justícia l’avui Molt Honorable
Presidenta del Parlament i companya acadèmica, Núria de Gispert, i que jo vaig
tenir la sort de preparar, constituint una de les més íntimes satisfaccions del meu
pas pel Departament de Justícia. No insistiré en tot allò que s’ha dit en el discurs
i la contestació. Vull remarcar, però, com la plasmació d’aquest principi jurídic,
relatiu a la bona fe i l’honradesa, entronca amb la meva reflexió anterior sobre la
necessitat de l’accentuació de l’aspecte referent als valors en la nostra producció
legislativa i aplicació judicial.
Agraïment també a Encarna Roca i Trias. Ha desenvolupat amb la concisió,
la profunditat i el rigor jurídic que la caracteritzen, la tasca de contestació del discurs. Ha fet una justa laudatio del nou Acadèmic i ha tractat de la matèria objecte
del discurs de manera completa i excel·lent, que no exclou que en alguns casos la
perspectiva sigui diferent, com succeeix en tot treball intel·lectual independent.
Cal, em sembla, remarcar l’agudesa i l’encert del seu enfocament des de la perspectiva del dret contractual europeu. També aquesta idea d’Europa enllaça amb
la meva reflexió anterior. Des de l’Acadèmia de Catalunya no podem deixar de
proclamar, fills com som del ius commune, la nostra adhesió als propòsits de construir un dret europeu que constitueixi la deguda actualització d’allò que fou el
dret romà flexibilitzat pel dret canònic: un dels tres peus esmentats sobre els que
s’assenta la cultura europea. Tornant però a la contestació, aquesta és una funció
que l’acadèmic designat du a terme en nom i com representant a la Corporació. I
és just que aquesta li reconegui i agraeixi com així ho faig jo de tot cor.
* * *
Sovint he dit que l’Acadèmia troba les seves arrels en el passat. Egea ocupa
el setial de Josep Puig Brutau. Fou un gran jurista i un gran acadèmic. L’acadèmic recipiendari s’hi ha referit exhaustivament. Ha tingut també l’amabilitat de
recordar que en un treball dedicat a la seva persona, assenyalés jo com a una de
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les seves característiques la de la humilitat i la modèstia que li feien consignar a
les seves obres, incloses les més importants, sota el seu nom, com a única titulació «Del Colegio de Abogados de Barcelona». La Necrològica estatutària que
va redactar precisament Encarna Roca (i que podeu trobar a la pàgina web de
la nostra Acadèmia) i el Llibre «Homenatge al jurista Puig Brutau» editat per la
Fundació Roca Sastre (i en el qual participàrem Pintó i jo mateix) donen una visió
molt completa del personatge, que avui ha acabat de perfilar l’Acadèmic que el
succeeix en la medalla.
La medalla i el diploma que fa poc he lliurat al nou acadèmic duen el nom
d’un important jurista català Acaci Antoni de Ripoll i Mas. Joan Egea n’ha fet
una excel·lent bio-bibliografia, acreditant una vegada més els seus coneixements
i la seva afecció pels juristes històrics catalans, com ho va fer amb Pere-Nolasc
Vives i Cebrià a l’Estudi Introductori al volum 5 de la Col·lecció Textos Jurídics catalans que reedità la famosíssima «Traducción al castellano de los usages y
demás derechos de Cataluña». Acaci Antoni de Ripoll i Mas, com ens ha recordat
l’Acadèmic que porta la medalla del seu nom, fou un dels juristes més importants
dels que exerciren al segle XVII, una centúria que suposà uns grans trasbalsos
per a Catalunya però que avui és valorat en conjunt de forma molt positiva. Fou
un d’aquells juristes dels quals Brocà diu que «dieron capital importancia a las
decisiones de la Audiencia». Ripoll forma part amb Amigant, Calderó, Cortiada,
Peguera, Tristany i Xammar, d’aquell grup de juristes als quals s’anomenava per
antonomàsia «doctors» que formaren part de manera directa o indirecta de la Reial Audiència de Catalunya. Aquest període, que he estudiat a propòsit d’un treball, que espero publicar aviat, sobre Miquel de Cortiada, el jurista que dóna nom
a la meva medalla acadèmica, ha estat objecte d’acurat estudi pel Departament
d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona que dirigeix el Pfr. Pere Molas, actual President de la Reial Acadèmia de Bones Lletres i en especial per part
de Miquel Àngel Martínez Rodríguez que ha publicat, precisament a la Fundació
Noguera constituïda per qui fou el nostre company acadèmic Raimon Noguera,
dos llibres sobre «Els magistrats de la Reial Audiència de Catalunya a la segona
meitat del segle XVII» (és el volum 33 d’Estudis) i «La mitjana noblesa catalana a
la darreria de l’etapa foral» (volum 55 de la mateixa sèrie). En ells apareixen els
noms de molts dels juristes esmentats, especialment els que en formaren part a
partir de la primacia política de Joan Josep d’Àustria, el fill natural de Felip IV
d’Espanya, després de la Guerra dels segadors (i no, per tant, aquell que és objecte de la nostra consideració actual) i que pertanyien a aquesta mitjana noblesa
catalana. Els càrrecs tenien una doble vessant, jurídica i política i implicaven un
autèntic «cursus honorum». Sembla que Ripoll no fou membre estricte de la
Reial Audiència, sinó oïdor de la Sala tercera, que com diu Pere Molas era la més
política, a diferència de la Sala del Canceller i la Sala del Regent que s’ocupaven
dels afers civils.
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Com ens ha recordat Egea, és l’època de les «decisiones» però especialment
de les «resolutiones» a través de les quals els juristes donaven resposta (resolien)
a les qüestions que se’ls hi platejaven, basant-se, en gran part en les decisions de
l’Audiència. D’aquesta manera ha arribat fins a nosaltres una completa informació sobre l’última etapa en què va estar vigent amb normalitat el sistema legal elaborat per les Corts catalanes al llarg dels segles i que malauradament desaparegué
el 1716.
Desitjo ferventment que les figures, ja llunyana la d’Acaci Antoni de Ripoll i
Mas, encara propera la de Josep Puig Brutau, serveixin de baula que uneixi al nou
acadèmic a la cadena d’aquests dos grans juristes nostres.
* * *
Acabo de manera molt semblant a com ho he anat fent en aquests darrers
anys. Avui hem rebut un nou Acadèmic. La nostra Corporació disposa d’una nova
branca que estem segurs fruitarà de manera fecunda. Inaugurem també un nou
Curs acadèmic que s’afegeix als moltíssims que l’Acadèmia ha viscut en la seva
llarga història. Desitjo i espero que es compti entre els més positius. No hi faltarà
l’esforç de tots nosaltres.
Declaro solemnement inaugurat el Curs 2011-2012 a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.
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Sessió de recepció
29 de maig de 2012

LA DERROTA DEL DERECHO
DISCURSO DE INGRESO
en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña
del Exmo. Sr. D. JOSÉ JUAN FERREIRO LAPATZA

I.

INTRODUCCIÓN

Quiero y debo comenzar mi intervención con un recuerdo personal y académico de mi predecesor en la plaza para cuya cobertura he sido generosamente
propuesto por los académicos Dres. Cordoba Roda, Reina y Jiménez de Paga. Y,
asimismo generosamente aceptado como académico electo por esta digna corporación en su reunión de 25 de noviembre de 2009.
Me refiero, al hablar de mi predecesor, al Prof. Dr. D. Ramón Badenes Gasset. Y no he sufrido equivocación alguna al referirme a un recuerdo personal y
académico.
Cierto que no tuve el honor de tratar directa y personalmente con el prof. Badenes; pues él ya había dejado sus tareas docentes cuando, mediada la década de los
ochenta, yo me incorporé a la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Pero ya mucho antes había conocido al Dr. Badenes a través de su obra. Pues
para un trabajo redactado en el tercer curso de mi licenciatura, en la Cátedra de
Derecho Civil, se nos había recomendado la obra de Badenes Gasset sobre tanteo
y retracto publicada en 1958. El nombre de Badenes ya me era conocido por las
citas de Castan, cuyo manual estudié durante los cuatro cursos de Derecho Civil
que entonces se realizaban en la carrera.
Pero la lectura de su obra, «La preferencia adquisitiva en el Derecho español» me hizo conocer, con atención y detenimiento a un gran jurista. Grande por
su modo de conceptualizar las relaciones sociales reflejadas en el ordenamiento.
Grande por su claridad y por la precisión del lenguaje jurídico utilizado. Su nombre no fue nunca olvidado por mí.
Y su recuerdo se acentuó cuando, ya en 1985 se acercó a mi despacho de la
Facultad un abogado barcelonés que se presentó con el nombre de Ramón Badenes Chillida para solicitar de mí la dirección de su tesis doctoral.
Al preguntarle yo si tenía algo que ver, dados sus apellidos, con el prof. Badenes, me contestó: «ya lo creo, es mi padre».
Nunca pude aplicar mejor el dicho popular «de tal palo tal astilla». El Dr.
Badenes Chillida realizó su tesis con todo rigor y detenimiento. Mucho más del
que yo podía esperar de un abogado en ejercicio que tiene que compatibilizar su
trabajo diario —un trabajo duro y fuerte como sabemos todos los que hemos ejercido la abogacía— con un trabajo de investigación que merezca verdaderamente
este nombre.
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Yo no creo en las casualidades. Creo que somos una suerte de partículas libres de un Uno que marca, dentro de sí, un orden en nuestras vidas, que también
forman parte de él. Y en ese orden inscribo mis relaciones personales y académicas en cuya memoria y honor procedo ahora a pronunciar mi discurso.

II.

LA DERROTA DEL DERECHO

Dos son, a mi entender los significados que con más frecuencia se usa la palabra derrota: camino o senda que sigue algo o alguien y vencimiento en una lucha.
El título de mi discurso hace referencia a los dos: un camino o retirada o vencimiento en la lucha por el Estado de Derecho.
Este título no ha sido, desde luego, una ocurrencia momentánea o de última
hora con el propósito de llamar la atención.
Por el contrario, alude al tema que más me ha ocupado y preocupado en los
últimos años como profesional del Derecho. Como persona que ha ejercido toda su
vida el oficio de jurista. Un oficio con el que me he sentido realizado y remunerado
como individuo, y con el que he tenido la conciencia cierta de servir a la sociedad
en la que vivo en algo que es esencial y de enorme importancia para ella. El hombre
es un animal político; y la «polis» solo puede vivir si se organiza jurídicamente, a
través del Derecho.
El Estado —ha dicho Kant— solo puede entenderse como un conjunto de
ciudadanos bajo leyes jurídicas. Por ello me preocupan ahora enormemente dos
fenómenos que percibo con viveza todos los días al leer la prensa —sobre todo
la llamada prensa de opinión—, al escuchar a los responsables políticos, en los
ambientes académicos, profesionales o culturales en los que me muevo; en mis
contactos, en fin con todas las personas con las que me relaciono. A los que, si se
encuentran aquí, tengo ya ahora que pedir perdón por obligarles a escuchar, una
vez más, bastantes cosas que ya he dicho públicamente o que he publicado en anteriores ocasiones.
No hago con ello sino —y así reitero mis disculpas ante estas personas—seguir las pautas metodológicas que me enseñaron mis maestros (Berliri, en Bolonia;
Paulick en Würzburg; Valdés Costa en el ILADT; y sobre todos, Sainz de Bujanda
en Madrid) en la Universidades en las que he estudiado y aprendido pautas metodológicas que se siguen, por lo demás, con frecuencia en toda obra científica.
Si el tema es suficientemente importante, debo de dedicar a él varios años.
Años para pensar, para observar la realidad social, para leer, y para construir, poco
a poco, la obra final. Y este poco a poco puede dar origen —cuando se procede
honestamente— a diversas publicaciones si se da, en cada una de ellas al menos un
paso más sobre anteriores escritos, clases, conferencias o intervenciones públicas
de diverso diseño.
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Esto es lo que hago yo ahora al volver a hablar quizás por última vez, de aquellos dos fenómenos o realidades que, según he dicho hace un momento percibo con
claridad y viveza todos los días.
El primero es el desprecio por el Derecho y la Ciencia que lo estudia, que lo
critica, que lo crea y analiza. El segundo, la sustitución de normas jurídicas por
otras reglas, consejos o cánones de conducta que no tienen la fuerza del Derecho,
que no son normas jurídicas pero que —en la intención, sobre todo de aquellos que
las impulsan, las publican y las apoyan— tienden a confundirse con los preceptos
o reglas de Derecho creando una apariencia jurídica con la que se pretende, pura
y simplemente la retirada del Estado de Derecho. Del Estado y del Derecho como
organizadores de nuestra vida social, para hacernos retornar a un estado «natural»
en el que los fuertes deben imponerse a los débiles, pues esto es, según los poderosos de cada momento, lo «natural».
«En cada Estado —dice Trasímaco en “La República”— la justicia no es más
que la utilidad del que tiene la autoridad en sus manos, y por consiguiente, del más
fuerte. De donde se sigue, para todo hombre que sabe discurrir, que la justicia y lo
que es ventajoso al más fuerte en todas partes y siempre es una misma cosa».
Sócrates-Platón no están de acuerdo, naturalmente con ello. La justicia, la
ley, el Derecho deben imponerse a todos, evitando la lucha de todos contra todos
y protegiendo así a todos, incluso a los que hoy son los más fuertes, y pueden, mañana, dejar de serlo.
Esta es la idea que ha movido nuestra evolución y civilización como seres racionales partícipes de una civitas, de una sociedad en que todos se reconocen como
iguales, sujetos todos a la ley y al derecho.
Y esta es la idea que han atacado desde siempre todos aquellos que desean
ver liberado el lado más oscuro del alma humana, el afán de dominación sobre los
demás como puso de relieve como nadie, hace ya más de cuatro siglos de historia
Hobbes. Y ya en terminología actual esta es la idea que atacan, con todas sus posibilidades, aquellos que ahora quieren sustituir el Estado por el mercado; los que
buscan a toda costa la desregulación, la retirada y derrota del Estado de Derecho.
Por ello, para recordar lo que debiera ser obvio, conviene que nos detengamos
en esta expresión —Estado de Derecho— con una corta explicación de cada uno
de los términos o palabras que la componen.
Todos, y especialmente los juristas, tenemos una cierta idea de lo que es el
Derecho. Yo, naturalmente, también la tengo.
Una idea ampliamente compartida por los juristas del ámbito europeo continental. Aquel ámbito en el que el Derecho ha alcanzado, en mi opinión, un punto
más alto de elaboración racional.
Conforme a esta idea, y en un sentido objetivo, en cuanto esta palabra designa
un objeto, un sector, aspecto o parte de la realidad, el Derecho puede ser definido
como el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida social de una comuni-
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dad. Tal conjunto de normas puede ser identificado como el ordenamiento jurídico
de esa comunidad. Entendiendo por norma jurídica una regla de conducta que la
comunidad política hace suya y a la que, en consecuencia, presta su propia fuerza
coactiva.
Una comunidad hace suya como norma jurídica una determinada regla de
conducta, cuando esta se exterioriza a través de una de las fuentes que la propia
comunidad política reconoce como cauces o modos de producción del Derecho o,
si se quiere, como «formas» del Derecho válidamente producido: Constitución, ley,
reglamento, costumbre, etc.
La comunidad política define así —y esta idea debe quedar muy clara ya que
constituye el leitmotiv de mi intervención— lo que es y lo que no es Derecho, delimitando un ordenamiento jurídico con el que trata de garantizar, en todo caso,
un determinado tipo de organización social. Con el que trata de garantizar, en una
sociedad democrática, un orden esencial de convivencia compatible con la libertad
individual.
En un sentido diferente al sentido objetivo de la palabra Derecho al que acabo
de referirme, el Derecho como ciencia social, como saber acumulable y objetivo
capaz de ser comunicado, como diría Bobbio, intersubjetivamente, es un sistema
de conceptos que sirve para organizar el Estado, la comunidad política, la sociedad.
Dentro de este sistema conceptual la ciencia del Derecho construye, fabrica
esquemas de conducta o relaciones sociales simples (la filiación, la posesión, la
obligación, p. ej.) que pueden combinarse en esquemas complejos, las instituciones
(familia, propiedad, tributo, p. ej.) que la comunidad política puede hacer suyos incorporándolos a una norma jurídica. Norma jurídica que, a su vez, está destinada a
insertarse en un sistema que debe de responder, como todo sistema, a ciertas reglas
estructurales (jerarquía, competencia, generalidad y especialidad, coherencia, etc.).
Norma jurídica que constituye el instrumento técnico natural para la realización
del Derecho, que pasa, así, de ser un puro conocimiento científico a ser una técnica
de organización social real y efectiva.
Pues bien, como todo instrumento técnico, desde el más sencillo, como el
azadón o el martillo, al más complicado, como puede ser un acelerador de átomos,
la norma jurídica ha de reunir para ser tal (subrayo: para ser tal) las cuatro características esenciales de todo instrumento técnico. Acuñadas no solo por la ciencia
y por la técnica sino, en un escalón superior, por la filosofía de todos los tiempos,
desde Aristóteles, el gran enciclopedista del saber filosófico griego, a Heidegger,
especialmente en un trabajo publicado en español —«La pregunta por la técnica»— en 1994. Y voy a referirme en pocos segundos a estas cuatro exigencias de
todo instrumento técnico y, por tanto de toda norma jurídica.
• La forma. Con un lenguaje técnico coherente —gramatical, sintáctica y
científicamente— la norma ha de saber transmitir con claridad el mandato que
contiene.
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• El contenido. La norma ha de identificar sin confusión la conducta social a
que se refiere. Sin este contenido esencial, dice Canaris, la norma no es una norma,
es una apariencia (y subrayo ahora esta palabra), es una apariencia normativa que
no puede ser tenida en cuenta como norma.
• Forma y contenido han de adecuarse al fin para el que fue fabricado el
instrumento.
• El instrumento ha de poder ser utilizado en el espacio para el que fue fabricado. En nuestro caso, en el espacio constitucional para el que fue fabricada la
norma.
Un espacio que, con arreglo a los conocimientos acumulados durante siglos
por la Ciencia del Derecho, debe ser ocupado por un sistema normativo, un ordenamiento claro, preciso, coherente y abarcable por sus destinatarios, basado en
normas dotadas del necesario grado de abstracción y generalidad. Generalidad y
abstracción, «tipicidad», unidas indefectiblemente a las ideas de igualdad, certeza
y seguridad consustanciales con todo Estado democrático de Derecho.
Permítanme que me detenga unos minutos en estos dos conceptos, esenciales
en la construcción de un Estado de Derecho. Generalidad y abstracción no son
sólo dos conceptos técnicos a utilizar en el análisis jurídico como exigencias de
forma en la constitución del ordenamiento. Son fundamentalmente y sobre todo
exigencias de contenido para la realización efectiva del Derecho. Son requisitos
sustantivos y esenciales de toda norma jurídica que se incorpora a un ordenamiento
democrático. Pues, lo repito e insisto en ello, generalidad y abstracción incorporan
y aplican con toda intensidad los dos valores superiores, la esencia misma de la
democracia: la igualdad y la libertad.
El carácter abstracto de una norma o, si quiere, la tipificación cierta y precisa
de la acción social ordenada jurídicamente está íntimamente unida a la seguridad y
a la certeza y se coloca, así, en primerísima línea, al servicio de la libertad.
La generalidad de la norma no es sino el reflejo más genuinamente jurídico
de la igualdad.
Piero Calamandrei, en la conferencia de inauguración del curso 1934-1935,
en la Universidad de Florencia, en los tiempos ya más duros del fascismo mussoliniano, en un texto recogido en una pequeña obra que, con el título «Fe en el
Derecho», acaba de publicarse ahora en castellano, fue quien mejor ha puesto de
relieve que sólo normas dotadas del suficiente grado de abstracción y generalidad
pueden nuclear y configurar el ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho.
Pues solo ellas pueden impedir las decisiones arbitrarias; la arbitrariedad de
jueces y funcionarios.
La decisión arbitraria sin una base jurídica conocida por todos e igual para
todos es lo que mejor permite calificar y excluir a un Estado del círculo de los
Estados de Derecho. Y no me estoy refiriendo solo, ni siquiera fundamentalmente,
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a las dictaduras. Me estoy refiriendo sobre todo a aquellos Estados en los que el
descuido y el menosprecio del ordenamiento entendido como conjunto de normas
abstractas y generales permiten la reducción o retirada del ordenamiento jurídico
del campo de la regulación de las relaciones sociales. Y en el mismo grado permiten
la extensión del Estado de hecho; la vuelta al Estado natural en el que, como acabo
de recordar, se destapa el fondo más consistente, por desgracia, del alma humana:
el afán de dominio sobre los demás. La lucha de todos contra todos. Aunque no
sea lucha física sino lucha económica en un mercado —según dicen los economistas más liberales— en que como los caballeros de la Edad Media —todos pueden
luchar contra todos venciendo el más fuerte— o —como se dice ahora— el más
competente; en un mercado no intervenido de competencia perfecta. En un Estado
de hecho, vuelvo a decir, en el que el fuerte se impone a los débiles y reduce a estos
a un estado de sumisión en el que ninguna norma les ampara.
Fue otro gran jurista, sin embargo, Hans Kelsen quien, en los mismos años
treinta en que se gestó su obra a partir de su «Teoría pura del Derecho», más
contribuyó a menoscabar el valor de generalidad y abstracción como componentes
esenciales de la norma, confundiendo norma y decisión o acto de aplicación a un
caso concreto; sea un acto de un particular (el contrato como lex interpartes), de
un funcionario o de un juez.
Y fue otro gran jurista, Carl Schmitt quien —en aquellos mismos años en su
obra sobre los tres modos de pensar el Derecho y con independencia de su ideología claramente nazi— volvió a poner las cosas en su sitio subrayando una vez más
la, para mí y para muchos, muy clara distinción entre la norma que se integra y forma parte del ordenamiento y el acto de aplicación o decisión conforme a Derecho
que aplica este ordenamiento a un supuesto singular y concreto.
Convencido como estoy ahora y he estado siempre de que sólo el Derecho
concebido, en su núcleo y esencia como conjunto de normas abstractas y generales,
como ordenamiento, puede hacer realidad el Estado de Derecho.
Pero el Derecho, ya lo sé, no es solo su núcleo y esencia; no es solo el ordenamiento. Es también la comprensión, la explicación y la decisión o aplicación del
ordenamiento en un caso concreto.
Hacer Derecho es también comprender y aprender el ordenamiento y también aplicar y aprender a aplicar el ordenamiento.
Pero no debemos confundirnos. El centro de atención de todo jurista es el
ordenamiento. Los conceptos generales y fundamentales. Las relaciones estructurales que permiten verlo como un todo, como una unidad, como un sistema. Solo
conociéndolo así podemos aplicarlo correctamente. Solo enseñándolo así podemos
enseñarlo correctamente.
El centro de atención de todo jurista ha de ser el Ordenamiento. Ya sea en
su análisis directo, como estudioso o investigador, ya sea en su intervención, en la
elaboración de una norma, sea aplicándolo, sea enseñándolo.
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El análisis de los actos de aplicación, el acto de aplicación en sí mismo solo
puede ser realizado, comprendido y estudiado desde, a partir, dentro, ante y bajo
el ordenamiento general. Para comprenderlo, acatarlo y, en su caso criticarlo y promover su reforma.
Parece, sin embargo, que en los últimos años, en España en particular, pero
también en el resto de la Europa continental, la atención de los juristas se está
trasladando del ordenamiento general al análisis del caso concreto. Sin duda en
ello ha intervenido decisivamente, junto a otros factores, endógenos, la influencia
del Derecho norteamericano. Un sistema u ordenamiento en el que el precedente
tiene una gran importancia. Aun con la eterna duda dentro de todo el sistema anglosajón, de si el precedente crea o concreta una norma o aplica una norma o un
orden compuesto de principios o normas generales escritas o no escritas. Con la
flexibilidad, pero también con la inseguridad que ello comporta.
Pues bien, a mi juicio, este traslado o variación de perspectiva traerá graves
consecuencias sobre nuestra Ciencia del Derecho y la formación de nuestros juristas. Y ello, no lo duden, irá en detrimento de la bondad y perfección de nuestro
Ordenamiento y dificultará la realización entre nosotros del Estado de Derecho.
La técnica del caso concreto, cuando se exagera en el análisis del Derecho,
incita a ver fragmentariamente este sistema de normas. A perder de vista su unidad.
A atender únicamente a las normas aplicables al caso, a las sentencias y decisiones
administrativas que ya las han aplicado. A cuidar cada árbol sin tener en cuenta
el bosque; y, al final, a fabricar un ordenamiento también fragmentado en que lo
importante es el cada vez más aislado grupo de normas aplicables a una materia
concreta. Grupo de normas que se suman, sin más, a otros grupos de normas en
un conjunto asistemático, prolijo e ininteligible, como el que, quizás, ya estamos
padeciendo.
La técnica del caso concreto empuja a dar más importancia de la debida a sentencias y decisiones administrativas que no crean normas sino que aplican normas
jurídicas. Y a confundir estos productos jurídicos-sentencias y decisiones administrativas que aplican el ordenamiento —con otras «cosas» que «no son Derecho»,
Códigos de conducta, recomendaciones de determinados organismos (ICAC, Banco de España, FMI, OCDE) y, en fin, todas aquellas otras cosas que, en el ámbito
de la Unión Europea, integran, también, el llamado «soft law»; decisiones, comunicaciones, recomendaciones y dictámenes de distintos órganos de la Unión. Todos
aquellos productos o actos, acuerdos o recomendaciones que no son Derecho. Que
llenan el espacio que debería cubrir el Derecho; y que transforman —reduciendo
el ámbito de su aplicación y forzando así su retirada— un estado o situación de
derecho en un estado o situación de hecho.
La ofensiva contra el Derecho, contra el Estado de Derecho no se detiene.
Promovida siempre por aquellos que, obviamente, creen con razón que su fuerza sobre los demás puede imponerse mejor en una situación de hecho que en un
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Estado de Derecho. Y no se conforman solo con sustituir las normas jurídicas por
consejos, recomendaciones y otras actuaciones que no crean normas jurídicas.
El deterioro del sistema, la retirada y destrucción del Derecho alcanza su más
evidente y alto grado de perversión, cuando se consigue hacer leyes que no son leyes, hacer normas que no son normas, hacer Derecho que no es Derecho y que sólo
es una apariencia de Derecho que encubre vacíos jurídicos cada vez más evidentes
y notorios.
Y ello ocurre no sólo cuando la inepcia técnica de quienes elaboran las leyes
consiguen redactar artículos que nada dicen. Así, por ejemplo, el art. 36.1 LGT nos
dice, en una más que evidente tautología, que «son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el
cumplimiento de obligaciones tributarias». Es decir, que son obligados tributarios
los obligados tributarios.
Pero ocurre, sobre todo y con especial gravedad, cuando el legislador publica
en el BOE una ley que dedica numerosos artículos a crear una apariencia normativa, de regulación de una determinada materia, sector o parte de nuestra organización social, en ocasiones de una singular importancia, que carecen de contenido
jurídico alguno, que no contienen norma jurídica alguna y que son simples apariencias de normas que cubren un absoluto vacío jurídico. Falsas normas cuya falsedad
se demuestra con el hecho de que su supresión —si se borraran del BOE— no
variaría un ápice nuestra organización jurídico-social.
Me refiero, por ejemplo, y creo que es un ejemplo significativo, a la inmensa
mayoría de las normas que regulan, en apariencia y en los distintos Estatutos de
Autonomía la Hacienda de cada Comunidad, con especial incidencia, aparente, en
los ingresos.
De hecho repito, de hecho España, el Estado español no puede sino definirse,
hacendísticamente hablando sino como un Estado federal. Las cifran cantan: un
35% aproximadamente del gasto público está a cargo de las entidades locales; un
35% de las Comunidades autónomas y un 30% del Estado central.
Y sin embargo, jurídicamente y hablando siempre de la Hacienda pública, España es, según la Constitución, un Estado fuertemente centralizado. Pues la única
norma jurídica con eficacia real y efectiva que contiene la Constitución respecto
a los ingresos de las Comunidades está contenida en el art. 157.3 CE y dice que
el Estado podrá regular mediante Ley Orgánica el ejercicio de las competencias
financieras de las Comunidades respecto a sus ingresos. En cualquier forma, en
cualquier momento, con cualquier contenido, siempre que respete, en cualquier
grado, mínimo o máximo la autonomía que la propia Constitución reconoce a entidades locales y Comunidades autónomas.
Es el Estado el que fija unilateralmente —actualmente a través de la LOFCA—
los ingresos de las Comunidades autónomas. Sin que éstas —las C.C.A.A.— puedan
ampararse en ninguna otra norma que los determine con un mínimo de precisión.
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¿Por qué, entonces, los Estatutos de Autonomía dedican tantos artículos a la
Hacienda Pública y, dentro de ella, a los ingresos de cada Comunidad?
Pues, sencillamente, y en mi opinión, para crear una apariencia normativa,
no una normativa, de Estado federal respecto al reparto de los ingresos públicos.
El caso del Estatuto de Cataluña últimamente aprobado es paradigmático.
Ninguna norma real y efectiva se contiene en los arts. 201 a 211 que contiene el
Título VI del Estatuto que, pretendidamente, se refiere a la financiación de la Generalidad.
No quiero referirme a todos y cada uno de estos artículos; ya lo he hecho,
también en público, en ocasiones anteriores.
¿Qué norma contiene, p. ej., el art. 201, en el que se dice que la financiación
de la Generalidad se rige por los principios de autonomía, coordinación, transparencia, suficiencia, responsabilidad, equidad y lealtad institucional? ¿Qué norma
contiene el art. 203 cuando dice que corresponden —¡claro!— a Cataluña los rendimientos de los impuestos cedidos, así como su gestión, así como «en el marco de
las competencias del Estado», ciertas capacidades normativas?
¿Qué dice el art. 206 en el que se prevé nada menos que «la participación en
tributos del Estado y mecanismos de nivelación y solidaridad»?
El título de este artículo anuncia ya el contenido plagado de términos económicos en frases vacías de contenido.
Así, los recursos de Cataluña se basarán en sus necesidades de gasto y capacidad fiscal.
Así, el porcentaje se establece teniendo en cuenta sus servicios y competencias.
Así, los recursos de Cataluña podrán ajustarse para garantizar la nivelación y
solidaridad con las demás comunidades para alcanzar niveles similares, siempre y
cuando lleven a cabo el mismo «esfuerzo fiscal». ¿Cómo se mide el esfuerzo fiscal?
Cada economista dará una respuesta: presión fiscal, recaudación por impuestos
directos, recaudación por habitante, etc., etc.
Así, debe tenerse en cuenta para fijar las necesidades de gasto la población
rectificada por costes diferenciales y variables demográficas como el porcentaje de
población inmigrante, densidad, núcleos de población urbana y «población en situación de exclusión social».
Pues bien, o más bien pues mal; sobre este vacío jurídico se han sembrado tantas discusiones, tantas divisiones entre los ciudadanos de este país; se han quemado
tantas energías políticas que debieran haberse empleado en algo útil. Cervantes, sigue siendo, por desgracia, quién mejor nos ha retratado. Luchamos contra molinos,
peleamos contra fantasmas, contras puras apariencias desprovistas de contenido,
contra el vacío.
Y para remachar el clavo, el TC en su ya célebre Sentencia 31/2010, sobre el
Estatuto de Cataluña se refiere también a los artículos 201 a 211, a los que ahora me

655

estoy refiriendo y, asombrosamente, declara inconstitucional el inciso «siempre y
cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar» del apartado 3 del artículo
206.
Muy interesado en aprender del T.C. lo que nunca había sabido o entendido,
es decir, que quiere decir exactamente «esfuerzo fiscal», me fui a la pág. 660 de la
Sentencia.
Y en esta página se puede leer lo que sigue: «esta frase» (la que se refiere al esfuerzo fiscal) «incurre en inconstitucionalidad. Aunque el precepto no precisa cual
haya de ser el contenido y alcance que tenga la expresión esfuerzo fiscal...». O sea,
que se declara inconstitucional una frase que el propio Tribunal reconoce que no
sabe lo que quiere decir. Ya he pedido públicamente que si alguien lo entiende que
me lo diga y me contradiga. Nadie me ha contestado. Y yo sigo sin entender nada.
Pues aunque el TC continua diciendo que, diga lo que diga, esta frase es
inconstitucional porque condiciona la actuación del Estado respecto a las otras
CCAA, acto seguido dice que otra frase (apartado 5 del mismo art. 206) que condiciona de modo expreso la actuación del Estado frente a todas la comunidades (dice:
«El Estado ha de garantizar que la aplicación de los mecanismos de nivelación no
altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de las rentas per
cápita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación») es constitucional
si se interpreta de acuerdo con lo que dice el Tribunal. Lo mismo dice respecto a
otros muchos artículos del Estatuto.
Pero en este preciso último punto sí que entiendo lo que está produciendo.
Lo tengo muy claro. El T.C. sí que puede decir que una ley es contraria a la Constitución y, en consecuencia, expulsarla del ordenamiento. De acuerdo con la interpretación de la Constitución que el propio Tribunal haya realizado. De acuerdo,
incluso, con la interpretación que de esa ley a estos efectos haya realizado.
Lo que no puede hacer el T.C. es declarar una ley conforme a la Constitución
solo si se interpreta como el T.C. dice que se debe interpretar. Porque entonces está
modificando en algún modo el sentido de esa ley. Está modificando esa ley. Está legislando; y el T.C. no puede legislar. Y si legisla está actuando fuera de los límites de
su competencia; de sus posibilidades de actuación. Y su actuación fuera del campo
de su competencia ha de considerarse irrelevante: jurídicamente inexistente.
La escandalera promovida en estos últimos años en medios políticos y periodísticos primero con la elaboración, después con la aprobación y después con
la STS sobre el Estatuto se ha centrado con frecuencia en apariencias jurídicas y
vacíos normativos como las consideraciones interpretativas a los que me acabo de
referir y que, insisto, en mi opinión no tienen contenido normativo, no son Derecho. Son otras cosas, que intenta llenar un vacío que solo las normas jurídicas
pueden llenar.
Y que muestran con claridad y sobre todo, el deterioro que ha sufrido nuestra
cultura jurídica. Y la responsabilidad de los juristas que, de algún modo hemos
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contribuido a configurarla; incapaces de intervenir con rigor, claridad y autoridad
en temas jurídicos, en temas básicos de nuestra organización social. Dejando el
campo abierto a periodistas, contables sociólogos, economistas, pedagogos o a arbitristas de toda laya que nunca han aprendido, porque en todo caso no es su oficio,
aquello que jurídicamente condiciona el hacer jurídico que se dirige a transformarse o plasmarse en una norma jurídica.
Pues bien, lo que he dicho hace unos momentos y en primer lugar del Estatuto
catalán, podría repetirse, siempre en mi opinión, en cuanto al País Vasco, impuesto
por la fuerza de las armas (de ETA) desconociendo su acomodación a la Constitución y a su disposición transitoria 3ª y revestido, en cuanto al cupo, por un ropaje
jurídico-matemático (Ley 25/2003) altamente impreciso que no disfraza más que
un pacto de hecho privilegiado para esta Comunidad autónoma.
Y podría repetirse, en general y dejando ya el tema estatutario al que desde
hace algunos minutos me he estado refiriendo, respecto a todo el sistema financiero
y al bien de cambio que conforma el corazón de este sistema, es decir, el dinero.
Cuando yo empecé a estudiar economía —hace muchos, muchos años— me
maravillé al enterarme de que hasta bien entrado el siglo XIX cada Banco podía
crear su propio dinero, en una etapa que yo (ingenuo de mí) consideré entonces
prehistórica e inconcebible desde el punto de vista de un Estado de Derecho moderno, racional y democrático en el que el Derecho evita la lucha entre los ciudadanos por la conquista del poder sobre los demás; reservando, entre otras cosas,
claro está, al Estado el poder de emitir dinero y asegurando una rigurosa regulación
de este bien de cambio, esencial para la vida y organización social en nuestros días.
Después, aprendí el multiplicador del dinero bancario; pero creí que si se
regulaban bien las reservas y la actividad y la contabilidad de los Bancos, se podía
creer razonablemente que tanto el poder de emitir dinero como el dinero en sí mismo estaba controlado por el Estado a través del ordenamiento jurídico.
La crisis actual me ha hecho ver la realidad. Los bancos son quienes emiten
el dinero sin una mínima normativa que permita regular sus acciones u operaciones. Adquiriendo, p. ej., activos que, si están vacíos de contenido transforman la
operación de transferencia a cambio de dinero en una donación o en un engaño. El
Estado y el Derecho se han retirado en gran medida del mundo financiero, cediendo el poder a los Bancos. Y la lucha por el dominio del dinero y sobre los demás se
ha desatado con los resultados y episodios que todos estamos viendo y padeciendo.
¿La vía de solución? Que el Estado recupere su poder y que como miembro
de la Comunidad Internacional colabore también en una normativa rigurosa y eficaz del mundo financiero. Que se acabe con, como se dice ahora, la desregulación,
es decir, la ausencia de normas jurídicas que regulen este sector esencial para la
organización en común de nuestras vidas.
Una normativa que, en mi sentir, debe pasar por el control por el Estado de
una parte sustancial de las Entidades financieras. Cosa que en España no sería tan
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difícil como en otros países. Bastaría con nacionalizar las Cajas de Ahorro y no privatizarlas para entregarlas después, en bandeja —ya lo verán, ya lo están viendo— a
los Bancos más potentes del país. No sería una expropiación porque las Cajas no
pertenecen a nadie. Y los eventuales intereses de sus directivos y empleados no son
patrimonio propio ni de unos ni de otros.
Brasil (no nos fijemos solo en China) ha sido el país de occidente que mejor ha
resistido la crisis, quizás, porque una parte sustancial de la Banca está en manos del
Estado, directa o indirectamente. ¿No sería posible creer que el sistema bancario y
crediticio debería estar dominado por el Estado para limitar la lucha por el poder
que hoy ya no se ejerce, fundamentalmente, por medio de la fuerza militar o física,
sino a través, precisamente del dinero, sea el dólar, el yuan o el euro?
Y, así, concluyo, pensando como pienso que el Derecho sigue siendo necesario, imprescindible para una vida en sociedad. Y que hoy el Derecho y el Estado
están en retirada de amplios sectores de esta vida social, a alguno de los cuales me
he referido en esta intervención. Pero esto queda oculto en muchos casos a través
de ropajes aparentemente jurídicos vacíos de contenido. El mundo financiero al
que, especialmente, he dedicado mi oficio de jurista me lo ha hecho ver claramente.
Y yo he intentado ahora hacérselo ver a Vds.
Destruir estos ropajes diciendo —como aquel niño del cuento— que el rey
va desnudo es una línea fundamental de actuación de los juristas si queremos que
la comunidad humana siga siendo un conjunto de ciudadanos bajo leyes jurídicas.
Siga siendo el producto de un pacto que somete la vida de la comunidad, en todas
las relaciones internas básicas y esenciales, al Derecho. Al Derecho como producto
de la razón, del logos, del alma humana como ininterrumpidamente sostuvo la filosofía occidental desde su alumbramiento primero en Egipto y después en Grecia
y Roma.
Epicuro, en el siglo III antes de Cristo, afirmaba que el pacto de los miembros
de los pueblos primitivos de no agresión y convivencia entre ellos, dio origen al
Derecho. Al Derecho como producto de la razón humana y no impuesto por los
dioses.
Hobbes o Rousseau no son más que citas obligadas en esta línea de civilización y convivencia.
Una línea que exige de todos y especialmente de los juristas que evitemos la
retirada y derrota del Derecho. Fijando muy bien el rumbo de nuestra actuación.
Con la vista puesta en un ordenamiento racional y completo que sirva al Estado de
Derecho. Un Estado que no pueda permitir que ningún ciudadano de la república
sea más fuerte que la república e imponga su dominio sobre todos los demás. Un
estado en el que todos participamos como ciudadanos libres e iguales bajo un techo
común que todos podemos y debemos —evitando la derrota del Derecho— contribuir a crear, a perfeccionar y a mantener.
Sant Carles de la Ràpita, a 1 de abril de 2011.
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CONTESTACIÓN
del miembro de número de la Academia
Ilmo. Sr. D. JUAN CÓRDOBA RODA

El Profesor José Juan Ferreiro al comienzo de su discurso nos dice que ha elegido el tema de la derrota del Derecho, porque es lo que más le ha preocupado en
los últimos años como profesional del Derecho. El profesor Ferreiro es Catedrático
de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Barcelona. Es autor de una extensa obra científica y en particular del Curso de
Derecho Financiero Español, que es la obra de referencia en la literatura jurídica
de habla española. Ha sido Presidente de la Comisión de Expertos que analizó el
anteproyecto de Ley General Tributaria. Y ha ejercido la abogacía siempre dentro
de la especialidad del Derecho tributario. Toda esta trayectoria del profesor Ferreiro
confiere autoridad y autenticidad a lo manifestado por él en cuanto a la preocupación que le ha conducido a elegir el tema de su discurso.
Una idea ampliamente compartida por los juristas del ámbito europeo continental, es la de que el Derecho puede ser definido como el conjunto de normas
jurídicas que regulan la vida social de una comunidad. La comunidad política define
así lo que es y lo que no es Derecho, delimitando un ordenamiento jurídico con el
que trata de garantizar, en todo caso, un determinado tipo de organización social.
El sistema normativo debe estar constituido por un conjunto de normas dotadas
del necesario grado de abstracción y generalidad; generalidad y abstracción, unidas
indefectiblemente a las ideas de igualdad, certeza y seguridad, consustanciales con
todo Estado democrático de Derecho. El carácter abstracto de una norma o, lo que
es lo mismo, la tipificación cierta y precisa de la acción social ordenada jurídicamente está íntimamente unida a la seguridad y a la certeza, y se coloca, así, al servicio
de la libertad. La generalidad de la norma no es sino el reflejo más genuino de la
igualdad.
La referencia de todo jurista ha de ser pues el ordenamiento, ya sea en su
análisis directo como estudioso o investigador, ya sea en su aplicación a la vida real.
Ello no obstante desde hace ya años la atención de los juristas se ha ido desplazando desde el ordenamiento jurídico como objeto de referencia, al caso concreto.
La técnica del caso concreto empuja a dar importancia decisiva al precedente, en
la medida en la que es análogo o similar al nuevo supuesto planteado. La exposición del profesor Ferreiro que hasta aquí he recordado, resulta de gran interés para
analizar no solo la teoría, sino además, la realidad de la práctica forense, como paso
seguidamente a explicar.
El ordenamiento jurídico está integrado por un conjunto de normas expresadas en la Ley y que doctrina y jurisprudencia han interpretado y completado en vir-
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tud de la aplicación de un conjunto de valores. Así, el principio de que no hay delito
sin acción culpable, comporta el que no basta ser Administrador o representante de
una persona jurídica para incurrir en responsabilidad penal, sino que es preciso que
dicho sujeto lleve a cabo de modo culpable una conducta prevista como delito. El
principio de que no hay delito si no existe lesión de un bien jurídico, comporta el
que para afirmar que se ha cometido un delito de falsedad documental no basta con
que se haya alterado un documento, sino que es preciso que dicha alteración tenga
carácter esencial y afecte al tráfico jurídico. Y el principio de humanidad, que resultaría lesionado de imponerse una pena cuando los hechos tuvieron lugar en época
muy alejada a la de su enjuiciamiento, condujo a la creación por la jurisprudencia
años atrás de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Karl Engish en un libro titulado «La idea de la concreción en el Derecho»,
explica este fenómeno en virtud del cual el Derecho se concreta al caso particular
a través de un proceso lógico en el que a las leyes aplicables al supuesto concreto,
se suma la creación por doctrina y jurisprudencia de un sistema o dogmática, que
descansa en la realización de unos valores. El ordenamiento jurídico representa así
una realidad objetiva, ciertamente en evolución, consistente en un sistema basado
en la Ley y completado por una labor creativa de doctrina y jurisprudencia. Y lo que
se debe aplicar al caso individual, es el ordenamiento jurídico, entendido como esta
realidad objetiva.
Ello no obstante desde hace ya años y como en su momento observó Larenz el
pensamiento sobre el sistema ha sido sustituido por el pensamiento sobre el problema. Con estas palabras se expresa el desplazamiento del Derecho desde el ordenamiento jurídico como realidad objetiva, a la contemplación del caso individual. El
ordenamiento como punto de referencia para la resolución del caso individual, es
sustituido por el análisis del caso individual, y en particular por la averiguación de si
en el pasado se produjo un caso similar, como precedente.
Este fenómeno de la suplantación del ordenamiento jurídico por la técnica
del caso particular tiene una incuestionable realidad en la práctica forense. Con
frecuencia se oyen hoy expresiones como «no dispongo de una bola de cristal para
conocer el futuro» o «carezco de las condiciones de adivino para hacer un pronóstico de cuál va a ser el resultado de un proceso». El paso lógico siguiente es el de que
la sociedad y en ocasiones, el profesional del Derecho conciben el juicio como un
riesgo en el que cualquier resultado es posible.
Estas consecuencias ciertamente perversas de la contemplación del Derecho
como técnica del caso particular, merecen una rigurosa valoración crítica.
Ante todo, conviene partir de la idea de que la resolución del hecho objeto de
enjuiciamiento no debe resultar de la técnica del caso particular, sino de la aplicación del ordenamiento jurídico equivalente al sistema antes descrito.
Cuestión distinta es que prever el resultado de un juicio puede ser tarea muy
difícil, cuando no imposible. Fundamentalmente por la razón de que al no haberse
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todavía practicado la prueba, obviamente no se conoce su resultado. Pretender lo
contrario, comportaría el efectuar un prejuicio de lo que todavía no ha sido juzgado.
Todo ello guarda una relación con la figura procesal de la conformidad en los
procedimientos penales. Recuérdese que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone
que: «la defensa, con la conformidad del acusado presente, podrá pedir al Juez o
Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación
que contenga pena de mayor gravedad, y si la pena no excediere seis años de prisión,
el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con lo manifestado por la defensa». La conformidad presupone la existencia de una negociación entre acusación
y defensa. Expresiva resulta, entre otras muchas, la sentencia de 3 de diciembre
de 2008: «como es práctica usual en el foro, la conformidad en un determinado
relato incriminatorio y en las consecuencias penales y civiles derivadas de él, no
surge de forma espontánea, sino que es el fruto de una expresa negociación entre
el Ministerio Fiscal y otras acusaciones que pueden existir con la defensa. En aras a
conseguir tal conformidad, es normal que acusadores y acusados, dentro del respeto
al principio de legalidad, traten de acercar posiciones, rebajando las acusaciones
sus peticiones, ya en relación a la calificación jurídica, concurrencia de agravantes o
admisión de atenuantes con evidente incidencia en la pena a solicitar. Conseguido el
acuerdo, no puede este ser cuestionado sin que tal actividad, de evidente deslealtad
constituya una actividad fraudulenta. En definitiva, sobrevuela el tradicional principio romano del pacta sun servanda».
La preocupación por cuál pueda ser el resultado de un juicio, unida a la percepción de este como un riesgo en el que todo es posible, puede conducir a preferir
la conformidad a la celebración del juicio. No en vano se ha dicho que la conformidad puede en ocasiones comportar la renuncia al Derecho.
El acusado con el asesoramiento de su Abogado, para tomar la decisión de
conformarse o no, efectuará una previsión de cuál puede ser el resultado del Juicio.
El resultado puede ser más o menos incierto. La inseguridad puede prevenir de la
contradicción existente entre las varias diligencias de prueba practicadas en el sumario. Tal es el caso de que en un robo la víctima ha identificado en rueda al acusado
pero otro testigo ha declarado que el acusado en el momento en el que se cometieron los hechos, se encontraba a 100 kilómetros de distancia. Dicha inseguridad
aumenta en los casos en los que la prueba que puede llevar a la condena, consiste en
simples indicios, como sucede en el delito de blanqueo de capitales previsto por el
artículo 301 del Código Penal, que castiga «al que adquiera, convierta o transmita
bienes, sabiendo que estos tienen su origen en un delito». La prueba de que los bienes tienen su origen en un delito, debería resultar de la prueba directa consistente
en el testimonio de la sentencia condenatoria por tal delito. Pero en ocasiones la
jurisprudencia ha sostenido que no es necesaria dicha prueba para la estimación
de un delito de blanqueo de capitales, sino que es suficiente que un conjunto de
indicios indiquen que los bienes provienen de la comisión de un delito. Piénsese,
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por ejemplo, en que el dinero objeto de transmisión, no se justifique por los ingresos
del acusado, en que este no pueda acreditar el origen legítimo del dinero o en que el
dinero se transporte en bolsas o maletines.
La decisión del acusado de conformarse puede provenir de razones distintas
a las de la previsión de cual puede ser el resultado del juicio. Tal sería el supuesto
de que de ser varios los acusados y estar todos menos uno dispuestos a conformarse, la mayoría presiona al que desea ir a juicio, para que preste su conformidad,
consiguiendo finalmente que así lo haga. Y la conformidad de un acusado puede
encontrar su causa en el pavor que literalmente siente de enfrentarse a un juicio oral.
Que la conformidad tenga lugar porque el acusado reconoce su responsabilidad y asume una actitud resocializadora, a lo que en ocasiones hacen referencia la
doctrina y la jurisprudencia, no resulta en absoluto necesario para la validez de la
conformidad, ni habitualmente se da en la práctica real.
En suma, lo que mueve al acusado a conformarse, no es el reconocer que ha
cometido los hechos de los que se le acusa, sino la suposición, acertada o no, de que
le es más conveniente conformarse que celebrar el juicio.
La ley atribuye aquí al Abogado una función esencial para garantizar la libertad del acusado en la prestación de su conformidad y la observancia del Derecho.
Así el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dice: «también el Tribunal podrá acordar la continuación del juicio cuando, no obstante la conformidad
del acusado, su defensa lo considere necesario y el Juez o Tribunal estime fundada
su petición». El adjetivo «necesario» debe referirse a la defensa. Necesario será el
juicio, cuando su celebración es precisa para la defensa del acusado. Y para determinar tal necesidad es preciso atender a dos aspectos: la libertad del acusado y la
previsión del desarrollo del juicio. Averiguar si el acusado es, o no, libre para prestar
conformidad, lo podrá hacer su Abogado, pero muy difícilmente el Juez o Tribunal
en virtud de un simple trámite de información al acusado y de preguntas dirigidas
a él al inicio del juicio oral, como acertadamente observa Fairen Guillen. Y además
el Abogado deberá valorar si a la vista del Derecho aplicable, incluida la normativa
reguladora de la prueba, procede rechazar la conformidad y celebrar el Juicio.
La situación que expresa el indicado precepto de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, de que el acusado dé su conformidad y, ello no obstante, el defensor considere necesaria la celebración del juicio, prácticamente no se produce en la realidad.
De existir una discordancia entre defendido y Abogado sobre la necesidad de la
celebración del juicio, dicha discordancia se resolverá en una etapa anterior al inicio
de la celebración del juicio, en la que el Abogado y su defendido dialogarán y valorarán si se presta la conformidad o se celebra el juicio.
Con lo hasta aquí expuesto hemos tratado de explicar que el discurso del profesor Ferreiro contiene una argumentación de un evidente valor teórico y además
una indudable transcendencia y unas claras consecuencias en aspectos esenciales de
la práctica real.
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DISCURS DE CLOENDA DE LA SESSIÓ DE RECEPCIÓ
DE L’ EXCEL·LENTÍSSIM SENYOR
JOSE-JUAN FERREIRO LAPATZA
A L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA
I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
President

Excel·lentíssim senyor Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona,
Excelentísimo Señor Presidente del Tribunal Constitucional,
Excel·lentíssim Senyor President del TSJC,
Excel·lentíssim Senyor President del Consell de Garanties Estatutàries,
Excel·lentíssim Senyor President de la Comissió Jurídica Assessora,
Altres digníssimes autoritats,
Il·lustríssims Senyors ex Presidents de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya,
Il·lustríssims Senyors membres de la Junta de Govern de l’Acadèmia, Illustríssims companys acadèmics,
Familiares i amigos del Académico a quien hoy recibimos en nuestra Corporación,
Senyores i senyors que ens acompanyen en aquest acte
És tradició d’aquesta Casa que el President de l’Acadèmia, abans de cloure
la sessió, intervingui breument en primer terme per agrair la presència de totes
aquelles persones que hi assisteixen i ens acompanyen en una sessió tan important
per a aquesta Corporació: les autoritats i el públic assistent.
De una manera especial quiero agradecer la presencia del Presidente del Tribunal Constitucional, amigo personal del Académico recipiendario, que visita por
primera vez nuestra Academia. A les altres autoritats que ens honoren habitualment amb la seva assistència el mateix agraïment molt afectuós. També vull agrair
l’excusa de la M.H. Presidenta del Parlament i de l’Honorable Consellera de Justícia, totalment fonamentades en el fet que avui tenen sessió parlamentària.
Igualmente un saludo especial a los familiares, compañeros y amigos de JoséJuan Ferreiro Lapatza que han querido acompañarle en esta sesión pública y so-
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lemne de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, de la que él es
particular protagonista.
*

*

*

En un acte com el d’avui efectivament, el nou acadèmic de número és el
principal protagonista; hi ha un coprotagonista que és l’Acadèmic que en nom de
la Corporació redacta el discurs de contestació del discurs d’ingrés, en aquest cas
el nostre Vicepresident Il·lm. Sr Joan Còrdoba Roda. També és habitual tornar
la vista endarrere recordant l’acadèmic substituït, els seus antecessors i el jurista
català que dóna nom a la medalla. Em permetran que avui ho faci amb una lleugera major extensió.
Així doncs i en primer terme em correspon felicitar a José-Juan Ferreiro Lapatza per la seva recepció com Acadèmica de número. Adquireix la plenitud de
drets a la Corporació. Ja coneixem la seva decidida disposició a complir els seus
deures acadèmics. Durant el període com acadèmic electe, ha assistit sovint a les
sessions ordinàries i ha presentat tres comunicacions (la primera, el 23 de març
de 2010, sobre «La Hacienda Pública en el Estatuto de Cataluña», una altra el
dia 5 d’abril de 2011 amb el títol «Ordenamiento jurídico, IRPF e Impuesto sobre
sucesiones»; la darrera, fa ben poc sobre «El pacto fiscal» que han produït, com
podeu deduir dels seus títols, debats molt amplis i molt interessants, amb visions
molt diferenciades que acrediten la pluralitat de l’Acadèmia, fet al qual tornaré
més endavant.
Ha fet amb un gran discurs. Ha honorat la dita de Baltasar Gracián de que
«lo bueno, si breve, dos veces bueno». Ens ha parlat de «La derrota del derecho»,
fidel a la seva voluntat, manifestada mantes vegades a les sessions ordinàries de la
Corporació, en el sentit de que, si bé professionalment s’ha dedicat al camp del
dret tributari, actualment li interessen sobretot els temes de la teoria general i la
ciència del dret i de la filosofia jurídica. Avui ha començat tractant de la teoria i
dels conceptes generals però acabant, com no podia ser d’altra manera amb una
consideració especial de diversos aspectes del dret financer i tributari de la seva
especialitat, tots ells de gran actualitat i sobre els quals la polèmica, al menys
al nostre país, segueix estant en el primer nivell del debat intel·lectual, jurídic i
polític. I no sempre, fins i tot a la nostra Acadèmia, tothom està d’acord amb les
consideracions i conclusions del recipiendari.
No em correspon a mi, però, efectuar cap glossa del seu discurs. Ja ho ha
fet, de manera magnífica el nostre Vicepresident, Dr. Córdoba Roda, en la seva
contestació, que, per una inopinada i imprevista indisposició d’aquest, ha llegit
amatentment el nostre Secretari, Sr. Mullerat. Sí que vull, però, agrair a ambdós,
la seva tasca en nom de l’Acadèmia que se sent molt ben representada per ells en
aquest acte.
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Voldria ara referir-me breument a «la derrota del derecho». El Pfr. Ferreiro
ens ha dit que utilitza aquesta expressió en el sentit de «camino o retirada o vencimiento en la lucha por el Estado de Derecho». I en aquesta línia de pensament,
hem de concloure que tot jurista que es preï d’aquest honrós títol ha de lluitar
amb totes les seves forces contra la derrota del dret. Del dret objectiu i del dret
subjectiu, en sintonia amb allò que expressà Rudolf von Ihering a la deliciosa
conferència pronunciada a la «Societat jurídica de Viena» (entitat probablement
semblant a la nostra Academia) a la primavera de 1872 amb el títol «La lluita pel
dret» i en la qual ens animava a aquesta constant lluita en favor del dret i en contra
de la seva derrota.
Vull ara, no obstant, tot i que l’acadèmic recipiendari manifesta que no és
aquest el centre de la seva atenció referir-me a l’expressió «la derrota del dret»
en un sentit més positiu, el sentit que li donen darrerament els filòsofs del dret,
a partir de l’obra de HERBERT LIONEL ADOLPHUS HART «The ascription of responsability and rights» de l’any 1948 en la que parla de «La consideració del caràcter
derrotable dels conceptes jurídics...». Jo em vaig ocupar molt de passada d’aquesta
qüestió al II Simposi Internacional de Jurisprudència organitzat per la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, a Campeche (México) l’estiu de 2009, en una comunicació amb el títol «La interpretación jurisprudencial en el derecho español y
en el derecho catalán», en la que em referia a la controvèrsia entre Hart i Dworkin
en relació amb «the nightmare and the noble dream» (el malson i el son noble als
que s’aferren els partidaris respectius de què el dret és només fictíciament o és
realment determinable) i al·ludia també a la «derrotabilitat del dret». I vaig tenir
un diàleg molt interessant amb la professora Tecla Mazzarese de la Universitat
de Brescia que havia presentat una comunicació amb el títol «Otra vez acerca del
razonamiento judicial y derechos fundamentales» en la qual es referia al «carácter
tanto derrotable (y/o no monotónico) como aproximado del razonamiento judicial»
el qual relacionava amb la lògica fuzzy (difusa) o lògica del raonament aproximat
que interpel·la a tot jurista lligat a una concepció tradicional del dogma de la
certesa del dret que difícilment accepta una lògica que no sigui l’extensió de la
lògica clàssica.
Aquesta «defeasebility» que normalment es tradueix per derrotabilitat però
que també alguns autors tradueixen per superabilitat o desplaçabilitat es manifesta
en els supòsits concrets. Alguns autors, com l’argentí Juan Carlos Bayon troben
aplicació d’aquesta teoria al cas contemplat per la STC 57/1944 en relació amb
l’article 109, b del Reglament penitenciari, en la qual el principi de que la desobediència del reclús constitueix una falta greu, és derrotat quan entren en joc drets
fonamentals relatius a la dignitat i intimitat d’aquell.
També s’ha considerat derrota del dret els supòsits de l’anomenat «efecte
d’irradiació» dels drets fonamentals i la doctrina de l’anomenat «efecte recíproc».
D’altres autors han assenyalat que els supòsits d’estat de necessitat impliquen
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també una derrota, superació o desplaçament de la norma penal substantiva respecte de la qual aquell constitueix circumstància que eximeix de la responsabilitat criminal.
El Pfr. Córdoba, en el seu discurs, es refereix a diversos supòsits de justícia
del cas concret per sobre de la norma general o abstracta (responsabilitat penal
dels representants de les persones jurídiques, delicte de falsedat documental i la
circumstància atenuant de dilacions indegudes) que podríem incloure en aquesta
idea de derrotabilitat del dret, en quant impliquen que l’ordenament jurídic és
interpretat i completat en virtut de l’aplicació d’un conjunt de valors. També d’alguna manera podria considerar-se que hi ha superació o desplaçament del dret
en els casos de conformitat en els procediments penals. I en darrer terme, ¿no hi
ha també derrotabilitat de la norma en el cas judicial que protagonitzen el Dux
i Pòrcia en la controvèrsia entre Shylock i Antonio a «El mercader de Venècia»?
tema al qual precisament es refereix Ihering amb força extensió en la conferència
que he esmentat.
I en una altra línia de pensament, entenc que es pot considerar que existí
desplaçament, substitució o en definitiva derrota de conceptes jurídics «avant la
lettre», quan en el nostre dret històric les institucions del «ius commune» eren rebudes, com ens va ensenyar el meu predecessor en aquesta Presidència, Lluís Figa
i Faura «more itallico» amb instruments com la renúncia, el pactum de non petendo i el jurament, efectuant una aplicació del dret que amb terminologia actual
podríem assimilar a la lògica difusa i a una derrota dels conceptes jurídics, enlloc
del «mos gallicus» d’altres territoris en els quals les institucions eren rebudes de
manera geomètrica i amb una lògica rígida.
L’encertada elecció per part del nou acadèmic d’aquest tema com a objecte
del seu discurs de recepció constitueix, doncs, per a l’Acadèmia un motiu d’agraïment i de satisfacció, que permet remarcar la pluralitat al si de l’Acadèmia, pluralitat de visions entorn de la derrota del dret i pluralitat d’acadèmics amb visions
diverses al llarg de la història de la nostra Acadèmia.
*

*

*

El nou acadèmic ha rebut la medalla i el diploma que du el nom de Guillem
Ma. de Brocà i de Montagut. L’elegí, en la sessió de 6 de novembre de 1985 el seu
predecessor Ramon Badenes Gasset, acadèmic des de l’any 1968, en què substituí
Frederic Roda i Ventura, que a la seva vegada havia ocupat l’any 1959 el setial,
del qual no havia arribat a prendre possessió, l’advocat Francesc Girons i Martí,
elegit l’any 1956 per a substituir Lluís Duran i Ventosa que fou designat acadèmic
en la reconstitució de l’Acadèmia l’any 1954, en la seva condició d’Acadèmic de
mèrit amb anterioritat al període de formal inactivitat de la nostra Corporació des
del mes de juliol de 1936. Faré una breu referència a cadascú d’ells.
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Guillem de Brocà i de Montagut va néixer el 21 d’abril de 1850 a Reus d’un
llinatge procedent del Berguedà i de la Seu d’Urgell. El seu pare fou president
de l’Audiència Territorial de Mallorca i a Ciutat de Palma cursà el batxillerat.
Traslladada la residència familiar a Barcelona estudià dret, es llicencià l’any 1869
i obtingué el doctorat el 1870 sota el padrinatge de Manuel Duran i Bas. Aquest
mateix any s’incorporà al Col·legi d’Advocats i ingressà com a soci a l’Acadèmia
de Jurisprudència i Legislació. Posteriorment (1874) fou professor de dret romà
a la Universitat de Barcelona. Designat Secretari de la nostra Acadèmia (18761878) posteriorment fou elegit President (1899-1901). Pertanyé, com a membre
numerari, a la Real Acadèmia de Bones Lletres i el 1917 fou un dels membres que
formaren part, al temps de la seva constitució, de l’Institut d’Estudis Catalans
impulsat per Enric Prat de la Riba amb la finalitat d’assegurar «el restabliment i
organització de tot el que es refereix a la cultura genuïnament catalana».
Entre 1911 i 1915 fou Degà del Col·legi d’Advocats. De la seva obra destaca
el «Manuel de formularios ajustados a la ley de enjuiciamiento civil» que, tot i ser
una obra jovenívola, ha arribat actualitzada pràcticament fins als nostres dies i la
monumental «Historia del Derecho de Cataluña especialmente del civil y Exposición de las Instituciones del Derecho civil del mismo territorio en relación con el
Código Civil de España y la Jurisprudencia». De l’època del seu Deganat Col·legial
destaca l’especial dedicació als aspectes de la defensa del dret català, la cultura
jurídica i el canvi qualitatiu a la biblioteca que volgué batejar com a «Biblioteca
jurídica catalana».
Durant el seu mandat com a President de l’Acadèmia, entre els anys 18991901 la principal ocupació de la Corporació fou la redacció d’una Memòria que
servís per a compilar el dret civil de Catalunya que s’havia de mantenir una vegada promulgat el Codi civil espanyol. Nogensmenys la dedicació de l’Acadèmia
a altres temes queda confirmada pels dos discursos del President Brocà titulats:
«Posesión de estado e investigación jurídica de la paternidad natural» i «Autores
catalanes que antes del siglo XVIII se ocuparon del derecho penal y procedimiento
criminal».
Hurtado, que fou Diputat tercer quan Brocà exercí el Deganat del Col·legi
(1911), ens explica que en el primer mandat d’aquest com a President de l’Acadèmia fou elegit per pràctica unanimitat. Posteriorment, però, es produí en el si
de l’Acadèmia un incident quan es va dedicar una sessió al tema dels contribuents
empresonats a conseqüència del fet anomenat «tancament de caixes». És curiós
com la història es repeteix, sempre igual, sempre diferent. Hurtado ens diu que
Brocà es mostrà «nerviós i molest per la forma vehement i gairebé subversiva dels
discursos d’alguns acadèmics». Fos o no per aquesta raó el cert és que, tot i que
fou reelegit per a un segon mandat, l’elecció fou molt ajustada i Brocà guanyà al
seu contrincant Josep Ma. Vallès i Ribot en segona votació i per una diferència
mínima. Morí el 23 d’octubre de 1918.
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Quan l’any 1954 es reconstituí l’Acadèmia no hi hagué dubte de que Lluís
Duran i Ventosa n’havia de formar part. Havia estat un dels membres el Consell d’Acadèmics de mèrit configurat per Hurtado l’any 1935 i fou President de
l’Acadèmia entre 1915 i 1917. El seu primer discurs com a President en la sessió
inaugural del Curs, tractà sobre la qüestió de les nacionalitats sota el punt de vista
de la seva constitució i relacionant-la amb les circumstàncies internacionals que
aleshores imperaven i el segon tingué per títol «L’usdefruit vidual a Catalunya»
Duran i Ventosa, fill de Duran i Bas i que milità en la Lliga i es relacionà amb
diversos partits del catalanisme polític, tingué una participació destacada en els
treballs que subseguiren el Congreso Nacional de Derecho Civil, celebrat a Saragossa el 1946. Defensà l’obra del seu pare i, en conseqüència, el projecte de 1930,
però mantingué una actitud conciliadora i presidí durant un temps la Comissió o
subcomissió encarregada de redactar el projecte del text que més endavant seria
la Compilació del Dret Civil de Catalunya.
Duran i Ventosa morí el desembre del mateix any 1954 en què fou elegit
membre de l’Acadèmia reconstituïda. Per a substituir-la fou elegit el 20 de gener
de 1956, Francesc Girons i Martí, un advocat de Barcelona, poc conegut i que
deixà escassa obra escrita però que fou un gran advocat. Era amic del meu pare
que el considerava un dels advocats més competents de la seva generació. Havia
nascut a Malgrat de Mar el 1871 i s’incorporà al Col·legi d’Advocats de Barcelona
el 1915. Va morir a Barcelona, als 96 anys, el 12 de febrer de 1987. Personalment
vaig tenir oportunitat de conèixer, quan jo n’era Secretari del Consell d’Administració, la seva activitat professional en una empresa de la importància i l’envergadura del «Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.». Desenvolupà les tasques
d’assessor jurídic del Consell entre el 27 de juny de 1951 i el 26 de novembre de
1973. Fou també lletrat assessor de diversos Consells d’administració (a l’empara
de la llei de 31 d’octubre de 1975) de conegudes empreses barcelonines (com
Myrurgia, Negra i Titán). Col·laborà amb el Col·legi sempre que fou requerit per
a fer-ho, a la Comissió de Cultura, al Consultori jurídic, a distintes Juntes d’obres
i a Comissions de repartiment d’impostos i càrregues fiscals. Participà al I Congrés Jurídic Català de 1936 i fou homenatjat amb ocasió de segon. Se’l distingí
amb la Creu de Sant Ramon de Penyafort, l’any 1986. D’altra banda, el seu nom
es repeteix entre els d’aquells que varen participar en els treballs que conclogueren en el projecte de Compilació del Dret Civil de Catalunya.
Per raons que no he pogut esbrinar, Girons no va prendre possessió del
càrrec per al qual havia estat elegit i el seu lloc l’ocupà Frederic Roda Ventura
elegit l’11 desembre 1959. Anteriorment (1957) havia estat elegit Diputat primer
a la Junta presidida per Josep Ma Pi Suñer i l’any 1962 accedí al Deganat collegial. Roda Ventura fou un gran advocat però especialment fou un gran Degà.
Va morir exercint la seva funció, la matinada del 7 de març de 1967, quan tornava
del Palau de Justícia de donar suport als advocats que defensaven les persones
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detingudes per haver participat en un homenatge a Jordi Rubió i Balaguer per la
coratjosa actitud que aquest adoptà amb ocasió dels fets que coneixem com la
«Caputxinada».
A Roda Ventura el succeí el 21 de juny de 1968, Ramon Badenes Gasset.
L’Acadèmic recipiendari ja s’ha referit extensament a qui va ser un gran jurista,
un universitari competent, un magnífic acadèmic i una molt bona persona. El
nostre company Agustín Luna Serrano en féu l’estatutària Necrològica en la que
es detallen tots aquests aspectes sobre els quals jo no puc estendre’m.
*

*

*

La temàtica del discurs, els protagonistes d’aquest acte i l’anterior recorregut
històric sobre el titular i els portants de la medalla acadèmica que avui rep el nou
Acadèmic de número, ens permeten copsar la pluralitat de la nostra Acadèmia,
aspecte en el qual vull insistir ara perquè em sembla que l’ocasió m’ho facilita.
L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya té com a finalitats,
l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració en la reforma de la legislació i
la difusió de la cultura jurídica. No es dedica estrictament al dret civil català, tot
i que en la seva història el seu estudi i defensa ha constituït un dels seus eixos
vertebradors. Tampoc s’ocupa només de les altres matèries del dret de Catalunya
ni de les vigents a la resta d’Espanya. En realitat podem afirmar amb rotunditat
que res jurídic li és aliè.
Per a fer-ho compta amb advocats, notaris, registradors, magistrats, professors universitaris i qualssevol altres juristes que s’hagin distingit en la investigació,
l’estudi o la pràctica del dret. Cada professió jurídica presenta el seu caràcter
i òbviament cadascun dels acadèmics té els seus particulars posicionaments en
matèria de pensament, de filosofia, de filosofia jurídica i de política. A tots, però,
ens uneix aquesta ferma voluntat de defensa del dret i no acceptació de la seva
derrota en el sentit negatiu exposat, que és inseparable de tot bon jurista. La pluralitat i la diversitat ens fa forts en extensió, la unitat ens fa forts en la profunditat.
L’acte d’avui n’és una bona prova. Hem sentit el discurs d’ingrés d’un professor universitari que s’ha dedicat fonamentalment al dret fiscal i financer. Ha
estat a més, durant temps, un prestigiós advocat. L’ha contestat un altre professor
de dret penal que destaca com advocat en el fòrum barcelonès. I ha llegit el discurs un altre gran advocat de prestigi internacional. Tots ells s’han elevat des de
la matèria de la seva competència als cims de la ciència i de la teoria general del
dret. El grau d’acord entre ells ha estat, sens dubte, gran però estic segur de que
entre els acadèmics hi ha posicions diferents sobre aquesta matèria. Com sobre la
majoria de les altres qüestions jurídiques.
Hem vist que en la successió dels acadèmics predecessors del que avui adquireix la condició de numerari i en la persona del jurista que dóna nom a la
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medalla, hi ha perfils molt diferenciats: en la professió, en la dedicació a les diverses matèries jurídiques, en llurs concepcions filosòfiques i jurídiques, en llurs
posicionaments polítics, en la manera de ser i actuar en definitiva. Brocà i de
Montagut, Duran i Ventosa, Girons Martí, Roda Ventura, Badenes Gasset i des
d’avui Ferreiro Lapatza ens ho acrediten.
Aquestes persones han enriquit l’Acadèmia al llarg de la història. Els actuals
membres de número i els electes contribueixen també a aquest bé tan preuat de
la pluralitat de l’Acadèmia. Que aquesta riquesa no ens deixi mai, que no ens la
deixem prendre. Avui la incorporació del nou acadèmic hi contribueix d’una manera substancial. Volem mantenir-nos fidels, tots nosaltres —e pluribus unum— a
la història de la nostra Corporació, a les seves finalitats, al ideal del Dret i de la
Justícia i al servei del nostre poble i del nostre país.
Moltes gràcies per la seva atenció.
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Sessions obertes

SESSIÓ OBERTA SOBRE
«EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES
ENTRE EL ABOGADO Y SU DEFENDIDO»1
PRESENTACIÓ
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
President
15 de novembre de 2011

L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya celebra avui la primera de les sessions que hem anomenat «obertes» per distingir-les de les sessions
ordinàries a les quals només assisteixen els acadèmics i de les sessions públiques
i solemnes com les d’inauguració del Curs Acadèmic i les de recepció dels nous
acadèmics de número. Es tracta d’una nova iniciativa suggerida pel nostre vicepresident Dr. Córdoba i que la Junta de Govern ha anat elaborant.
Consisteix, com tots vostès en són testimonis, en invitar a un jurista de prestigi, preferentment pertanyent a una Acadèmia, com ho és el profesor Rodríguez
Mourullo i a juristes especialment interessats en la matèria del món dels diferents
operadors jurídics de Catalunya, en aquest cas, magistrats de l’ordre jurisdiccional penal, catedràtics de Dret Penal i advocats especialitzats en aquesta matèria,
per tal de que, junt amb els membres de número de l’Acadèmia, celebrin una
sessió que, n’estic segur, tindrà una alta vàlua intel·lectual.
1
Aquesta sessió oberta va tenir efecte a la Sala de l’Acadèmia de l’I.C.A.B. el dia 15 de
novembre de 2011. Assistiren els acadèmics senyora M. Eugenia Alegret i Burgués i senyors, Enric
Brancós Núñez, Elías Campo Villegas, Juan Córdoba Roda, Antoni de P. Escura i Viñuela, Joan Egea
Fernández, José Juan Ferreiro Lapatza, Robert Follía Camps, Josep D. Guàrdia Canela, Rafael Jiménez de Parga Cabrera, Lluís Jou i Mirabent, Ramón Mullerat Balmaña, Josep J. Pintó Ruiz, Ignacio
Sancho Gargallo i Eudald Vendrell Ferrer. També les senyores, Maria-José Magaldi Paternostro,
Mercedes García Aran, els senyors, Pedro L. Yúfera, Miguel-Angel Gimeno Jubero, Carlos Ramos
Rubio, Pedro Martín García, Francisco Bañeres Santo, Gonzalo Quintero Olivares, Joan Josep Queralt Jiménez, Jesús Silva Sánchez, Fermín Morales Prats, Luis del Castillo Aragón, Constantino Adell
Artiga, Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, Emilio Zegri Boada, Francesc Jufresa Potau, Francesc Tusquets Trias de Bes i Jordi Pina Massachs. L’acte s’inicià amb una Presentació del president de l’Acadèmia Sr. Guàrdia, una Introducció del vicepresident de l’Acadèmia i organitzador de la sessió, Dr.
Córdoba, la Ponència del Dr. Rodríguez Mourullo i conclogué amb un col·loqui entre els assistents,
en el que van participar les senyores Magaldi i Alegret i els senyors, Mullerat, Pintó, Ferreiro, Yúfera,
Silva, Brancós, Bañeres, Jufresa, Morales, del Castillo i Quintero.
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Hoy contamos con la presencia del profesor Rodríguez Mourullo. No tendría ningún sentido presentarle ante juristas que con toda seguridad conocen su
obra mejor que yo, que no soy de esta especialidad. En todo caso me parece de
interés señalar unos pocos hitos personales que me parecen especialmente significativos en este acto.
Gonzalo Rodríguez Mourullo nació en la vila de Balcaide, parroquia de San
Xoán de Calo, concello de Teo (A Coruña) en 1935. Licenciado en Derecho con
Premio Extraordinario por la Universidad de Santiago de Compostela en 1957,
se doctoró en la misma Universidad y con la misma máxima calificación en 1959.
Ha sido Catedrático de Derecho Penal en las Universidades de Oviedo, Santiago
de Compostela, y Autónoma de Madrid de la que fue Decano. Es Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación. Ha participado activamente en
las reformas de nuestra legislación penal. Abogado en ejercicio, ha sido miembro
de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Y desde 2002 es
miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación con sede en Madrid, donde ostenta la medalla número 3. Y es también miembro de número de la
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
Es uno de los penalistas españoles más importantes, tanto desde la consideración universitaria y académica, como desde la del ejercicio de la profesión de
abogado. Una y otra actividad las ha desarrollado con profesionalidad, discreción
y apartándose en lo posible de las instancias mediáticas. Ha sido miembro de la
Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid.
El profesor Rodríguez Mourullo además y ello es muy importante en Catalunya, es gallego y ejerce como tal. Está en posesión de la Medalla Castelao,
máximo galardón otorgado por la Xunta de Galicia en atención a su aportación a
la Ciencia Jurídica. Pero también ha destacado en el ámbito de la literatura. Tras
ganar en 1954 el primer premio de cuentos del Centro Galego de Buenos Aires,
publicó Nasce unha árbore y en 1956 Memoria de Tains. Ambas obras sentaron las
bases de una honda renovación en la literatura gallega que dio origen a la llamada
nueva narrativa gallega, entre cuyo grupo de literatos Rodríguez Mourullo ocupa
un lugar destacado.
Moitas grazas Profesor Rodríguez Mourullo por atender tan amablemente a
nosa invitación. A Academia de Xurisprudencia e Lexislación de Cataluña, séntese moi honrada con elo. Desexámoslle unha moi leda estadía entre nós.
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INTRODUCCIÓ
per
JUAN CÓRDOBA RODA
Vicepresident. Catedràtic de Dret Penal

La primera sesión abierta de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Catalunya ha tenido como ponente al profesor Gonzalo Rodríguez Mourullo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, académico
de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y asimismo académico de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
Es abogado y vocal permanente de la Comisión General de Codificación; y ha
sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y
ponente general del Anteproyecto de Código Penal de 1979.
La extensa obra científica del profesor Rodríguez Mourullo constituye
siempre una referencia obligada para todos. Desde sus primeros trabajos ha
abordado las cuestiones nucleares de la teoría general del delito, como la presunción de voluntariedad y la eximente de caso fortuito; y años más tarde en
su magnífica monografía, la omisión de socorro en el Código Penal. Posteriormente ha sido autor de unos Comentarios al Código Penal en 1972, de la Parte
General del Derecho Penal en 1977, y más recientemente de unos Comentarios
al Código Penal dirigidos por él, y de los que asimismo es autor de partes fundamentales.
En toda esta obra expresa su personalidad, definida por la inteligencia de
sus aportaciones, la ponderada valoración de todas las opiniones y la constante
referencia a los valores de la cultura jurídico-penal, centrados en los principios de
culpabilidad, de legalidad y de humanidad.
Su sensibilidad por los problemas reales del Derecho Penal le llevaron a
dedicar su atención a los delitos socioeconómicos, y a la publicación de la monografía sobre el presente y futuro del delito Fiscal.
El profesor Gonzalo Rodríguez Mourullo es además un gran abogado. Su
interés por la aplicación práctica del Derecho Penal se encuentra en todas sus
obras. Y precisamente en la ponencia presentada en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Catalunya, sobre el secreto de las comunicaciones entre
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el abogado y su defendido, se acredita la confluencia en su personalidad, de la
figura del abogado.
El profesor Rodríguez Mourullo ha creado además una de las más importantes escuelas de la ciencia jurídico-penal española, a través de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
La ponencia sobre el secreto de las comunicaciones entre el abogado y su
defendido, ha tenido una justa correspondencia en el amplio y rico debate por
magistrados y fiscales, catedráticos de Derecho Penal y abogados penalistas, en la
sesión de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Catalunya. Ante todo
se puso de relieve, como no podía ser menos, que el secreto de las comunicaciones constituye una condición imprescindible para el ejercicio de la abogacía. El
ciudadano que acude al abogado debe tener la seguridad de que todo lo que le
manifiesta, permanece en la más absoluta confidencialidad. Sin esta condición el
ejercicio de la abogacía es imposible.
Un segundo aspecto ha sido el de examinar los supuestos en los que excepcionalmente quepa una intervención de dichas comunicaciones, unido a una
valoración crítica de estas mismas intervenciones.
Por último, se han examinado cuáles son los bienes jurídicos que se lesionan
en el caso de que se efectue una intervención de las comunicaciones entre abogado y defendido.
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EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES ENTRE EL
ABOGADO Y SU DEFENDIDO
por
GONZALO RODRÍGUEZ MOURULLO
Abogado. Catedrático de Derecho Penal.
Miembro de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

El tema de las relaciones entre el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones del abogado con su defendido cobró recientemente actualidad a
propósito de lo acontecido en el denominado coloquialmente como caso Gürtel.
Al levantarse el secreto, bajo el que venía instruyéndose esta causa, aparecieron
grabaciones de las comunicaciones mantenidas entre los imputados internos en
prisión y sus abogados, entre los que me encuentro.
Las correspondientes transcripciones fueron ampliamente difundidas —e
incluso reproducidas después de haber sido declaradas judicialmente nulas— por
los medios de comunicación de ámbito estatal, al igual que el resto de vicisitudes
del proceso, que son ya en estos momentos datos de dominio público.
Que la confidencialidad de las conversaciones entre abogado defensor y defendido forma parte del contenido esencial del derecho de defensa, es algo obvio
y, por lo mismo, no es necesario ningún gran esfuerzo dialéctico para demostrarlo. Es imposible desarrollar una defensa adecuada, si no se tiene un conocimiento
cabal de lo acontecido y para que el defendido pueda contar a su abogado sin reservas los hechos es necesario garantizarle que lo que ha confesado a su abogado
no transcenderá a terceros.
Garantía que se obtiene imponiendo al abogado, por una parte, el deber
de guardar secreto y dispensándole, por otra, de la obligación de declarar (art.
416 de la LECr.). Dos facetas de esa garantía que aparecen conjuntamente
recogidas en el art. 542.3 LOPJ: «Los abogados deberán guardar secreto de
todos los hechos o noticias de que conozcan por cualquiera de las modalidades
de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los
mismos».
Basta con lo dicho para comprender que el quebranto de la referida confidencialidad ataca al corazón mismo del derecho de defensa y alcanza simul-
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táneamente a otros derechos fundamentales (a no declarar contra sí mismo, a no
confesarse culpable, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las
garantías, entre otros).
Más allá de las manifestaciones institucionales y opiniones doctrinales vertidas a raíz de los hechos que estamos comentando, contamos ya hoy con contundentes pronunciamientos judiciales sobre el caso concreto que subrayan la
esencial vinculación de la confidencialidad de las comunicaciones del abogado
con su defendido con el ejercicio del derecho de defensa.
Menciono en primer lugar el Auto del TSJ de Madrid de 25 de marzo de
2010, que acordó «declarar ilícitas y sin efecto las citadas medidas de intervención
de las comunicaciones con los abogados defensores o de los abogados expresamente llamados en relación con asuntos penales de los imputados en prisión en
ellas acordadas».
En la fundamentación jurídica de dicha resolución puede leerse:
«Concebido el proceso penal como la vía imprescindible para la investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales, el derecho de defensa
es el que determina y motiva la propia existencia de ese proceso, que no sería
necesario en el caso de que se prescindiera de la defensa del imputado o
acusado y pudiera directamente el Estado, titular del “us puniendi”, imponer
las penas ante la constatación de una conducta delictiva. Por ello, como una
garantía esencial, se reconoce constitucionalmente el derecho de defensa en
procesos criminales en el artículo 24.2 de la Constitución.
Junto con el de asistencia de letrado, el ejercicio del derecho de defensa
implica la comunicación del imputado con el abogado nombrado, o designado de oficio, a fin de que aquel pueda transmitirle los datos necesarios para
plantear la defensa de sus intereses, y el abogado le asesore sobre la mejor
forma de hacerlo. Es evidente que el contenido de la conversación susceptible de ser mantenida entre el abogado y su cliente puede ser amplísima,
abarcando incluso en algunos casos el reconocimiento de su culpa por el
imputado o la aportación a su abogado de datos sustanciales sobre la comisión del delito con cuyo conocimiento el letrado puede articular su defensa,
viniendo siempre obligado a mantenerlos reservados, hasta tal punto de que
su descubrimiento constituiría un delito.
Relacionado el derecho de defensa con el derecho a no declarar contra
sí mismo y a no confesarse culpable, reconocido constitucionalmente (art.
24.2 CE), la confidencialidad de las comunicaciones de los abogados con
sus clientes resulta esencial para garantizar la efectividad real de ese derecho
a no reconocer voluntariamente la culpabilidad. Desaparecida, afortunadamente, en nuestro derecho la facultad de obtener la confesión forzada del
culpable a través de la tortura, la generalización de la intervención de las
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comunicaciones de los imputados con sus abogados permitiría renacer, en
cierto modo, ese método inquisitorial, sustituyéndolo por el aprovechamiento de situaciones en las que la apariencia de confianza en las comunicaciones
con el abogado permitiría obtener datos incriminadores directamente del
acusado, en contra de su voluntad.
…
Nuestra legislación, a pesar de sus notorias carencias, puestas de manifiesto por decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH
de 26 de septiembre de 2006) y que continúan sin ser subsanadas, establece
también un régimen de especial protección del derecho de defensa, rodeando de las máximas garantías las comunicaciones confidenciales entre abogado e imputado y permitiendo su restricción sólo en casos extremos.
…
Según esa finalidad de protección máxima del derecho de defensa del
derecho a no confesarse culpable y del derecho a un proceso justo con
todas las garantías —todos ellos proclamados en normas supranacionales
(arts. 11 y 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1 de
diciembre de 1948; art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, de 19 de diciembre de 1966; art. 8.2 del Convenio de Roma de 4
de noviembre de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales) y en la Constitución (art. 24.2)— cuando se
trate de personas privadas de libertad, constreñidas por tanto a realizar las
imprescindibles comunicaciones con su letrado en un entorno controlado
por la Administración Pública, dispuso el Legislador que sólo podrían intervenirse estas comunicaciones, necesarias para el ejercicio efectivo del
derecho de defensa, cuando concurrieran dos condiciones, conjuntamente: que se tratara de presos o penados por delitos de terrorismo y que esa
restricción fuera ponderada adecuadamente en una resolución judicial.
Consciente el legislador de que dejar abierta la posibilidad de restricción
de esas comunicaciones en cualquier clase de delito podría dar al traste
con el derecho de defensa, sólo se autorizó en casos de terrorismo, máximo
ataque a la convivencia social. Y aun en estos casos lo condicionó a que
una autoridad judicial evaluara la convivencia, utilidad y proporcionalidad
de la medida, al objeto de preservar también en estos casos los derechos
individuales de los penados, imputados o acusados, aunque lo fueran por
terrorismo.»
Por su parte, el Auto de fecha 10 de octubre de 2010 del instructor, confirmado por la Sala, dictado en la causa especial seguida ante el Tribunal Supremo
contra el primer Instructor del caso Gürtel, cuyo comienzo del juicio oral está
señalado para el próximo día 29 de noviembre, señala:
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«Esa forma concluyente y omnicomprensiva en que se limitó el derecho
de defensa conducía ya de por sí, sin apenas escapatoria alguna, a la irremediable laminación del derecho fundamental a la defensa, al resultar indiferente para adoptar unas resoluciones tan severas y gravosas que el letrado
que asistiera a los imputados presos estuviera o no incriminado en la causa»… ya que según admitió el querellado «en la declaración prestada ante
este instructor carecía del más leve indicio incriminatorio contra los nuevos
letrados de los imputados.»
«No parece, pues, desmesurado afirmar que si el juez querellado hubiera acordado la incomunicación jurídica de los imputados es muy posible que
su defensa tuviera una mayor eficacia, pues al menos no se autoincriminarían
ni aportarían fuentes de prueba contra sus propios intereses procesales.»
En el debate que se abrió a partir de las referidas intervenciones aparecen
fundamentalmente implicados, entre otros preceptos, los artículos 51 LOGP, 579
de la LECr., 24 y 18 de la CE y 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La primera resolución del Juez Central de Instrucción n.º 5 de la A.N. que
acordó las intervenciones de las conversaciones de los abogados con sus defendidos internos en prisión invocó como cobertura legal el artículo 51 LOGP. Fundamentación jurídica que se repite en la segunda resolución prorrogando las intervenciones, dictada un mes después.
El artículo 51 LOGP dispone, en lo que aquí interesa:
«1. Los internos estarán autorizados para comunicar periódicamente,
de forma oral y escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos y
representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación
penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial.
2. Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con
el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los
procuradores que los representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.»
En ambas resoluciones antes mencionadas no se limita el Instructor a citar el
art. 51 de la LOGP, sino que hace una exégesis del mismo con trascripción literal
de la parte que hace al caso:
«En este sentido, el artículo 51 LOGP distingue entre las comunicaciones “generales” de los internos con terceras personas, y las comunicaciones
más “particulares” de aquellos con sus letrados. Esas comunicaciones “ge-
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nerales” pueden ser intervenidas con la autorización del Director del Centro
Penitenciario en virtud de razones de seguridad, de interés del tratamiento y
del buen orden del establecimiento penitenciario, sin embargo, las aquí denominadas “particulares” son sometidas a un régimen especial y la autorización de su intervención debe ser sólo dispuesta por la Autoridad Judicial, sin
posibilidad de que la misma pueda ser acordada por la Autoridad Penitenciaria. Dicho artículo 51 en su segundo párrafo recoge claramente el supuesto
fáctico que aquí se denuncia, estableciendo que las comunicaciones de los
internos con el abogado defensor no podrán ser suspendidas o intervenidas
salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.»
Todo ello dice el instructor en el segundo de los razonamientos jurídicos de
sus Autos, mientras en el razonamiento jurídico primero establece que:
«Los hechos que motivaron la medida de prisión decretada… podrían
ser constitutivos … de un delito de blanqueo de capitales del art. 301 en
relación con el 305 del CP; un delito de defraudación fiscal del art. 305 CP;
varios delitos de falsedad de los artículos 392 en relación con el art. 390 del
CP; múltiples delitos de cohecho del art. 423 en relación con el art. 420 del
CP; un delito de asociación ilícita del art. 315.1 del CP; y de diversos delitos
de tráfico de influencias del art. 429 del CP.»
Estamos ante un amplio recorrido por el CP, que encontramos con frecuencia en las resoluciones judiciales del inicio de los procedimientos. Resoluciones
que prefieren tirar por elevación, aún a sabiendas de que bastantes de los delitos
invocados caerán a lo largo de la instrucción por falta de acreditación unos y otros
porque no pueden dar lugar a un concurso de delitos, sino de normas. Pues bien,
en este caso, como se puede ver, en el nutrido repertorio de delitos que invoca el
Instructor en el primero de los razonamientos jurídicos de sus Autos, no figura
para nada —como no podía ser de otro modo— el delito de terrorismo.
Por eso no se comprende que en el segundo razonamiento jurídico, el mismo
instructor asegure literalmente «Dicho artículo 51 en su segundo párrafo recoge
claramente el supuesto fáctico que aquí se denuncia, estableciendo que las comunicaciones de los internos con el abogado defensor no podrán ser suspendidas o
intervenidas salvo por orden de autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo».
En definitiva, el propio contenido de los referidos Autos evidencia que se
sacrificó el derecho a la defensa y demás derechos fundamentales a él asociados
sin ningún precepto legal habilitante, porque del invocado se deduce todo lo contrario: que la intervención de las conversaciones entre internos y sus abogados defensores están terminantemente prohibidas salvo en los supuestos de terrorismo.
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Después de alguna inicial y aislada interpretación confusa del artículo 51
LOGP, como la que se contiene en la STC 73/1983, de 30 de julio, existe en
la actualidad una doctrina consolidada y firme tanto del TC como del TS que
declara que, de conformidad con la inequívoca construcción sintáctica del texto
legal —«no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo»— es obligado concluir que ambos
requisitos, relacionados por la conjunción copulativa «y», son acumulativos y no
alternativos.
En efecto, el TC en sus Sentencias 183/94, de 20 de junio, y 58/1998, de 16
de marzo, declaró con contundencia que, a tenor del art. 51.2 de la LOGP, las
comunicaciones de los internos con sus abogados defensores o expresamente llamados «no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad
judicial y en los supuestos de terrorismo», entendidos e interpretados estos dos
requisitos «como acumulativos y no como alternativos».
Por su parte, el TS mantiene idéntico criterio en su Sentencia 245/1995, de
6 de marzo, que reitera en la 538/1997, de 23 de abril, dictada bajo Ponencia de
Cándido Conde-Pumpido, hoy fiscal general y, por tanto, máximo superior jerárquico de los fiscales que intervienen en el asunto:
«En definitiva —declara la STS 538/1997— la regla general garantiza,
en todo caso, la confidencialidad de las comunicaciones de los internos enmarcadas dentro del ejercicio de su derecho de defensa en un procedimiento
penal, sin posibilidad de intervención ni administrativa ni judicial… Es por ello
por lo que, excepcionalmente y sin que dicha excepción pueda contagiarse al
resto del sistema, en el ámbito personal exclusivo de los delitos de terrorismo, y
en todo caso con la especial garantía de la orden judicial previa, naturalmente
ponderadora de la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida
en cada caso concreto, el art. 51.2 LOGP faculta para la intervención de este
tipo de comunicaciones singulares. Pero, como señala la STC 183/1994, son
condiciones habilitantes “acumulativas”, el tratarse de supuestos de terrorismo y la orden judicial, motivada y proporcionada.»
Como se ve, ni siquiera en los supuestos de terrorismo se faculta al juez para
que de manera automática o mecánica pueda acordar la intervención, sino que la
orden judicial ha de atender a las circunstancias del caso concreto y ser motivada,
es decir, fundada en indicios sólidos de que el abogado, más allá del ejercicio
del derecho de defensa, actúa al servicio de los fines perseguidos por la Banda, y
proporcionada, es decir, que la gravedad de los objetivos que se persiguen con la
actuación del abogado legitime el sacrificio del derecho a la defensa.
Acabamos de comprobar que las dos resoluciones del juez instructor de la
Audiencia Nacional, acordando primero y prorrogando luego las intervenciones
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de las comunicaciones de los imputados internos con sus abogados, carece de cobertura legal habilitante, a lo que hay que añadir que, en ningún caso, soportaría
el más mínimo análisis desde los cánones de la motivación, proporcionalidad y
necesidad.
El Auto del TS de 2 de febrero de 2010 de admisión a trámite de la querella
interpuesta por uno de los abogados afectados subraya, como inadmisible, que
se ofrezca como «único fundamento fáctico para tan genérica e importante decisión», la referencia «a la totalidad indiscriminada» de los abogados defensores,
tanto de los que lo son en la actualidad «como los que en el futuro pudieran
asistir profesionalmente a los presos, de los que sólo en el primero de tales Autos
se concreta la identidad de uno de ellos que posteriormente resultó imputado en
la misma causa:
«Dispongo:
—Ordenar la observación de las comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados que se encuentran personados en
la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos, y con carácter especial,
las que mantengan con el letrado D.J.A.L.R.” (Primer Auto).
—Ordenar la prórroga de la observación de las comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con
ellos.»
Es decir —como señala el recurso del Colegio de Abogados de Madrid ante
el TSJ de dicha Comunidad— la medida se «extiende a todos los letrados presentes o futuros que mantuvieran entrevistas con los imputados» durante la vigencia
de la misma. «Extender a todos los letrados una imputación de subordinación a
una organización delictiva —concluye el recurso— es algo ofensivo y de extrema
gravedad, pero en el sosegado análisis que tratamos de hacer de la resolución lo
que importa destacar ahora es la absoluta falta de motivación de la resolución y
el clamoroso incumplimiento de las exigencias constitucionales de proporcionalidad, excepcionalidad y necesidad para adoptar la medida de intervención de todas las comunicaciones personales de los tres imputados con todos sus abogados,
quienes quieran que fueran».
A todo lo que hay que sumar la renuncia del Juez Instructor de la A.N.
al más mínimo control de las grabaciones y de sus trascripciones, que deja por
completo en manos de la Policía. En sus dos Autos ordena a la Unidad Policial
encargada de la investigación que remita al Juzgado sólo «las trascripciones más
significativas». De modo que la decisión de lo que es «significativo» o no, y dentro
de lo significativo, lo que es «más significativo» se confía a la Policía, sin control
alguno ni del juez ni del fedatario judicial.
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Todo este proceder del juez instructor fue contemplado por las fiscales actuantes con complaciente pasividad, abdicando del cumplimiento de su función de
defensoras de la legalidad que les encomienda el art. 124 de la CE y uno del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que era más necesario que nunca porque el
procedimiento permanecía secreto y los abogados de los imputados desconocían
lo que estaba sucediendo. No recurrieron los Autos y consintieron, por tanto, las
escuchas cuya manifiesta ilegalidad —reconocida ahora ya por el TSJM y el TS—
no podían desconocer.
Es cierto que las fiscales advirtieron al instructor en su Informe de 20 de
marzo de 2009 del cambio de letrados que se había producido con posterioridad
al primer Auto de 19 de febrero, cambio en el que otros compañeros y yo mismo
asumimos la defensa de los imputados en prisión, sin que el juez inicialmente lo
tuviera en cuenta, pues se limitó a tener por hechas dichas manifestaciones por
Providencia de la misma fecha.
Es cierto asimismo que las fiscales manifestaron en el citado informe de 20
de marzo que no se oponían «a la prórroga de las intervenciones solicitadas por
la UDEF si bien con expresa exclusión de las comunicaciones mantenidas con los
letrados que representan a cada uno de los imputados» (s.c. en la actualidad), entre
los que figurábamos otros compañeros y yo mismo desde el 3 de marzo de 2009.
Es cierto también que las fiscales en el mismo Informe indican al instructor
que «una parte importante de las trascripciones se refiere en exclusiva a estrategias de defensa» y que, por tanto, deben ser excluidas del procedimiento, lo que
el instructor no acuerda hasta el 27 del mismo mes y que luego nunca se llevó a
cabo.
Pero cualquiera que haya sido la intención que guió a las fiscales la solución
que propusieron es inaceptable.
Primero, porque supone dar por legítimas y válidas las intervenciones ilegales previamente consumadas. La ya judicialmente reconocida ilegalidad de las
escuchas no se sana de este modo, sino todo lo contrario. La fórmula sugerida supone reconocer que se llevaron a cabo conforme a Derecho cuando la ilegalidad
de las escuchas es patente.
Segundo, porque lejos de respetar el derecho de defensa prolonga su lesión. Las coletillas que utilizan instructor y fiscales de que el expurgo de las
transcripciones se haga «previniendo el derecho de defensa» o respetando «las
estrategias de defensa», no dejan de ser simples cláusulas de estilo, vacías de
contenido, como se advierte en el Auto de Transformación dictado en la causa
especial seguida ante el TS antes citada. El derecho de defensa no se previene
efectuando primero las escuchas que la ley prohíbe terminantemente y eliminando luego parte de las grabaciones. No hay más que una manera de salvaguardar
el derecho de defensa que es respetando la confidencialidad de las comunicaciones del abogado con su defendido. Por eso la ley —la misma ley que cita el
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instructor en sus Autos— las prohíbe en los casos de imputados en prisión salvo
en los supuestos de terrorismo. La vulneración del derecho de defensa, ya previamente consumada, se prolonga con la incorporación —aunque sea parcial— de
las grabaciones al procedimiento.
Tercero, porque incrementa el grado de indefensión ya que, mientras la Policía, el instructor y las fiscales tomaron o pudieron tomar conocimiento del contenido íntegro de las grabaciones, los abogados defensores ya no podrían tener
nunca ese mismo conocimiento, sustrayéndoles de este modo la posibilidad de
calibrar en su verdadera dimensión la contaminación que las ilícitas escuchas han
producido en el posterior desarrollo del proceso. La igualdad de armas quedaría
irreversiblemente rota e imposibilitada la invocación de lo que se conoce, con
expresión literaria, como la doctrina del árbol de los frutos envenenados.
Cuarto, porque siendo, como es, el abogado defensor el que traza «las estrategias de defensa», resulta paradójico que sea la Policía o la acusación la que
decida lo que afecta o deja de afectar a tales estrategias.
Al aparecer aforados imputados el Instructor de la A.N. declinó la competencia a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo actuado por
el Instructor de este Tribunal siguió en secreto, pero ahora, al levantarse este,
sabemos que el nuevo Instructor prorrogó las escuchas en idénticos términos por
un Auto de 20 de abril, en el que ya no invoca como cobertura legal el art. 51 de
la LOGP, sino el 579 de la LECr., lo que, en palabras coloquiales de un conocido
periodista, que comentó dicho Auto, supone tanto como cambiar de caballo a
mitad de carrera.
Y objetivamente lo primero que hay que decir es que el referido cambio
supone un reconocimiento de que los Autos del Instructor de la A.N. carecían
de la pertinente cobertura legal y que la invocación del art. 51 LOGP no sólo no
amparaba las escuchas, sino que, antes al contrario, las prohibía.
El art. 579.2 de la LECr. dispone:
«Asimismo, el juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de
obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún
hecho o circunstancia importante de la causa.»
La regulación que contiene dicho precepto fue calificada, con toda razón,
de raquítica.
La STS 1078/2009, de 5 de noviembre, declara:
«Dijimos recientemente en nuestra Sentencia de 6 de julio de 2009,
en el recurso 10706/2008 que: Esta Sala Casacional tiene ya un sólido y
coherente cuerpo doctrinal, sobre el protocolo a seguir cuando se solici-
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ta la intervención telefónica como medio excepcional de investigación que
completa la raquítica e insuficiente regulación legal contenida en el art. 579
LECriminal que ha sido censurada en varias SSTEDH, entre otras, en la de
18 de febrero de 2003 —Prado Bugallo vs. España— aunque justo es reconocer que en el reciente auto de inadmisión, del mismo Tribunal, de 25 de
septiembre de 2006, caso Abdulkadir Coban vs. España, modificó el criterio
expuesto en el sentido de que el art. 579 LECriminal complementado con la
doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional permite el eficaz control
judicial necesario en una Sociedad democrática desde la exigencia del art. 8
del Convenio Europeo.»
Esta remisión al art. 8 del Convenio Europeo es muy significativa, porque,
como es sabido, dicho artículo consagra el derecho de toda persona «al respeto
de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia», es decir,
el derecho a la privacidad «genérica», que encuentra su correlato en el artículo 18
de nuestra Constitución.
Mientras que el derecho de defensa, que es el que en nuestro caso está en
juego, se contempla en el artículo 6 del Convenio, en el que la Jurisprudencia
del TEDH asienta la confidencialidad de las comunicaciones entre el imputado
y su abogado. Por todas, STEDH, de 27 de noviembre de 2007, Caso Zagaria vs.
Italia:
«el derecho para el acusado de comunicarse con su abogado fuera del
alcance de un tercero figura entre las exigencias elementales del proceso equitativo en una sociedad democrática y emana del art. 6.3.c del Convenio.»
De modo que mientras el art. 579 LECrim. se entronca con el artículo 8 del
Convenio Europeo, cuyo correlato es el 18.3 de nuestra Constitución, la confidencialidad de las comunicaciones entre el defendido y su abogado se asienta en
el art. 6.3 c) del mismo Convenio, cuyo correlato se encuentra en el art. 24.2 de
nuestra Constitución.
Distinta referencia que pone de manifiesto que las intervenciones a que se
refiere el art. 579 LECrim. y las de las comunicaciones defendido-abogado afectan a derechos fundamentales diferentes y, por consiguiente, que el tratamiento
de unas y otras no resulta intercambiable.
Por otra parte, el art. 579 LECr. no debe interpretarse de manera extensiva,
sino restrictiva en la medida en que limita derechos fundamentales, en consonancia con el mandato asimismo restrictivo que para el plano legislativo establece el
art. 52.2 CE: «Una Ley Orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que,
de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control
parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apar-
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tados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con
las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos
terroristas».
Ilustrativas son las constantes recomendaciones del TC a los órganos judiciales para que se esfuercen a fin de preservar los derechos de defensa. STC 18/1999,
de 22 de febrero:
«Desde sus primeros pronunciamientos este Tribunal ha destacado que el
derecho fundamental recogido en el art. 24.1 CE comporta la exigencia de que
en todo proceso judicial deba respetarse el derecho de defensa. Tal derecho fundamental alcanza su máxima intensidad en el ámbito penal por la trascendencia de los intereses en presencia y los principios constitucionales que entran en
juego en dicho ámbito, pues no en vano al proceso penal se acude postulando
la actuación del poder del Estado en su forma más extrema (la imposición de
penas criminales) y esta actuación puede implicar una profunda injerencia en
la libertad del imputado y en el núcleo más “sagrado”, de sus derechos fundamentales (recientemente las SSTC 135/1997 y 102/1998). Así, este Tribunal
ha declarado que el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva,
reconocido en el art. 24.1 CE, comporta la exigencia de que en ningún momento pueda producirse indefensión, lo que requiere del órgano jurisdiccional un
indudable esfuerzo a fin de preservar los derechos de defensa en un proceso con
todas las garantías.»
Por lo demás, una interpretación sistemática de la propia LECrim. nos lleva
igualmente a la conclusión de que no se pueden poner en el mismo plano las comunicaciones genéricas de un imputado con las que mantenga con su abogado.
El trato diferenciado de estas aflora en el art. 416.2 LECrim. que dispone: «Están
dispensados de la obligación de declarar: El Abogado del procesado respecto a los
hechos que este le hubiese confiado en su calidad de defensor». Dispensa que, como
hemos visto, se reitera en el art. 542.3 LOPJ.
Constituiría el mayor de los contrasentidos que el mismo juez que no puede
obligar al abogado a declarar sobre los hechos que su defendido le confió, por
muy importante —o incluso decisivo— que su conocimiento resultare para el
buen fin de la investigación, pueda intervenir con carácter general, al amparo del
art. 579 LECr., la confidencia misma que de esos hechos hace el defendido a su
abogado defensor en el preciso momento de hacerla.
Es evidente, a mi juicio, que el art. 51.2 LOGP es ley especial respecto al 579
LECr. En este se permite el sacrificio del secreto genérico de las comunicaciones
telefónicas del imputado, consagrado como derecho fundamental en el art. 18.3
CE. El art. 51.2 LOGP añade a ese sacrificio, la injerencia en la confidencialidad
de las comunicaciones, entre defendido y su abogado defensor, que forma parte
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del contenido esencial del derecho de defensa, garantizado en el art. 24 de la CE.
Injerencia que se produce en una situación de especial sujeción, en el locutorio
de una prisión y sin que el interno pueda elegir cualquier otro medio de comunicación discreta. El art. 51.2 de la LOGP añade al supuesto contemplado en el art.
579 LECr. evidentes elementos individualizadores.
El principio de especialidad normativa (la ley especial deroga a la general)
ha sido calificado por nuestra Jurisprudencia como un principio general del Derecho y también desde esta perspectiva el art. 51.2 LOGP resulta, en todo caso,
de aplicación preferente ante el 579 LECr.
El Instructor del TSJM es consciente de ello y precisamente porque es consciente de ello intenta romper esa relación de especialidad con una argumentación
insostenible: «Si el legislador hubiera querido importar para el precepto procesal
las limitaciones del art. 51.2 LOGP podría haberlo hecho en el momento oportuno,
pues la redacción actual del art. 579 LECr. procede de la Ley Orgánica 4/1988, de
25 de mayo, muy posterior a la LOGP de 1979. O podría haber dejado algún rastro
de esa eventual voluntad limitadora en otras leyes posteriores…».
Si la norma general y la norma especial se encuentran en dos textos normativos de distinta cronología e idéntico rango jerárquico y el texto en el que se
halla la norma general es posterior a aquel en que se encuentra la norma especial,
es cierto que pueden entrar en tensión los principios de especialidad normativa
y de temporalidad de las normas. Lo que no dice el Instructor del TSJM es que
tanto la doctrina como todas las sentencias del Tribunal Supremo que se han
pronunciado sobre esta cuestión han resuelto esa tensión a favor del principio
de especialidad normativa en detrimento del de temporalidad de las normas o
cronológico (SSTS, Civil, de 11 de julio de 1950 —RJ 1197— y 31 de octubre
de 1996 —RJ 1996/7727—; Contencioso, de 28 de marzo de 1967 —RJ 1444—,
23 de julio de 1984 —RJ 1984/4027—, 5 de febrero de 1987 —RJ 1987/509— y
27 de mayo de 1987 —RJ 1987/3831—, y Social, de 19 de junio de 2000 —RJ
2000/5165).
Así, por todas, la SSTS de 5 de febrero de 1987 y de 23 de julio de 1984 (Sala
Contencioso) exponen que es: «un principio de derecho en materia de interpretación de normas jurídicas que las normas especiales son siempre de rango preferente
en su aplicación concreta a los casos en ella previstos y que, para que sus preceptos
puedan estimarse derogados, precisan o bien la expresa y nominativa derogación en
la disposición posterior de carácter general, o la anulación por otra también posterior
que tenga el mismo carácter especial».
A la luz de esta unánime Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, se
deduce, sin duda alguna, que, en todo caso, el art. 51.2 LOGP es lex especialis
respecto al 579 LECrim, al no haber sido expresamente derogado por la Ley
Orgánica 4/1988, de 25 de mayo u otras posteriores o anulado o modificado por
otra ley especial posterior.
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Que el artículo 51.2 LOGP es ley especial —particularmente especial diría
yo— lo evidencia el hecho de que no se encuentra en el ordenamiento jurídico
español ningún otro precepto legal que se refiera concretamente a la intervención
de las comunicaciones entre abogado y su defendido interno en un centro penitenciario. Situación de sujeción especial que explica que la disposición se contenga en la LOGP, sin que esta ubicación signifique que el 51.2 sea una mera norma
de régimen interno. Antes al contrario, el propio artículo 51 subraya las diferencias entre las comunicaciones a que se refiere el apartado 2, que sólo se pueden
interceptar por «orden de la autoridad judicial» y en los supuestos excepcionales
que se indican, y las contempladas en los otros apartados del mismo artículo. La
ley ni siquiera dice que en los casos del apartado 2 la intervención puede acordarla el Director del establecimiento «con autorización judicial» y, mucho menos
aún, que pueda hacerlo «dando cuenta a la autoridad judicial competente», sino
que requiere directamente una «orden de la autoridad judicial».
Contra el carácter de ley especial del art. 51.2 LOGP, no puede argüirse su
ubicación sistemática, que se explica, como ya hemos dicho, por la situación de
sujeción especial en que se encuentra el defendido. Lo importante es que goza
del rango de ley orgánica y que, como tal, puede concurrir con cualquier otra
del mismo nivel. Tampoco lo dispuesto en el apartado 5 y disposiciones que lo
desarrollan, pues resulta evidente que cuando dicho apartado establece «las comunicaciones orales y escritas previstas en este artículo podrán ser suspendidas o
interrumpidas motivadamente por el director del establecimiento, dando cuenta
a la autoridad judicial competente», no se puede referir a las intervenciones del
apartado 2 que, como venimos diciendo, requieren «orden judicial» directa y
previa, sino a las restantes intervenciones mencionadas en los otros apartados
del mismo artículo. Precisamente la previsión de esas otras intervenciones, que
sí puede acordar el director del centro, facilita la interpretación intrasistemática
del apartado 5, que no representa ningún obstáculo para el mantenimiento de
la obligada distinción entre unas y otras comunicaciones, tal como sostienen al
unísono el TS y el TC.
Por lo demás, que el precepto aplicable al caso concreto que comentamos es
el 51.2 LOGP, y no el 579 LECr., lo han declarado ya el TSJM, en su Auto antes
citado de 25 de marzo de 2010, que declaró nulas y sin efecto las escuchas; y el TS
en su Auto de 2 de febrero de 2010, que admitió a trámite la querella de uno de
los abogados afectado contra el primer instructor del caso.
El TSJM dice en su mencionada resolución que: «Nuestra legislación establece también un régimen de especial protección del derecho de defensa, rodeando de las máximas garantías las comunicaciones confidenciales entre abogado e
imputado y permitiendo su restricción sólo en casos extremos. Es lo que explica
el contenido del art. 51.2 LOGP y permite dotar de sentido sus disposiciones, en
comparación con la genérica restricción de comunicaciones que permite el defici-

691

ente art. 579 de la LECr.» y añade el TSJM: «En estos casos de privación forzada
de libertad, por mandato expreso del art. 25.2 de la Constitución, los derechos
fundamentales del condenado (extensivos al preso preventivo), sólo pueden ser
limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley
penitenciaria. Y a ese mandato responde el art. 51.2 de LOGP, sin el cual no
habría legitimación alguna para restringir las comunicaciones de los internos con
sus abogados en los centros penitenciarios».
Por otra parte, el TSJM rechaza expresamente la tesis que intenta reducir el
art. 51.2 de la LOGP a una norma de régimen interno penitenciario, alejada de
cualquier instrucción penal. «Dos datos deben resaltarse, en lo que aquí afecta,
de esta sentencia (se refiere a la STC 183/1994): “Uno que excluye expresamente
que la intervención de comunicaciones entre abogado y cliente que regula el art.
51.2 LOGP tengan por origen o motivo razones penitenciarias, sino que obedecen, en todo caso, a las exigencias y necesidades de la instrucción penal”. La
mencionada STC 183/1994 declara que la justificación del régimen especial del
art. 51.2 es necesario encontrarla “en las exigencias y necesidades de la instrucción
penal, a las cuales es totalmente ajena la Administración Penitenciaria que no
tiene posibilidad alguna de ponderar circunstancias procesales que se producen
al margen del ámbito penitenciario”».
Por su parte, el TS en su Auto de 2 de febrero de 2010 recuerda:
«2) La Jurisprudencia de esta Sala afirmando respecto de las intervenciones de las comunicaciones autorizadas por el referido artículo 51.2 de la
Ley Penitenciaria que “la legislación penitenciaria exige no como alternativas, sino como acumulativas para tal restricción el supuesto de terrorismo y
la orden de la autoridad judicial (STS de 6 de marzo de 1995), en sintonía a
su vez con la doctrina del TC expuesta en Sentencias como la 183/1994, de
20 de junio, o 58/1998, de 16 de marzo que se refiere expresamente a “las
comunicaciones de presos con abogados, que sólo pueden intervenirse en
los supuestos de terrorismo mediante orden judicial”.»
En todo caso, hay que advertir que la apelación al art. 579 de la LECr., que
introdujo el segundo instructor y que el primero, en legítimo ejercicio de su derecho de defensa ante el TS, dice ahora que fue el precepto que también el tuvo
en cuenta para ordenar las intervenciones ya que va implícito en la cláusula de
estilo «vistas las demás disposiciones concordantes», en modo alguno resultaría
en este caso habilitante, como señala el Instructor del TS en la tan repetida causa
especial.
En efecto, en su Auto de Transformación de fecha 10 de octubre de 2010,
llegado el momento el Instructor del TS se sitúa más allá de la alternativa del
artículo 51.2 LOGP-artículo 579 LECr., para asegurar que los supuestos de se-
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mejantes intervenciones han de ser «sumamente extraordinarios», de modo que
«el nivel de exigencia indiciaria contra el abogado connivente ha de tener una enjundia y solidez sin duda notablemente superior a los supuestos de intervención
habituales de las comunicaciones de un imputado con terceras personas ajenas a
su letrado. Y es que los derechos fundamentales afectados son muy distintos en
unos casos y otros, tanto desde una visión cuantitativa como cualitativa de los
mismos». Y en el presente caso como confesó el magistrado encausado ante el
propio instructor carecía de cualquier indicio delictivo de los nuevos abogados
defensores.
Naturalmente, si el abogado connivente —en terminología del instructor del
TS— traspasa las fronteras del derecho de defensa, lo instrumentaliza y lo pone al
servicio de los fines delictivos del defendido, pierde a estos efectos su condición
de abogado y queda sometido desde ese mismo momento al régimen general de
la intervención de las comunicaciones.
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SESSIÓ OBERTA SOBRE
«EL ARBITRAJE EN ESPAÑA (IMPACTO DE LA LEY
DE REFORMA, 11/2011, DE 20 DE MAYO»1
PRESENTACIÓ
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
President
6 de març de 2012

L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya celebra avui la segona de les sessions que hem anomenat «obertes» per distingir-les de les sessions
ordinàries a les quals només assisteixen els acadèmics i de les sessions públiques i
solemnes com les d’inauguració del Curs Acadèmic i les de recepció dels nous acadèmics de número. Es tracta d’una nova iniciativa que la Junta de Govern ha anat
elaborant, que tingué una primera manifestació el passat 15 de novembre amb la
participació de l’acadèmic Gonzalo Rodríguez Mourullo i que avui rep la seva confirmació amb la participació com a ponent de l’acadèmic Manuel Olivencia Ruiz.
Disculpin, els que ja van sentir paraules d’explicació de l’acte. Es tracta,
com tots vostès en són testimonis, en invitar a un jurista de prestigi, preferentment pertanyent a una Acadèmia, com ho és el cas de Manuel Olivencia i a
juristes especialment interessats en la matèria del món dels diferents operadors
1
Aquesta sessió oberta va tenir efecte a la Sala de l’Acadèmia de l’ICAB, el dia 6 de març
de 2012. Assistiren els acadèmics senyora M. Alegret i Burgués i senyors, Ferran Badosa i Coll, Enric Brancós Núñez, Elías Campo Villegas, Juan Córdoba Roda, Antoni de P. Escura i Viñuela, Josep-D. Guàrdia i Canela, Rafael Jiménez de Parga Cabrera, Agustín Luna Serrano, Ramón Mullerat Balmaña, Josep-J. Pintó Ruiz, Ignacio Sancho Gargallo, Eudald Vendrell Ferrer, també les
senyores Elisabeth de Nadal, Montserrat Serra, Mercedes Tarrazón, els senyors, Pedro L. Yúfera,
Miguel Angel Gimeno, Joan Carles Ollé, Jesús M. de Alfonso Olivé, Francesc Badia, Santiago Ballester, Enric Bartlett, Ferran Cerdà, Emilio Cuatrecasas, Xavier Coronas, Juan Pablo Correa, Xavier
Iscar, Màrius Miró, Miquel Montañà, Enric Picanyol, Carlos Ramos, Sebastià Sastre, Jordi Sellares,
Gonzalo Stampa, Francisco Tusquets, Daniel Vázquez, Antoni Vives. L’acte s’inicià amb una presentación del president de l’Acadèmia Sr. Guàrdia, una introducció del secretari de l’Acadèmia i
organitzador de la sessió, Sr. Mullerat, la Ponència del Dr. Manuel Olivencia i conclogué amb un
col·loqui entre els assistents, en el que van participar, senyores, Alegret, Tarrazón i els senyors,
Campo, Escura, Sancho Gargallo, de Alfonso, Cerdà.
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jurídics de Catalunya, en aquest cas, magistrats que coneixen especialitzadament
dels assumptes arbitrals, catedràtics de matèries relacionades amb l’arbitratge,
advocats i juristes en general amb ciència i experiència en matèria arbitral i representants de les empreses interessades en afavorir aquesta manera alternativa
de resoldre els conflictes entre parts, per tal de que, junt amb els membres de
número de l’Acadèmia, celebrin una sessió que acrediti la vinculació de l’Acadèmia amb la comunitat jurídica dels nostre país i que, n’estic segur, tindrà una
alta vàlua intel·lectual.
Amb actes com aquest l’Acadèmia vol estar en contacte i establir relacions
amb la comunitat jurídica catalana per tal que les seves finalitats fundacionals i
estatutàries, l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la reforma de la
legislació i el foment de la cultura jurídica, es duguin a terme en estret contacte
amb les altres persones i institucions que tenen funcions semblants.
Hoy contamos con la presencia del profesor Manuel Olivencia Ruiz. No
tendría ningún sentido presentarle ante juristas que con toda seguridad conocen
su trayectoria vital y su obra. De otro lado Ramon Mullerat lo hará brevemente a
continuación. En todo caso me parece de interés señalar unos pocos hitos especialmente significativos en este acto.
Y ante todo unas breves consideraciones de carácter personal. Tuve noticia
del profesor Olivencia a mitad de los años 60 cuando yo estaba a mitad de los
estudios de licenciatura y dos jóvenes catedráticos de las Universidades de Sevilla
y Valencia, Manuel Olivencia y Luis Díez-Picazo nos expusieron las experiencias
de aquellos primeros planes especiales de los estudios de derecho vigentes en sus
respectivas universidades, en los que se introducían tres especialidades, pero lo
que era más importante, se acreditaba una decidida voluntad de renovación y
puesta al día de nuestros estudios. Le conocí también por mis relaciones familiares con Antonio Polo, el primer mercantilista de nuestra Academia reconstituida
y buen amigo de Manuel Olivencia. Y le conocí por su obra en general y especialmente, en mis inicios profesionales por su puesta al día, junto a Aurelio Menéndez, de los Comentarios de Garrigues-Uría, a la Ley de sociedades anónimas.
Pero vayamos a la persona.
Manuel Olivencia Ruiz nació en Ronda en 1929. Licenciado en Derecho
con Premio extraordinario por la Universidad de Sevilla (1951). Doctor por la
Universidad de Bolonia (1953) en su condición colegial de San Clemente de los
Españoles. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla (19601999) continúa siéndolo con carácter de emérito.
Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación ha participado
y participa en la elaboración de diversos estudios y anteproyectos legislativos en
materia, entre otras, del nuevo del libro I del Código de Comercio, del estatuto
jurídico del empresario, del derecho de sociedades, del derecho del seguro, del
derecho concursal y del arbitraje. Es delegado de España en la Comisión de las
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Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). Forma
parte de diversos Tribunales y Cortes de Arbitraje en España y en el extranjero.
Me complace especialmente resaltar que fue Presidente de la Comisión
Especial Redactora del Código Ético de los Consejos de Administración de las
Sociedades y que con su nombre —Informe Olivencia— es conocido el documento que le dio origen. Los aspectos éticos del mundo del derecho constituyen
una constante preocupación de nuestra Corporación y por ello me complace subrayar este aspecto.
Fue Subsecretario de Educación y Ciencia en el primer gobierno de la transición democrática y Comisario General de la Exposición Universal de Sevilla de
1992.
Está en posesión de múltiples distinciones entre las que destacan diversas
Grandes Cruces, de Alfonso X el Sabio, del Mérito Militar con distintivo blanco,
de Isabel la Católica y de San Raimundo de Peñafort. Hoy y aquí quiero destacar
que el profesor Olivencia ostenta la Creu de Sant Jordi desde 1990.
Distinguido abogado, ha ejercido la profesión con dignidad y excelencia y
últimamente se ha incorporado al despacho Cuatrecasas en el que ostenta la condición de Vicepresidente y Presidente del Comité Académico.
Es miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
donde ostenta la medalla núm. 11. Tomó posesión el 7 de noviembre de 2005
con un discurso titulado «La terminología jurídica de la reforma concursal». Es
también Miembro de número de las Reales Academias Sevillanas de Buenas Letras y de Legislación y Jurisprudencia. Académico electo de la Real Academia de
Medicina de Sevilla y Académico correspondiente de la Academia Peruana de
Derecho.
Quiero destacar esta múltiple condición académica de nuestro Ponente.
L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya que mantiene estrechos
lazos con todas las academias con sede en Catalunya, también los quiere tener
con todas las Academias de Jurisprudencia y Legislación españolas. Con la Real
Academia con sede en Madrid la vinculación ha sido grande durante las Presidencias de Hernández Gil, Vallet de Goytisolo, Alabaladejo y Lavilla, destacando la colaboración constante de Navarro Valls y también la de Diez Picazo y
Rodríguez Mourullo. Con la Academia de Sevilla tuvimos excelentes relaciones
con el anterior Presidente Angel Olavarría Téllez y el actual Pedro-Luis Seserra
Contreras, así como con los académicos Francisco Baena Bocanegra y Victorio
Magariños. Finalmente con la Academia Peruana de Derecho destaca el afectuoso trato personal con los Presidentes Javier Vargas, Fernando Vidal y Domingo
García Belaunde.
El Pfr. Olivencia es miembro de los Consejos de Revistas de gran prestigio
en el ámbito del derecho mercantil, del derecho privado en general y del mundo
forense.
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Es uno de los mercantilistas españoles más importantes, tanto desde la consideración universitaria y académica, como desde la del ejercicio de la profesión
de abogado. Una y otra actividad las ha desarrollado con aquella profesionalidad
y discreción que constituyen valores propios y reconocidos aunque no sean muy
comunes.
No voy a tratar de su magnífica obra, sólo significar que gran parte de la
misma se ha recopilado en cinco volúmenes de Escritos jurídicos, publicados por
la Fundación El Monte, de Sevilla (2005).
Muchas gracias profesor Olivencia por atender tan amablemente nuestra
invitación. L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, se siente muy
honrada con su presencia. Le deseamos una muy grata estancia entre nosotros.
Agraïment també a tots els companys acadèmics que assisteixen a aquesta
sessió especial i oberta de la nostra Acadèmia. I als juristes assistents a aquesta
sessió, també moltes gràcies per haver acollit la nostra invitació i haver volgut
contribuir, amb la seva assistència, a l’èxit d’aquest acte.
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INTRODUCCIÓN
por
RAMON MULLERAT BALMAÑA
Secretario de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
y moderador de la sesión

El arbitraje crece exponencialmente:
• Se calcula que hoy hay más de 2.000 centros de administración de arbitraje.
• Según un estudio de la Universidad Queen Mary de Londres (1988), los
arbitrajes en los principales centros pasaron de 3.083 en 2003 a 15.200 en 2008
(5 veces).
• Se calcula que, entre 2009 y 2010 el incremento del número de arbitrajes
en estos centros fue de cerca del 20%.
Ello ha hecho necesario modernizar la regulación del arbitraje y de ahí:
• Las leyes inglesa (1996), egipcia (1997), japonesa y española (2003), checa
y maltesa (2004), danesa (2005), polaca (2007), italiana (2006), australiana, irlandesa y escocesa (2010) y francesa y española (2011).
• La revisión de las Reglas Uncitral (2010); de las Reglas IBA sobre Práctica
de la Prueba en el Arbitraje Internacional (revisadas en 2010); de las Directrices de la IBA sobre Conflictos de Interés en el Arbitraje 2004 (en proceso); y
la recentísima reforma del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI).
• Todos con el objetivo de: flexibilizar, fortalecer la autonomía de la voluntad de las partes y reducir el tiempo y el coste de los procedimientos.
Pero la impaciencia del legislador español, tras dictar la Ley de arbitraje
60/2003, a los 8 años dicta la Ley 11/2011 de reforma del arbitraje.
• La Ley 11/2011 irrumpió en el sosegado mundo del «uncitralado» arbitraje español de la Ley 60/2003.
• Ha sido una ley inesperada, irreclamada e incompleta, ofreciendo evidentes claroscuros.
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—Inesperada, porque a 8 años desde 2003, desafía el principio de estabilidad de las leyes.
—Irreclamada, porque la comunidad arbitral no la pedía.
—Incompleta, porque, puestos a reformar, ha preterido modernos e
importantes aspectos.
• Es cierto que queda fuera de toda duda la buena intención del legislador
de promover el arbitraje y regular, aunque con desigual acierto, la competencia
judicial, el arbitraje societario y el arbitraje concursal.
• Pero, a diferencia de la reciente reforma francesa, que flexibiliza el arbitraje,
ha impuesto nuevas obligaciones como el seguro, la motivación del laudo y otras.
• Y, sobre todo, ha perdido la ocasión de regular el arbitraje internacional y
hacerlo atractivo a los usuarios internacionales del arbitraje.
• Pero es lo que tenemos y la comunidad arbitral debe intentar sacar de la
Ley 11/2011 el máximo provecho para promover el uso y mejorar la calidad de
nuestro arbitraje.
Nadie mejor para hablarnos de ello que el profesor Manuel Olivencia. Presentar a Manuel Olivencia es muy fácil. Basta pronunciar Manuel Olivencia y su
sólo nombre evoca a todos los juristas al profesor, al maestro de maestros, al forjador de leyes, al impulsor de la ética en los negocios, al académico y al abogado.
Manuel Olivencia ha prestado los máximos servicios que un miembro de la
profesión jurídica puede prestar a su país, como ha quedado patente en la Introducción de nuestro Presidente.
Pero sobre todo, Manuel Olivencia es un «hombre bueno» que es lo mejor
que se puede decir de un jurista. Quintiliano definía al letrado como: «Vil’ bonus
disceptando peritus, qui non solum scientia el omniafacultate dicendi perfectus, sed
moribus».
Quisiera destacar tres rasgos:
1. Su preocupación por la ética como lo demuestra el informe Olivencia
sobre el buen gobierno de las empresas.
2. Su preocupación por la letra y el lenguaje. Preocupación evidenciada al
titular, su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación sobre «La terminología jurídica de la reforma concursal» y recientemente el
delicioso prólogo al primer Diccionario del Arbitraje en lengua española en el que
declara que «la terminología tiene dignidad científica».
3. Su actividad también ha destacado en relación con el arbitraje. Con
competencia y fino criterio, de los que soy testigo al haber tenido el honor de
formar parte de tribunales arbitrales con él.
En el discurso que pronunció Juan Sánchez-Calero con motivo del Premio
«Una Vida Dedicada al Derecho», que le fue concedido por la Asociación de AA
de la Universidad Complutense, dijo:
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«Esa dedicación al arbitraje encontró un hito reseñable en la participación del Premiado en la elaboración de la hoy vigente Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje.
Don Manuel ha venido actuando con gran frecuencia como árbitro
ante las más activas y reconocidas Cortes Arbitrales. Ha sido y sigue siendo
reconocido como un árbitro que cumple con las condiciones esenciales de
independencia e imparcialidad. Como dijo el Profesor Rojo ... con motivo
de los 80 años del Profesor Olivencia, esos nombramientos tenían que ver…
con la personalidad de nuestro hoy Premiado: “el prestigio del arbitraje es
directamente proporcional a la calidad de quienes arbitran”. En cada uno de
esos nombramientos se concretaba el reconocimiento de la figura y las cualidades de nuestro Premiado. Citaré de nuevo al Profesor Rojo: “No es árbitro
quien quiere, sino aquel que quieren las partes en conflicto. No abundan los
letrados que pueden ejercer esa función con competencia: muchos pretenden ser árbitros y alguna vez lo consiguen; pocos lo merecen”.»
Y, tras esta presentación, la Academia se complace y yo personalmente me
complazco en pedir a su ilustre invitado proceda a formular su comunicación.
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EL ARBITRAJE EN ESPAÑA. IMPACTO DE LA LEY 11/2011,
DE REFORMA DE LA LEY 60/2003
por
MANUEL OLIVENCIA RUIZ
Catedrático Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla.
Vicepresidente de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Miembro de Número de la Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y de
Legislación y Jurisprudencia de Sevilla

I.

AGRADECIMIENTOS

Sr. Presidente; Sres. Académicos; Autoridades autonómicas, judiciales y corporativas; señoras y señores, compañeros en la Universidad y en la Abogacía:
Agradezco, ante todo, la amable invitación de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña para intervenir en esta sesión abierta. Sr. Presidente
y Sres. Académicos: me hacéis un honor tan alto como el prestigio de esta Casa.
Sé que es un privilegio y que deriva de otro aún más importante, como es el de
la amistad con que me honran tan buenos compañeros como los que aquí tengo.
Gracias.
Pruebas de esa amistad son las amables palabras de nuestro Presidente al
abrir la sesión y la generosa presentación de RAMÓN MULLERAT, que valoro como
procedentes de una verdadera autoridad en el Derecho del arbitraje.
Gracias también a todos por la asistencia y la atención que me dedican y que
no quisiera defraudar.

II.

TEMA Y TÍTULO

El título de mi intervención me ha sido sugerido y lo he aceptado; puesto,
pero no impuesto. Trataré de desarrollarlo con una exposición crítica, no descriptiva del objeto de estudio, el contenido de la Ley de Reforma de la Ley de
Arbitraje (en adelante, LRLA), ceñida al límite temporal que necesariamente he
de respetar para permitir la fase de coloquio, que sin duda será, gracias a las intervenciones de la audiencia, la más importante y provechosa de la sesión.
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El título contiene un vocablo que, como decía, no es mío, sino ofrecido:
«impacto», un término balístico, que significa el choque del proyectil contra un
cuerpo (una persona o una cosa) y que tiene un efecto destructivo (incluso el
«fuego amigo»).
Estoy seguro de que la metáfora no ha sido intencionada; pero, por mí
aceptado el término, lo considero acertado. El Gobierno del PSOE sometió a
algunas leyes aprobadas en la anterior legislatura, bajo la mayoría absoluta del
PP, a un «fuego ametrallador»; me refiero, concretamente, a leyes de contenido
procesal tan importantes como la LEC de 2000 o la LC de 2003. Ahora le ha
llegado el turno a la LA de ese mismo año, modificada, al fin de una legislatura
aciaga, para culminar la fiebre reformista del Gobierno antes de su derrota en
las urnas.
Pero las «reformas» —en religión, en política, en el Derecho— significan
cambios que se introducen en el estado de cosas anterior con propósito de
mejora. No dudo del sano propósito del legislador reformista, pero sí cuestiono el resultado, a mi juicio, contrario a la buena intención que inspiró el
cambio; un mal resultado, porque, lejos de mejorar, la LA ha empeorado tras
esa reforma.
Ha escrito GONZALO STAMPA que «la Ley 60/2003 (LA) ha sufrido dos
reformas en un período inferior a dos años». Son ciertos tanto el cómputo
como el diagnóstico: ha sufrido, como dos enfermedades, dos accidentes, dos
percances. Sufrir es padecer, experimentar un daño o un dolor, y creo que
la ha sufrido el impacto que evoca el título de esta intervención, aunque sea,
como en el eufemismo de las guerras modernas, un «daño colateral del fuego
amigo».
Y ello, además del deterioro de la seguridad jurídica —valor inspirador de
nuestro Ordenamiento— que acarrean la inflación de normas y su inestabilidad
temporal, supone un error de política legislativa, porque una reforma del arbitraje
tan profunda como la realizada por la Ley 60/003, se emborrona con medidas
«ortopédicas», parches o brochazos que desentonan del conjunto armónico inspirado en el «modelo» de UNCITRAL. Es más; la LA se preparó en una Sección
Especial de la Comisión General de Codificación, mientras que su reforma no ha
pasado por este órgano, lo que, según el Consejo de Estado, se refleja en la calidad
de los Anteproyectos. Me refiero, concretamente, a la apreciación crítica emitida
por el Alto Órgano Consultivo en su dictamen al Anteproyecto de LC, de 21 de
marzo de 2002.
Añádase que se trata de una reforma inoportuna, abordada en tiempo inconveniente y escaso, gestada y tramitada con innecesaria urgencia, con celeridad que
ha restado ocasión al debate, serenidad y reflexión a su factura.
En consecuencia, una Ley bien elaborada y sazonada se reforma a través de
otra precipitada en su tramitación y descuidada en su técnica jurídica.
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III.

PROPÓSITOS Y FINALIDAD DE LA REFORMA

El legislador expresa el objeto y el fin de las normas que dicta a través de esa
pieza previa al articulado que llamamos «Exposición de Motivos» y, en este caso,
se denomina «Preámbulo», conforme a la nueva terminología legislativa.
El Preámbulo de la Ley de Reforma dedica los dos párrafos iniciales (I) a
elogiar la Ley reformada y, a partir del tercero, introducido con la locución adversativa «sin embargo», pretende justificar la modificación.
Las loas de la LA de 2003 enaltecen el «avance cualitativo» que ha supuesto
su inspiración en la LM de UNCITRAL, su formulación unitaria para el arbitraje
interno y el internacional (el sistema «monista»), el aumento de la «disponibilidad arbitral», y muy en concreto, las reglas sobre notificaciones, comunicaciones,
plazos, apoyo judicial, y su antiformalismo.
Existen, sin duda, más méritos elogiables en la LA y, quizás, hasta de mayor
importancia que los destacados particularmente en el Preámbulo; pero ya es de
elogiar que el legislador introduzca la reforma con ese reconocimiento, porque la
LA es digna de él.
Es a partir del «sin embargo» cuando cesan las alabanzas y comienzan las
censuras (I, párrafo tercero); ciertamente, con un tono de levedad que no empece
al previo elogio. Se trata, según el legislador, de que la práctica ha mostrado la
existencia de aspectos «mejorables» que conviene modificar en una fase de «modernización» de la Administración de Justicia, en la que se incluye la futura Ley de
mediación, y de «fomento de los medios alternativos de solución de conflictos; en
especial, del arbitraje, al que las sentencias del Tribunal Constitucional 43/1988 y
62/1991 ya reconocieron la consideración de “equivalente jurisdiccional”».
Resulta, al menos, extraña la cita por el legislador de dos sentencias del TC
que consideran al arbitraje como un «equivalente jurisdiccional», afirmación que,
aunque reiterada, no deja de ser polémica en la doctrina constitucional. La expresión no es correcta, ante todo porque el arbitraje no admite el adjetivo «jurisdiccional». Que el laudo sea «equivalente» a la sentencia judicial firme no significa
que el arbitraje sea un «equivalente jurisdiccional»; más bien, es una alternativa
a la jurisdicción.
El TC ha oscilado en la consideración del arbitraje y ha sido la STC 443/1988,
la primera de las citadas en el Preámbulo de la LRLA, la que ha ocasionado la
«polémica», como afirma CRUZ VILLALÓN (antiguo Presidente del TC) en su artículo «Arbitraje y Constitución en España» (en La Ciencia del Derecho Procesal
Constitucional. Estudios homenaje a HÉCTOR FIX-ZAMUDIO, XI, México, 2008, pp.
421-435, especialmente p. 432). En aquella STC (Sala Segunda, Ponente CARLOS
DE LA VEGA BENAYAS), se consideraba al arbitraje como «jurisdicción». Una polémica que, como dice el autor citado, provocó una «disputa interna, casi querella
de escuela acerca de la naturaleza del arbitraje entre “jurisdiccionalistas” y “con-
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tractualistas”»… «una vacilación finalmente vencida del lado de un alejamiento
de la concepción jurisdiccional».
En estas circunstancias, no parece prudente la invocación por el legislador
de una posición del TC que resulta, como mínimo, equívoca y de la que se distancian sus más recientes sentencias, las «contractualistas», que basan el arbitraje en
la autonomía de la voluntad y lo anclan, en última instancia, en la libertad, como
valor superior del Ordenamiento jurídico (SSTC, Sala primera, nº 75/1996, de
30 de abril, ponente PEDRO CRUZ VILLALÓN; Sala Segunda, nº 176/1996, de 11 de
noviembre, ponente JULIO DIEGO GONZÁLEZ CAMPOS; Sala Primera, nº 9/2005, de
17 de enero, ponente FRANCISCO JAVIER DELGADO BARRIO; del Pleno, nº 352/2006,
de 14 de diciembre, del mismo ponente, entre otras).
La LRLA pretende contribuir al fomento del arbitraje, a su impulso, propósito encomiable, pero que en definitiva depende de los medios que se utilicen
para alcanzar ese fin, no todos tan encomiables, como veremos. Y «el fin no justifica los medios».
A partir de ese párrafo de intenciones, el Preámbulo se extiende en la descripción de los temas objeto de reforma, y que paso a analizar en el mismo orden
de los apartados de aquel.

IV.
1.

LAS MATERIAS REFORMADAS

Reasignación de funciones judiciales

Tanto las funciones de apoyo (nombramiento y remoción de árbitros), como
de control (conocimiento de la acción de anulación del laudo) y de reconocimiento (exequátur de laudos extranjeros) se ven modificadas por la LRLA, en virtud
de la reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2011, también de 20 de mayo,
en los arts. 73.1, 85.5, 86 ter.1, nº 4º, y 3, de la LOPJ.
El Preámbulo de esta Ley Orgánica, dentro del impulso a los «sistemas alternativos de resolución de conflictos», incluye la «mayor seguridad y confianza
jurídica» que pretende para el arbitraje la LRLA de igual fecha. En función de
ese propósito, se modifican las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en la
materia.
Como bien dice el Preámbulo de la LRLA, se trata de una «elevación», porque las funciones modificadas pasan a tribunales superiores, lo que contribuirá a
una mayor «uniformidad» en las resoluciones.
El Preámbulo de la LRLA añade que «se trata, en concreto, de las funciones
relativas al nombramiento y remoción judicial de árbitros, el conocimiento de la
acción de anulación de laudo y la competencia para conocer el exequátur de los
laudos extranjeros, que ahora se atribuyen a las Salas de lo Civil y de lo Penal de
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los Tribunales Superiores de Justicia, manteniéndose en los Tribunales de Primera Instancia la competencia de ejecución».
Con razón, el Preámbulo se refiere a la «reducción» de atribuciones y «descarga» de los tribunales inferiores, porque en realidad se trata de una «reasignación», una distribución de funciones que se restan a los tribunales más cargados
de trabajo y se suman a los más descargados, que son, efectivamente, los superiores. En ese sentido, la finalidad de la norma es esencialmente distributiva y si
con esas medidas se consigue una justicia de apoyo y control del arbitraje y de
reconocimiento de laudos más rápida y eficiente, bienvenidas sean. No importa
tanto el tema de competencia cuanto el pragmático de una mejor administración
de justicia.
Aparte de la «reasignación», que concentra y eleva funciones judiciales, hay
en la LRLA otras modificaciones en esta materia que no resalta el Preámbulo y no
por ello dejan de tener importancia.
Me refiero, en primer lugar, al supuesto de la «remoción judicial de árbitros», introducido en el art. 8.1 LA y no contemplado en su versión original,
materia nueva que, junto a la del nombramiento, se atribuye al TSJ de la correspondiente Comunidad Autónoma. La figura de la remoción de árbitros estaba
prevista en el art. 19.1 LA y atribuida al Juzgado de Primera Instancia del lugar
del arbitraje, por remisión al art. 15 y de este al art. 8. Pero en el art. 8 no constaba expresamente la figura, que ahora pasa a atribuirse al TSJ de la Comunidad
Autónoma donde tenga lugar el arbitraje o, subsidiariamente, al que corresponda conforme a las reglas de competencia de ese artículo, que no se alteran.
En el art. 8, apartado 4, la LRLA introduce otra novedad: junto a la ejecución del laudo, se contempla la de «resoluciones arbitrales», separadas por la
disyuntiva «o». La versión original de la LA sólo contemplaba «la ejecución forzosa del laudo»; ahora, se cuelgan de esa disyuntiva otras resoluciones judiciales.
De la misma manera, se modifica el art. 8.6, en materia de reconocimiento de
«laudos o resoluciones arbitrajes extranjeros».
Pero obsérvese que el Título IX LA, «Del exequátur de laudos extranjeros»,
y su art. 46 sólo contemplan los laudos, y el Convenio de Nueva York de 1958, al
que remite ese precepto, se refiere exclusivamente a las «sentencias arbitrales».
[De este tema me he ocupado en mi artículo «Sentencias y arbitrajes nacionales, extranjeros e internacionales (Convención de Nueva York, Ley Modelo de la
CNUDMI/UNCITRAL y Derecho español)», en Arbitraje Comercial y Arbitraje
de Inversión», tomo 2, Lima, 2009, pp. 455-458].
El propósito del reformador ha sido, sin duda, dar cabida en el art. 8 a otras
decisiones arbitrales distintas del laudo. Así, en el apartado 4 se introduce la ejecución de medidas cautelares acordadas por el árbitro, que en la versión original
de la LA no aparecía expresamente en esta norma, pero en todo caso resultaba de
aplicación en virtud de la remisión del art. 23.2 LA a las normas de ejecución for-
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zosa de laudo, lo que conduce a la competencia del Juzgado de Primera Instancia
del lugar en que se haya dictado la resolución, cualquiera que sea la forma que
revista, como dice el art. 23.2 LA; es decir, ya sea la de laudo parcial, providencia,
o cualquier otra clase de decisión arbitral. El término utilizado en el art. 35.1 es
este último («toda decisión»), más comprensivo por genérico.
Pero la modificación no resuelve el problema del reconocimiento de decisiones arbitrales extranjeras distintas del laudo. Aunque fije con claridad la competencia (Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de la Comunidad Autónoma donde
se halle el domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita,
o de la persona a quien se refieran sus efectos, o, subsidiariamente, del lugar de
ejecución o donde deban producir efectos, la realidad es que, como hemos visto,
ni la LA ni el Convenio de Nueva York, al que se remite, ni ningún otro tratado
en el que sea parte España contempla el reconocimiento de resoluciones distintas
de las sentencias o laudos extranjeros.
En conclusión, la reforma del art. 8 se limita a un reparto de cargas más
equitativo entre los diversos tribunales competentes en las materias de arbitraje,
atendiendo más a criterios meramente redistributivos que territoriales, funcionales o jerárquicos. Por lo demás, no incluye novedades relevantes, e incluso plantea
nuevas cuestiones que deja sin resolver.
2.

Plazo de la declinatoria

La LRLA introduce en el art. 11.1 LA un nuevo párrafo segundo, dedicado
al plazo para proponer la declinatoria contra una demanda que verse sobre controversia sometida a convenio arbitral.
La versión original de la LA no contenía norma alguna al respecto; sin duda,
por considerar que se trataba de una materia procesal, regida en cuanto a contenido, legitimación y plazos por la LEC.
Pero el legislador reformista ha querido separarse de la LEC para extender
el plazo cuando se trata de un procedimiento verbal, en el que, conforme al art.
64 de esta, el plazo es sólo de cinco días posteriores a la citación para vista, lo
que, ciertamente, puede resultar escaso y justifica que se iguale al plazo del juicio
ordinario, el de diez días (en este caso, los primeros del plazo para contestar a la
demanda).
La modificación está, pues, justificada en cuanto a la duración del plazo para
proponer la declinatoria; lo que no se justifica es la expresión literal usada en la
formulación de la norma, carente de la más mínima corrección procesal:
«El plazo… será dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la
demanda, o en los diez primeros días posteriores a la citación para vista…».
¡El plazo será de diez días, pero no dentro de ni en los diez días! La declinatoria habrá de proponerse dentro del plazo de diez días; eso es otra cosa. El
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lenguaje de la LRLA se despega de la terminología procesal y de la buena técnica
de formulación de las normas. Y el lenguaje de las leyes no es cuestión accesoria,
sino algo que refleja fielmente su calidad y facilita su correcta interpretación.
3.

Arbitraje societario

Para mí, la reforma más importante y, al mismo tiempo, más desafortunada
que la LRLA ha introducido es la relativa al arbitraje societario (arts. 11 bis y 11
ter LA).
El Preámbulo de la LRLA dedica a esta materia el entero párrafo segundo
de su apartado II; ante todo, para expresar que se trata de «aclarar» mediante los
nuevos preceptos «las dudas existentes en relación con el arbitraje estatutario en
las sociedades de capital». La realidad resultante de la reforma es que no sólo ha
dejado vivas las dudas sino que las ha incrementado con estos artículos 11 bis y
11 ter, de desdichada redacción y de una osadía que, a mi juicio, incurre en inconstitucionalidad.
A. Art. 11 bis.1
El apartado 1 del art. 11 bis, bajo el rótulo «Arbitraje estatutario», contiene
una norma de redacción confusa:
«1. Las sociedades de capital podrán someter a arbitraje los conflictos que en
ellas se planteen».
Interpretado en su sentido literal, ninguna duda cabe de que las sociedades
de capital, como personas jurídicas, pueden someter a arbitraje los conflictos que
en su seno se planteen, concertando un convenio arbitral. Es una obviedad jurídica que, no obstante su evidencia, la LA 1988 enunciaba expresamente en su art. 1:
«Mediante el arbitraje, las personas naturales o jurídicas pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas
o que puedan surgir, en materia de su libre disposición conforme a derecho».
Mediante convenio arbitral, celebrado en la forma ordinaria (art. 9.1 LA),
naturalmente que las sociedades de capital, como cualquier otra persona jurídica,
pueden someter a arbitraje sus litigios.
La norma pretende aclarar la validez de la cláusula estatutaria de arbitraje,
pero su letra no responde a ese propósito. Hay que introducir en la interpretación
un elemento que no es normativo, pero sí tiene valor hermenéutico, como es la
rúbrica o rótulo del art. 11 bis, que deja bien a las claras la materia de la que trata
el precepto: «Arbitraje estatutario». Con las frases del Preámbulo, también de valor interpretativo, y ese encabezamiento del art. 11 bis, ha de entenderse la norma
contenida en su apartado 1 en el sentido de que los estatutos de las sociedades de
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capital podrán contener la cláusula por la que someten a arbitraje los conflictos
que en ellas se planteen.
Pero no con ello se disipan todas las dudas. Al referirse, expresa y solamente,
a las sociedades de capital, cabe cuestionarse la posibilidad de que también puedan hacerlo las sociedades de personas, por tratar únicamente de las mercantiles.
La regla «inclusio unius, exclusio alterius» no siempre es una guía hermenéutica
fiable, pero en este caso dejaría fuera de la posibilidad de incluir cláusula de arbitraje en sus estatutos a las sociedades no de capital, resultado que choca con la
más elemental lógica jurídica.
El propio Preámbulo da la clave interpretativa cuando afirma que se trata
de aclarar «las dudas existentes en relación con el arbitraje estatuario en las sociedades de capital». O sea, que allí donde no existía duda, en las personalistas, ha
venido a plantearla el desafortunado texto del art. 11 bis.1.
B. Art. 11 bis.2
a. El supuesto de hecho
El problema grave se presenta en el apartado 2 de ese artículo. La LRLC no
ha contemplado expresamente la introducción de la cláusula de arbitraje en los
estatutos fundacionales, quizás porque el legislador ha considerado que no suscitaba duda: el pacto estatutario necesita de la voluntad de todos los fundadores
y participa de la naturaleza contractual del acto de constitución; sus efectos, una
vez inscrita la sociedad, afectan a los sucesivos socios y a los titulares del órgano
de administración, que entran en la sociedad conociendo la existencia del pacto
por su publicidad registral.
El supuesto de la norma contenida en el apartado 2 del art. 11 bis es el de
introducción de la cláusula arbitral por vía de modificación de estatutos de una
sociedad ya existente, para lo que exige la mayoría cualificada de dos tercios de
las acciones o participaciones en que se divida el capital social.
b. El Proyecto de ley y el debate parlamentario
El Proyecto de Ley presentado por el Gobierno exigía en este caso «el acuerdo de todos los socios». La Exposición de Motivos del Proyecto (II, párrafo segundo) justificaba la exigencia de «unanimidad» «en línea con la seguridad y
transparencia que guía la reforma». El motivo ha continuado en el Preámbulo,
aunque la norma haya cambiado.
En el ligero (por rápido y por superficial) debate parlamentario, se sustituyó
la unanimidad por la mayoría reforzada, sin más argumento que el de facilitar
el fomento del arbitraje y su impulso, propósitos firmes de la reforma, según su
Preámbulo. Creo que nuestros legisladores no se apercibieron de la gravedad del
asunto cuando redujeron su importancia a una cuestión de mayor o menor rigor
para introducir la cláusula de arbitraje en la modificación de estatutos.
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El Proyecto de la LRLA entró en las Cortes Generales con la lógica exigencia de unanimidad para introducir la cláusula de arbitraje por vía de modificación
de estatutos (como, por cierto, estableció en su día el art. 109.2 de la Propuesta de
Código de Sociedades Mercantiles, de la Ponencia Especial de la Comisión General
de Codificación, publicado por el Ministerio de Justicia, Madrid, 2006) y salió
con el requisito de la mayoría cualificada.
Pocas veces he visto un debate parlamentario sobre tema importante resuelto en forma más desatinada e inconsciente. Los calificativos pueden resultar
duros, pero los empleo con el propósito de atenuar la responsabilidad de nuestros
parlamentarios, porque prefiero pensar que no se dieron cuenta de la gravedad
del tema ni del error que cometían.
Pocas veces, también, he visto en el debate parlamentario una mayor coincidencia en el error de los grupos de oposición y una menor defensa del Proyecto
del Gobierno por su partido de apoyo. Los grupos de oposición arremetieron
contra el art. 11 bis con llamativa coincidencia argumental, a la que no supo oponerse el partido del Gobierno. Y todo en la precipitación de la urgencia, enemiga
del principio «luz y taquígrafos».
Algunos enmedantes proponían la supresión del artículo y, supletoriamente,
su modificación. Así, ROSA MARÍA DÍEZ (Grupo Parlamentario Mixto) formuló
una enmienda de supresión (la nº 1) y otra de modificación (nº 2), que hacía «inoponible» la cláusula de sumisión a arbitraje a los socios que se hubieran opuesto
expresamente a su introducción.
También el Grupo Popular presentó enmienda de supresión y supletoria de
modificación (nº 18 y 19, respectivamente), basada la primera en que la norma
resultaba innecesaria dado el respaldo de la doctrina jurisprudencial al arbitraje
societario; de no aceptarse esta, la supletoria de modificación exigía para la introducción de la cláusula «el acuerdo de la mayoría de los socios».
El argumento de la doctrina jurisprudencial podía valer para la admisión de
la cláusula de arbitraje en los estatutos originarios, pero no, desde luego, para su
introducción por vía de modificación estatutaria.
El Grupo Parlamentario Catalán (CiU) presentó las enmiendas nº 28 y 29,
en las que, con errores de redacción, se oponía a la regla de la unanimidad por
estimar que «sustrayéndolo del régimen de mayorías» se «torpedeaba» el arbitraje, en contra del propósito de impulsarlo que expresa la E. de M. (II), y se hacía
imposible la incorporación a los estatutos de la mejora que supone el arbitraje;
en consecuencia, proponía para la introducción en los estatutos sociales de una
cláusula de sumisión a arbitraje «una mayoría de socios igual a la que se requiera
para acordar válidamente la modificación de los estatutos sociales».
El Grupo Vasco (enmienda nº 60), por el contrario, propuso sustituir la
expresión «acuerdo de todos los socios» por la de «acuerdo de los socios», pero
no sustraerlo al régimen de mayorías, coincidiendo con la justificación del Grupo
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Popular en el sentido de que la exigencia de unanimidad «torpedea» el arbitraje,
en contra del propósito de la reforma de impulsarlo (E. de M., II).
El Grupo Parlamentario Ezquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, Verds (enmienda nº 7) coincidía con el Vasco en su formulación y
en su justificación. La nº 8, subsidiaria, coincidía con la nº 39 del Grupo Catalán
en exigir la mayoría requerida para modificar los estatutos sociales.
Sorprende la pobreza de argumentos y la insistencia en el «torpedeo» del arbitraje societario cuando se estaba lanzando un misil —en términos también balísticos— contra la línea de flotación de la institución arbitral. El repertorio de enmiendas puede verse en el BO de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, IX
Legislatura, de 22 de diciembre de 2010, nº 85-15. En el nº 85-16, de 24 de febrero
de 2011, se recoge el Informe de la Ponencia, que dio esta redacción al art. 11 bis.2:
«Art. 11 bis.2.- La introducción en los estatutos sociales de una cláusula
de sumisión a arbitraje requerirá la mayoría legal reforzada del artículo 199,
letra b) de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio».
El texto aprobado por la Comisión con competencia legislativa plena (BO
cit., 4 de marzo de 2011, nº 75-17) fue el siguiente:
«2. La introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión
a arbitraje requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos
correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social».
En el Senado, la Ponencia introdujo en el art. 11 bis una modificación para
referir la norma también a acciones y no sólo a participaciones, como había salido
del Congreso.
El Pleno del Congreso, en sesión de 12 de mayo de 2011 (BO de las Cortes
Generales, Congreso de los Diputados, nº 85-10), aprobó definitivamente el Proyecto de LRLA.
Durante el debate en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
(Cortes Generales. Diario de Sesiones, 2011, nº 710), el Sr. RIDAO, por el Grupo Esquerra Republicana-Izquierda Unida, consideró «excesivamente rígido y
desproporcionado» el requisito de la unanimidad. La confusión se percibe en
la defensa de de la enmienda nº 69 del Grupo Vasco. Pero el artículo 11 bis.2
resultó aprobado por unanimidad. Tenía razón el Presidente de la Comisión al
resaltar «el nivel importante de integración y de consenso» que había reinado en
la Ponencia y en las negociaciones, aunque tanto consenso no borra el error. Por
unanimidad, se acordó suprimir el requisito de la unanimidad para el acuerdo de
inclusión de cláusula arbitral en modificación de estatutos.
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Sus Señorías no valoraron adecuadamente la cuestión que estaban decidiendo
y sus argumentos fueron inconvenientes. No repararon en que eran tan absurdos
como el que, para «fomentar» e «impulsar» la contratación, sostuviese que había
que prescindir del consentimiento del art. 1261.1º C.c., porque así se celebrarían
contratos con la voluntad de una sola de las partes. En definitiva, para fomentar e
impulsar una institución lo que no puede hacerse es «torpedear» su esencia misma.
c. Los vicios de la solución
Admitir la introducción del arbitraje por acuerdo mayoritario en las sociedades de capital supone imponerlo a la minoría disidente o ausente del acuerdo;
privar a los minoritarios del derecho constitucional de acudir a la tutela judicial,
porque, por muy «equivalente» que sea —que no lo es el arbitraje— no cabe
duda de que se les obliga a ir al «equivalente» y se les veda el acceso a los tribunales para hacer valer sus derechos. No se puede prohibir el modelo de tutela —el
judicial— para imponer el equivalente sin la voluntad de todas las partes.
La exigencia de unanimidad en este caso no es «desproporcionada», sino
perfectamente ajustada a la naturaleza del arbitraje, basada en la libertad de todas las partes, en la libre autonomía de su voluntad. El Proyecto del Gobierno,
como su antecedente histórico legislativo citado, recogía, en una palabra, lo que
es exigencia esencial de la cláusula de arbitraje, inspirada necesariamente por la
voluntad de todas las partes que quedan obligadas a someter sus diferencias a
árbitros: la unanimidad.
No es de recibo el argumento que invoca el consentimiento de todo socio
sobre la base de que quien asume la condición de accionista o partícipe se somete de antemano a los acuerdos mayoritarios que en el futuro se adopten, como
consecuencia del principio mayoritario. Este, como sabemos, tiene sus límites y,
desde luego, cae fuera de ellos la obligación de aceptar un arbitraje y de renunciar
a la vía judicial, al juez natural, a la jurisdicción del Estado, aunque no sea a la
tutela judicial del art. 24 CE, porque el arbitraje es un «equivalente».
El principio de mayoría, aunque sea configurador de los tipos de sociedades capitalistas (art. 28 LSC). tiene, lógicamente, sus limitaciones. La primera es
esencial, la de que la decisión recaiga en «asuntos propios de la competencia de la
junta» (art. 159 LSC). No puede admitirse que imponer el arbitraje al socio impugnante de un acuerdo o litigante frente la sociedad por cualquier otro motivo, contra
o sin su voluntad, para sustituirla, sea materia de la competencia de ese órgano.
De otra parte, por vía de modificación estatutaria no pueden imponerse nuevas obligaciones a los socios sin su consentimiento (art. 291 LSC). No se trata sólo
de nuevas aportaciones sino, en general, de «obligaciones», y en ellas se incluye,
lógicamente, la de cumplir un convenio arbitral y acudir a árbitros para dirimir las
discrepancias sociales; obligación que, como vimos, comporta otra de equivalente
gravedad: la de no acudir al juez «natural» a tal fin.
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Además, ese acuerdo afecta a un derecho individual del socio, con rango
constitucional, como es el de la tutela judicial (art. 24 CE). Aunque la cláusula de
arbitraje no prive de ese derecho, sí lo afecta en el sentido de que, de las dos vías
posibles, se veda la judicial y se impone la arbitral. El art. 292 LSC, por azares
de su condición de Texto Refundido, sólo contempla el caso de la s.r.l. y no de la
s.a. al exigir que la modificación que afecte a derechos individuales de los socios
se haga con «el consentimiento de todos los afectados»; pero una interpretación
literal restrictiva de esta norma resulta improcedente, máxime en la cuestión que
estamos planteando, en la que se trata nada menos que de un derecho fundamental reconocido en la CE.
La conclusión lógica sigue siendo «el consentimiento de todos los socios».
Obsérvese que no basta el acuerdo unánime si hay ausentes; se requiere la unanimidad de los socios. Todos los potenciales litigantes han de ser parte en el convenio arbitral reflejado en la cláusula estatutaria.
En contra de la lógica exigencia de unanimidad, nuestro legislador reformista optó por una mayoría cualificada, de extraña configuración: «el voto favorable
de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social».
La LRLA se ha distanciado de la LSC y de las enmiendas parlamentarias que
preconizaban una simple referencia al «acuerdo de los socios» o a los requisitos
necesarios para modificar los estatutos.
Como se sabe, la LSC exige para la modificación estatutaria de la s.a. un
quórum reforzado (art. 194: «la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho
de voto»).
En las s.r.l. se requiere una mayoría reforzada (art. 199: «el voto favorable de
más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida
el capital social»).
La LRLA ha establecido una regla unificada para la s.a. y la s.r.l., tomando de
esta el modelo de la mayoría reforzada, pero elevándola a dos tercios de los votos,
lo que supone un extraño injerto en el sistema de la LSC.
Pero, por muy reforzada que sea la mayoría requerida, el problema jurídico
subsiste mientras quede un solo socio al que se imponga la cláusula estatutaria de
arbitraje introducida por acuerdo de modificación.
Un arbitraje sin la voluntad de una de las partes es un cuerpo sin alma, un
cadáver jurídico. Y ese paso a la expansión del arbitraje, al socaire de su «fomento
e impulso», se ha dado en las Cortes Generales por vía de enmienda, sin Proyecto
de Ley previo, acordando por unanimidad que bastaba una mayoría reforzada
para imponer el arbitraje a disidentes y ausentes. Nadie puede quedar «sometido» a arbitraje; es una contradictio in terminis» en la que nuestros representantes
políticos, que lo son de la soberanía nacional, han incurrido con violación, a mi
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juicio, de principios constitucionales más sólidos que el mayoritario capitalista
(«plutocrático»; no «democrático»).
Y ese paso hacia el abismo jurídico lo han dado diputados y senadores de
espaldas a la doctrina constitucional, científica, jurisprudencial y comparada.
d. La doctrina constitucional
El TC no sólo refirma la tesis contractual del arbitraje, basada en la libertad
como valor de nuestro Ordenamiento jurídico y en ese plano del poliedro que es
la libertad de pactar, la libre autonomía de la voluntad, sino que reiteradamente
ha afirmado que ni siquiera una Ley Orgánica puede imponer el arbitraje sin la
voluntad de todos los afectados. Me refiero a las SSTC del Pleno, nº 174/1995,
de 23 de noviembre, Ponente FERNANDO GARCÍA MON, y nº 352/2006, de 14 de
diciembre, Ponente JAVIER DELGADO BARRIO, sobre la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre (LOTT). La primera, invocando la doctrina del «equivalente jurisdiccional», añade que el arbitraje «supone una renuncia» a la jurisdicción estatal por
la del árbitro o árbitros» (tesis «jurisdiccionalista») y «conlleva la exclusión de la
vía judicial», por lo que resulta contrario a la tutela judicial efectiva (arts. 24.1 y
117.3 CE) un «sistema de arbitraje institucional e imperativo» que condiciona
«el acceso a la jurisdicción al consentimiento expreso de todas y cada una de las
partes implicadas en la controversia». Establece con claridad esa STC que «la autonomía de la voluntad de las partes —de todas las partes— constituye la esencia
y el fundamento de la institución arbitral y «por tanto, resulta contrario a la CE
que la Ley suprima o prescinda de la voluntad de una de las partes para someter
la contraria al arbitraje…». La segunda de las SSTC citada reitera literalmente los
argumentos transcritos.
e. La doctrina científica
La doctrina científica sobre la introducción del arbitraje societario por vía de
modificación de estatutos se hallaba dividida en una polémica, lo suficientemente
clamorosa para no pasar inadvertida y, al menos, alertar a los reformadores de los
peligros que entrañaba adoptar la postura «mayoritaria» sin más argumento que
el «torpedeo» de la unanimidad y el fomento e impulso del arbitraje.
La tesis de la unanimidad había sido defendida autorizadamente por MUÑOZ
PLANAS, J.Mª («Algunos problemas del arbitraje en materia de sociedades mercantiles», en Estudios de Derecho Mercantil en homenaje a RODRIGO URÍA, Madrid,
1978, pp. 381-498) y tras la promulgación de la CE, por el Académico de esta
Corporación Eduardo POLO («Introducción y ámbito de eficacia de la cláusula
compromisoria en las sociedades mercantiles», en Tribunal Arbitral de Barcelona,
Seminario sobre Arbitraje en las Sociedades mercantiles, nº 4, Barcelona, 1992, pp.
64-100), por Francisco VICENT (Compendio de Derecho Mercantil, I-1º, 3ª ed, Barcelona 1991, pp. 616 y ss.), y por Juan Manuel GÓMEZ PORRÚA («La cláusula com-
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promisoria estatutaria y su aplicabilidad a la impugnación de acuerdos sociales en
las sociedades de capital», en Derecho de Sociedades. Libro Homenaje al Profesor
FERNANDO SÁNCHEZ CALERO, vol. II, Madrid, 2002, pp. 1925-1975).
La tesis de la mayoría contaba con numerosos defensores. El primero en esta
posición fue FERNÁNDEZ DEL POZO («Introducción y ámbito…», en Tribunal Arbitral de Barcelona, Seminario…, cit., y «Publicidad mercantil registral del procedimiento arbitral», en RCDI, LXVIII, sep-oct., nº 612, 1992, pp. 2033-2053, especialmente p. 2045); después, han defendido esta postura PERALES VISCASILLAS, P.
(Arbitrabilidad y Convenio Arbitral. Ley 60/2003 de Arbitraje y Derecho Societario,
Cizur Menor, 2005, especialmente, pp. 213 y ss.); RODRÍGUEZ ROBLERO, M.I., (Impugnación de acuerdos sociales y Arbitraje, Barcelona, 2010, especialmente, pp. 252.
y ss.); CALAZA LÓPEZ, S., («El arbitraje societario», en Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, nº 21, 2003, pp. 193-214); CAMPO VILLEGAS, E. («Temas de arbitraje societario vistos por un notario», en La Notaría, nº 47-48, 2007, pp. 13-56);
GALLEGO SÁNCHEZ, E., («Sobre el arbitraje estatutario. En particular el de equidad»,
RdS, nº 32, 2009, pp. 2-51); ILLESCAS ORTIZ, R., («No va más sobre la arbitrabilidad
de las cuestiones societarias», en Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, nº
1, 2008, pp. 40 y ss.); OLAIZOLA MARTÍNEZ, F., («El arbitraje societario en los tiempos
de la globalización», en Anuario de Justicia Alternativa, nº 10, 2010, pp. 11-65); PERALES VISCASILLA, P. («La reforma de la Ley de Arbitraje y el arbitraje societario», en
Derecho de los Negocios, nº 243, 2010, pp. 21-23); PIZARRO MORENO, E., («Reflexiones en torno a la evolución del arbitraje en las sociedades mercantiles. Crónica de
un problema resuelto», en Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, nº 25, 2010, pp.
25-45) y por el Tribunal Arbitral de Barcelona («El posicionamiento del Tribunal
Arbitral de Barcelona ante el proyecto de Ley de Reforma de la Ley 60/2003, de
Arbitraje», en Anuario de Justicia Alternativa, nº 10, 2010, pp. 299-301).
Pudiera concluirse que la doctrina «mayoritaria» estaba a favor de la tesis de
la mayoría, pero los argumentos esgrimidos de contrario a favor de la unanimidad
no eran desdeñables. Cierto es que, en la preparación de la reforma se acentuó la
corriente «mayoritaria», por pragmática y utilitaria, no por su fuerza argumental;
pero los legisladores debieron conocer la polémica, al menos para tomar partido con
mayor fundamento. Me refiero a los diputados y senadores y a sus asesores jurídicos.
f. El Tribunal Supremo
Hubieran debido conocer nuestros parlamentarios que la única y reciente
STS sobre el tema había recogido enteramente la doctrina de la unanimidad. Me
refiero a la de la Sala 1ª, de 9 de julio de 2007, ponente JOSÉ A. XIOL RIOS. Esta
esmerada Sentencia relaciona los requisitos del convenio arbitral ex art. 5 LA de
1988 (exigencia de expresión de la «voluntad inequívoca» de someter la solución
de los litigios a la decisión arbitral) con el principio de autonomía de la voluntad
en que funda la jurisprudencia constitucional la institución del arbitraje (STC

716

9/2005), para concluir que «el arbitraje supone una renuncia a la intervención de
los tribunales» y, en consecuencia, «la modificación de los estatutos de una sociedad que comporte una sumisión a arbitraje para la resolución de los conflictos
sociales o una ampliación de su ámbito objetivo, en cuanto comporta una forma
de restricción o limitación del derecho a la tutela judicial efectiva que puede hacerse valer por la vía del amparo, según la jurisprudencia constitucional… exige
el requisito de la aceptación de los afectados».
Los reformistas de 2011 acogieron la doctrina contraria sin el más mínimo
asomo de crítica a los argumentos del TC y del TS.
g. El Derecho comparado
Menos aún se asomaron nuestros legisladores a observar el rico panorama
del Derecho comparado en la materia. Permítanme que, por mi parte, me limite,
para abreviar esta disertación, al marco de la UE y a bosquejar unos modelos
representativos.
La clasificación elemental puede ser la de ordenamientos que no contemplan
expresamente la cuestión y ordenamientos que la regulan. De entre los primeros,
la subdivisión contrapone aquellos que interpretan el silencio legal como exigencia del requisito de la unanimidad para incluir la cláusula arbitral en la modificación de estatutos de sociedades capitalistas y aquellos que aplican el principio
mayoritario. Ejemplo de los primeros, Austria y Alemania, si bien sólo respecto
de la s.r.l., porque en la s.a. (art. 23.5 AktGesetz) no se prevé la cláusula de arbitraje entre las que pueden pactarse en los estatutos sociales. Como se sabe, la Ley
alemana de s.a. no permite más pactos estatutarios que los expresamente autorizados en ella, y el de arbitraje no se contempla.
Pues bien, la doctrina alemana es pacífica en el sentido de que para incorporar
mediante un acuerdo de modificación de estatutos una cláusula de arbitraje ha de
adoptarse por todos los socios. Y ello, por respeto al art. 101.1 de la Grundgesetz
(la Constitución) en materia de tutela judicial o por afectar a derechos del socio (v.
EMMERICH, V., en SCHOLZ, GmbH Gesetz, Köln, 1993, p. 542; LUTTER-HOMMELHOFF,
GmbH-Gesetz, 17ª ed., Köln, 2009, p. 1157, § 47.98. En la doctrina austríaca, ZÖHLNER, ROTH, ULMER/RAISER, RAESCHKE-KESSLER/WIEGAND, REICHERT/HARBARH, SCHNEIDER, STRAUSSE, REUTER-MICHRAHM, GmbH. Wiener Kommentar, Wien, 2010, pp.
33, § 4.40; 49.125; § 50.4).
La única sentencia que conozco del Tribunal Federal Alemán en la materia
es la de 3 de abril de 2000, pero relativa a una asociación registrada, no a una
sociedad, a la que se exigió como requisito necesario para la introducción de una
cláusula compromisoria por vía de modificación de los estatutos el acuerdo de
todos los asociados. La argumentación resulta válida para la s.r.l.
Posición análoga es la del Derecho portugués, en la que, a falta de consentimiento de todos los socios, se considera que la cláusula no es válida o no es opo-
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nible a los socios que no votaron el acuerdo de modificación estatutaria. Así, SAMPAIO CARAMELO, A., («Arbitragem de litigios societários», en Revista Internacional
de Arbitragem e Conciliaçao, nº 4, 2011, pp. 7-64) quien, aun no siendo partidario
de esta solución, la admite en el vigente ordenamiento luso, tras una visión amplia
del Derecho comparado, incluido el español. Pero la tesis dela «inoponibilidad»
es inaceptable, porque dividiría la competencia para conocer de los litigios societarios; así, los que voten a favor, acudirían al arbitraje para impugnar un acuerdo,
y los disidentes ejercitarían la misma acción ante los tribunales.
La situación en Francia es diversa. El Derecho francés ha sido, tradicionalmente, muy favorable al arbitraje societario; pero ninguna norma positiva, ni
sustantiva ni procesal, contempla expresamente el supuesto que venimos exponiendo. Tampoco en la autorizada bibliografía jurídica sobre la materia (v.p.ej.,
COHEN, Arbitrage et société, París, 1993) suelen encontrarse pronunciamientos
expresos sobre el tema, pero cuando se encuentran lo hacen en el sentido de que
la cláusula compromisoria introducida por vía de modificación de estatutos es
oponible a todos los socios, incluso a las que hayan votado en contra (MOURRE, A.,
«Arbitrage, conflicts de jurisdictions et ADR dans la résolution des litiges entre
actionnaires», en RDA/IBLJ, nº 3, 2004, pp. 287-316).
La misma doctrina se halla recogida en dos sentencias del tribunal de apelación de DOUAI, ambas de la misma Sala, con el mismo recurrente e igual fecha,
28 de abril de 2010. Al impugnar judicialmente el socio un acuerdo de la junta general de la sociedad, ésta opuso la excepción de incompetencia por existir cláusula compromisoria en los estatutos sociales modificados, excepción que prosperó.
Recurrida la resolución ante el Tribunal de Apelación, este falló que la cláusula
compromisoria introducida en los estatutos, válida y aplicable, se impone al socio
que votó en contra, como a todos los accionistas.
No conozco sentencias de casación sobre este tema. La argumentación hallada
en la doctrina y en las sentencias de apelación gemelas es muy pobre, pero aceptémosla como exponente de la tesis francesa favorable al arbitraje societario introducido en modificación de estatutos, ante la carencia de norma expresa sobre el supuesto.
El modelo contrario es el italiano. El Decreto legislativo de 17 de enero
de 2003 regula en el art. 34 el objeto y los efectos de cláusulas compromisorias
estatutarias y dispone en su apartado 6, inciso primero, que «las modificaciones
del acto constitutivo por las que se introduzcan o supriman cláusulas compromisorias deben ser aprobadas por socios que representen, al menos, dos tercios del capítal social». Se acoge, pues, el principio mayoritario; pero para evitar imponer el
acuerdo a los socios que no voten a favor, el inciso segundo del mismo apartado
6 contiene esta norma:
«Los socios ausentes o disidentes pueden, dentro de los treinta días siguientes, ejercitar el derecho de separación.»
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El remedio no es muy apropiado, pero sirve de coartada frente a la acusación
de inconstitucionalidad o de imposibilidad de adoptar el acuerdo con la voluntad
de todos los socios: ofrecer la salida a los que no la prestaron.
Se ha escrito en la doctrina italiana (GENNARI, F., «L’arbitrato societario», en
Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto pubblico dell’economia, dirigido por
GALGANO, F., vol. 51, pp. 100-108) que para dirimir la cuestión de constitucionalidad se ha previsto oportunamente el derecho de separación, indudablemente
«insuficiente» para compensar el sacrificio de la salida de la sociedad, sobre todo
en términos económicos. Ya en la jurisprudencia se ha planteado la cuestión de
constitucionalidad del art. 34.6, citado, sobre la base de que la legitimidad constitucional del arbitraje se fundamenta en la libre opción de las partes (GENNARI cita
la Sentencia del Tribunal de Milán, de 18 de julio de 2005, en Giur comm., 2007,
II, 171), resuelta a favor de la norma). Pero, como señala el autor citado, aun
manteniendo la legitimidad constitucional de esta, debe mantenerse igualmente
la regla indiscutible de la autonomía de la cláusula compromisoria, de la que deriva el principio de «relatividad» de las partes implicadas.
A juicio de GENNARI, la posición del art. 34.6 es «garantista», tanto por la
exigencia de mayoría reforzada como por la condición del derecho de separación a disidentes y ausentes, sobre todo habida cuenta de que, con anterioridad,
la jurisprudencia se había declarado favorable a la introducción de la cláusula
por modificación estatutaria, y cuando lo había hecho por la unanimidad había
sido en circunstancias muy particulares, como en las sociedades cooperativas con
sumisión arbitral a órganos internos. Reforzar la mayoría disminuye el riesgo de
perjuicio de la minoría y evita la separación «masiva» de socios, con las negativas
consecuencias de la liquidación de cuotas sociales.
Más grave es que la norma se aplique también a las sociedades de personas,
derogando el principio de unanimidad en beneficio del favor arbitrati.
La regla ha de aplicarse, no sólo a la introducción y la supresión de cláusula
arbitral, en interpretación literal de la norma, sino a cualquier modificación estatutaria que le afecte.
El legislador reformista español ha sido insensible o ha ignorado esos argumentos. No así, en la doctrina, VICENT, F., quien en la última edición de su
Introducción al Derecho Mercantil (Valencia, 2011, p. 572) propone, «para evitar
dudas», que el legislador español admita la introducción de la cláusula de arbitraje por acuerdo mayoritario «con las cautelas» del Decreto legislativo italiano
(mayoría reforzada y derecho de separación).
h. Mi posición
En la crítica a la LRLA, temo haberme quedado solo defendiendo la tesis de
la unanimidad. Es cierto que a ella no se oponen argumentos jurídicos, sino los
pragmáticos de su utilidad y de la conveniencia de que el arbitraje societario se
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adopte por las compañías que no lo establecieron en sus estatutos. Pero creo que
los principios han de prevalecer sobre las soluciones de conveniencia. Difundiendo así el arbitraje se atenta contra la esencia de la institución.
Creo que no merezco la tacha de mantener viejos recelos contra el arbitraje
ni de militar en su oposición; al contrario, soy un viejo defensor de la institución, en la doctrina y en la práctica. He colaborado como miembro de la Sección
Especial en la redacción del Anteproyecto de la Ley vigente, por no citar otros
precedentes frustrados, y como Delegado de España en UNCITRAL, en su LM y
en todos los temas de arbitraje (Reglamento, Guía práctica…). Sin ser un «arbitro
profesional» de «exclusiva dedicación», he intervenido en más de un centenar de
arbitrajes, nacionales e internacionales, como árbitro único, coárbitro o presidente del colegio arbitral, además de los casos en que lo he hecho como abogado de
parte. He contribuido a difundir el arbitraje con mis escritos, mis enseñanzas y
mi actividad profesional.
Cuando me opongo al art. 11 bis.2 introducido por la LRLA no lo hago
contra, sino a favor del arbitraje, en defensa de su naturaleza, de su esencia, de ese
«incontrastable principio de la libertad individual» que exaltaron nuestros constituyentes de Cádiz de 11812 y por el que elevaron el arbitraje a la categoría de
derecho fundamental de todos los españoles. A mi juicio, la LRLA ha vulnerado
ese principio, y de ahí mi crítica.
En diversas ocasiones, he censurado la norma del art. 11.bis.2 LA: en el
Comentario a la nueva Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre (coord. JULIO
GONZÁLEZ SORIA), Cizur Menor, 2011, pp. 169-187); en «Company Arbitration
in Spanish Law», en Homenaje al Prof. José Mª Abascal, World Arbitration &
Mediation Review (en prensa); en «La cláusula de arbitraje introducida por vía
de modificación de los estatutos sociales», en Actas XI Congreso Asociación Sainz
de Andino. Homenaje al Prof. Juan Manuel Gómez Porrúa (en prensa); en mi discurso de contestación al de ingreso de CARMEN MOYA SANABRIA en la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia: Evolución histórica y estudio de la
voluntad como fundamento de la institución arbitral. Capacidad y legitimación de
la partes», Sevilla, 2011, pp. 75-79); en mi ponencia en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación: «Cláusula estatutaria de arbitraje impuesta por acuerdo
mayoritario en las sociedades de capital (art. 11 bis.2 de la Ley de Arbitraje)»,
en Estudios, 2012 (en prensa); en mi discurso «El arbitraje y la Constitución de
1812», acto conmemorativo del CC aniversario de ésta organizado por la CIMA,
Madrid, mayo 2012 (en prensa); y en foros como el III Congreso de Instituciones
Arbitrales: La reforma de la Ley de Arbitraje, organizado por la Corte de Arbitraje
de Madrid de la Cámara de Comercio, 2011; el VIII Curso de Arbitraje de la Universidad Rey Juan Carlos, el 21 de febrero de 2012, y la Jornada sobre Arbitraje
y Mediación. Métodos alternativos eficaces para la resolución de conflictos, organizado por CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, OLIVENCIA-BALLESTER, en el Instituto
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de Estudios Cajasol, el 16 de marzo de 2012. Hoy comparezco ante Vds. Para
someter mi tesis a la autorizada crítica de esta audiencia.
C. Artículo 11.bis.3
El apartado 3 del art. 11 bis, tras haber expresado el legislador su propósito
de difundir el arbitraje, muestra su desconfianza en la institución cuando para la
impugnación de los acuerdos sociales (no para toda discrepancia que surja en el
seno de la compañía) impone la administración del arbitraje por una institución,
a la que se encomienda también el nombramiento de árbitros. Quiere esto decir
que la cláusula estatutaria no puede designar árbitros.
La norma ha querido aclara una cuestión que llegó a ser «caballo de batalla»
del arbitraje societario, como es la impugnación de acuerdos sociales por esta vía.
El establecimiento por la LSA de 1951 de un procedimiento especial para la
impugnación de acuerdos sociales cegó el acceso de esta acción a la vía arbitral.
La desaparición del procedimiento especial en la reforma de 1989 lo reabrió,
aunque continuaron las dudas que, definitivamente, disiparon la doctrina de la
DGRN (RRDGRN de 19 de febrero y 18 de abril de 1998) y la jurisprudencia del
TS (SS de 18 de abril de 1998 y 9 de julio de 2007).
De esa manera, antes de dictarse la LRLA la cuestión era pacífica, aunque
bajo la LSA se hubiese cuestionado hasta el extremo de identificar la arbitrabilidad o no de los acuerdos sociales con la admisibilidad o no de la cláusula estatutaria de arbitraje, si bien esta, en todo caso, cubriese discrepancias sociales ajenas
a aquella impugnación.
Pero el problema no es de la naturaleza del acuerdo, sino de su contenido,
que podrá ser arbitrable o no según se trate de un asunto de libre disposición o no.
En este punto, como en otras ocasiones, la LRLA ha venido a sembrar la
duda de si se refiere a toda impugnación de acuerdos sociales, incluidos los nulos
por contrarios a ley o al orden público (art. 204 LSC). A mi juicio, estos acuerdos,
para cuya impugnación están legitimados los terceros interesados, no vinculados
por la cláusula arbitral, no pueden someterse a arbitraje por no versar sobre materia «disponible» (art. 6.2 C.c.).
No cabe pensar en la doble vía (judicial para los terceros y arbitral para los
socios) que divide la competencia y da lugar a resoluciones contradictoria.
D. Art. 11 ter
El art. 11 ter es una consecuencia de la impugnabilidad por vía arbitral de los
acuerdos sociales, lógica cuando se trata de acuerdos inscribibles. Recoge especialidades en relación con el art. 208 LSC: en primer lugar, la de no exigir la «firmeza»
que se impone a la sentencia para su inscripción, acorde con la novedad que se
introduce en el art. 43 LA, reformado, lo que puede dar lugar a la inscripción de
laudos estimatorios de la acción de impugnación que después se declaren nulos; en
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segundo lugar, la de no exigir carácter público al documento en que conste el laudo
y permitir así el acceso al RM de un documento privado, por la vía de excepción que
admiten los arts. 18.1 C. de c. y 52 RRM; en tercer lugar, el de sacrificar el carácter
confidencial del arbitraje en aras del principio de publicidad registral.
4.

Instituciones arbitrales

Más ligeras son las modificaciones introducidas por la reforma en el art. 14
LA. La inserción en el apartado 1.a) de la expresión «Entidades públicas» amplía
el ámbito de las personas de Derecho público administradoras de arbitrajes privados. Desaparece, por innecesaria, la especial mención del Tribunal de Defensa
de la Competencia que contenía este apartado en la LA de 2003.
La otra modificación se opera en el nuevo apartado 3, que encomienda a las
instituciones arbitrales velar por el cumplimiento de las normas sobre capacidad
de los árbitros, por la transparencia de su designación y por su independencia. La
redacción tampoco es muy feliz, pero al tiempo que expresa el apoyo del legislador al arbitraje administrado, tiende a garantizar el correcto funcionamiento de
las instituciones administradoras.
5.

Nombramiento de árbitros

A. El art. 15.1
Se reforma el art. 15 LA para suprimir la norma que, salvo acuerdo en contrario de las partes, requería la condición de abogado en ejercicio en los arbitrajes
internos de Derecho y sustituirla por otra que, para todo tipo de arbitraje de
Derecho, interno o internacional, exige la «condición de jurista» al árbitro único
o, en el supuesto de colegio arbitral, al menos a uno de los árbitros.
La duda interpretativa la plantea el sentido del sintagma «condición de jurista». Estaba claro en la norma modificada lo que significa «abogado en ejercicio»,
profesional del Derecho, colegiado y ejerciente. Pero el término «jurista» es vago
e impreciso y su interpretación dará lugar a soluciones muy diversas. ¿Basta con
ser Licenciado en Derecho? Está claro que un Académico de Jurisprudencia o un
Catedrático de Derecho que no sean abogados en ejercicio son juristas; pero ¿lo
es cualquier titulado universitario en Derecho?
El vocablo entraña una cualificación que es difícil medir en la práctica. Cierto
que hay profesionales del Derecho no abogados en ejercicio libre (Abogados del Estado, Letrados del Consejo de Estado, de las Cortes Generales, Notarios, Registradores…) que pueden actuar como árbitros si sus normas corporativas lo permiten; que
existen sabios Doctores o Licenciados que conocen el Derecho y lo cultivan. Pero es
difícil trazar el listón de «jurista» con datos objetivos, sin los cuales se convierte en un
concepto jurídico indeterminado que habrá que precisar en cada caso y con el riesgo
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del casuismo. Hoy, me declaro incapaz de establecer con carácter de generalidad las
condiciones de capacidad del árbitro «jurista». Las partes que lo designan habrán de
ponerse de acuerdo acerca de esa condición; las instituciones y los jueces que lo nombren habrán de verificar que el requisito legal se cumple y justifica la designación.
El Preámbulo (III) señala que con la nueva norma se abre el abanico de
«profesionales con conocimientos jurídicos» que pueden intervenir en los arbitrajes de Derecho, pero no da más pistas sobre la condición de «jurista». Tampoco el DRAE, cuya primera acepción es muy vaga: «persona que ejerce una
profesión jurídica». Un procurador es, conforme al DRA, un jurista. La segunda
acepción es equivalente al «desusado jurisconsulto», «persona dedicada al estudio, interpretación y aplicación del derecho».
B. El art. 15.7
El apartado 7 del art. 15, en su versión original permitía recurso contra las
resoluciones judiciales definitivas que rechazaran la petición de nombramiento de
árbitros por no apreciar la existencia de convenio arbitral. Esa regla ha desaparecido el a reforma, de manera que toda resolución en materia de nombramiento
de árbitros, sea estimatoria o desestimatoria de la petición, es firme y no admite
recurso alguno. La celeridad se impone también en este caso.
C. El art. 17
Hay en el 17 LA otra reforma relativa a la condición de árbitro, la adición de
un apartado 4, de este tenor:
«4. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el árbitro no podrá haber
intervenido como mediador en el mismo conflicto entre estas».
En forma enrevesada (al revés) se formula una norma que, al derecho, significa que no podrá ser árbitro quien haya intervenido como mediador en el mismo
conflicto. De nuevo, la mala redacción de las leyes.
6.

Seguro de Responsabilidad Civil

Mayor enjundia tiene la reforma del art. 21.1, al que se ha añadido un párrafo de este tenor:
«Se exigirá a los árbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre la
contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, en la
cuantía que reglamentariamente se establezca. Se exceptúan de la contratación
de este seguro o garantía equivalente a las Entidades públicas y a los sistemas
arbitrales integrados o dependientes de las Administraciones públicas.»

723

El precepto merece también una crítica negativa. En primer lugar, en cuanto
a la persona obligada a contratar el s.r.c. Asegurado será el árbitro, aunque el
tomador del seguro sea la institución administradora del arbitraje y, se entiende,
nominadora de aquel. La disyuntiva «o» y la expresión «en su nombre» no dejan
lugar a duda; pero sería más exacto decir que la institución contrata «por cuenta»
del asegurado (art. 7 LCS).
Por tanto, la responsabilidad de la institución arbitral ex art. 21 LA no necesita ser asegurada; sólo la del árbitro. Del arbitraje nacen obligaciones y responsabilidades a cargo del árbitro y de la institución arbitral en el cumplimiento del
encargo. A tenor del art. 21 LA reformado no es obligatorio asegurar esta última.
Pero, según ese precepto, la responsabilidad nace de «mala fe, temeridad
o dolo». La LA recogió esos términos de la LM de UNCITRAL, en la que se
utilizaban, sin duda, para cubrir las diversas causas de responsabilidad en los
distintos ordenamientos nacionales; pero en el español resulta imposible deslindar esos términos. La mala fe es ingrediente del dolo y la temeridad, un grado de
negligencia.
En cualquier caso, esas causas de responsabilidad (dolo o dolo aequiparatur) no son asegurables. El art. 19 LCS exonera al asegurador del pago de su
prestación «en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del
asegurado», circunstancia a la que cabe asimilar el dolo y la negligencia temeraria.
Claro es que el s.r.c. aporta al perjudicado la ventaja de la acción directa
contra el asegurador, para reclamar la indemnización, frente a la cual no podrá
oponer la conducta dolosa del árbitro, sino repetir contra éste tras haber satisfecho la indemnización al tercero perjudicado.
Pero cabe planteare la cuestión de si un s.r.c. que cubra exclusivamente la
responsabilidad del árbitro, como tal, sería nulo por inexistencia del riesgo, porque las únicas causas de las que puede nacer no son asegurables.
El Reglamento que anuncia la LRCA, aún no dictado, podrá aclarar las dudas que suscita el precepto legal. Pero, en todo caso, la reforma ha incurrido
en este caso en el error de hacer más gravoso el arbitraje al añadir un requisito
adicional que supone costo económico, encareciendo así el arbitraje en España,
en contra de la pretensión de «mejorar las condiciones para que definitivamente
se asienten en España arbitrajes internacionales», como proclama el Preámbulo.
Impulsar con carácter de generalidad un supuesto tan extraño e infrecuente como
el de responsabilidad arbitral supone un gasto injustificado que deteriora la situación de España como sede arbitral.
7. Idioma del arbitraje
Abordo esta reforma consciente de que trata de una materia sensible en la
cultura catalana; pero, con máximo respeto a su lengua y a todas las de España;
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intentaré limitarme a hacer una crítica jurídica objetiva de una norma desde la
perspectiva del Derecho del arbitraje. Ruego, ante todo, su comprensión, y que
no interpreten mis palabras como ataque alguno de carácter político a las lenguas
vernáculas, sino como opinión de un jurista ante una reforma legal del arbitraje.
Comienzo por decir que la norma del art. 27 LA en su versión original me
parecía acertada, no había provocado inconvenientes en su aplicación ni estaba
necesitada de reforma. Inspirado en el art. 22 de la LM de UNCITRAL, el precepto resultaba especialmente adecuado al arbitraje internacional.
La reforma altera el sistema, «al reconocerse la posibilidad de utilizar la
lengua propia por las partes, por los testigos y peritos, y por cualesquiera terceras personas que intervengan en el procedimiento arbitral» (Preámbulo II). La
norma, resultante de una transacción parlamentaria, yerra en el enfoque de la
cuestión al contemplarla desde el punto de vista de la protección de las lenguas
oficiales en determinados territorios, cuando la finalidad verdadera debe ser la de
protección del procedimiento arbitral. No es éste escenario adecuado para proteger el derecho al uso de la lengua propia, sino para instrumentar una solución
adecuada a fin de que el idioma no sea obstáculo al desarrollo del arbitraje.
El precepto, en su versión original, era idóneo para ese fin en cuanto respetaba la libre voluntad de las partes y sólo en defecto de acuerdo encomendaba a los
árbitros «atendidas las circunstancias del caso», la decisión del idioma, e incluso
admitía pluralidad de idiomas, lo que, a mi juicio, lejos de ser una facilitad es un
inconveniente para el arbitraje.
La norma reformada ha prescindido de la referencia a los árbitros, en la decisión del idioma, sustituida por un impersonal «no permitan», «se tramitará en
cualquiera…». ¿Quién decide en ese caso la lengua del arbitraje entre las oficiales
del lugar? El lugar puede ser, por ej., Barcelona o Bilbao, y el arbitraje internacional entre un chino y un noruego. Carece de sentido esa defensa del idioma del
lugar. Y, caso de desconocimiento del idioma, ¿cuál es «la lengua que utilice»?
El derecho que reconoce la norma reformada a testigos, peritos y terceros a
usar su lengua propia obligará a recurrir intérpretes y traductores, cuya intervención en el procedimiento en general, conviene evitar siempre porque lo entorpece
y lo encarece. Será, además, un arma en manos de quienes quieran dificultar el
procedimiento.
La diversidad lingüística, que es una riqueza cultural, es un obstáculo en el
arbitraje, sobre todo internacional, que la ley debe remover: lo que no debe es
utilizar los idiomas como barreras que dificulten el procedimiento.
Estimo, sinceramente, que la reforma no es acertada, que plantea problemas donde no los había, que va en contra de la corriente de mejora de las condiciones para que España sea lugar de arbitrajes internacionales (sobre todo, en
lugares donde existen lenguas cooficiales) y del español —o castellano— como
idioma del arbitraje internacional. Se trata de la lengua oficial de todo el Estado,
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que hablan más de 500 millones de habitantes del planeta y que tiene un presente brillante, y más un futuro, en el panorama del arbitraje internacional. No
convirtamos nuestra riqueza lingüística en una «torre de Babel» del arbitraje
internacional.
8.

Laudo

En esta materia, la LRLA ha modificado el art. 37 LA en sus apartados, 2,
3 y 4.
A. Art. 37.2
La redacción del apartado 2 introduce tres incisos que comienzan por
la frase «salvo acuerdo en contrario de las partes». El texto resulta repetitivo, pero queda bien claro que las normas que contiene son dispositivas.
La primera y la segunda de ellas no cambian (plazo para dictar el laudo,
prórroga por los árbitros); es en la tercera donde se introduce la novedad:
la expiración del plazo no sólo no afecta a la eficacia del convenio arbitral
sino que tampoco afecta a «la validez del laudo dictado» (sic), quiere decir,
que se dicte fuera de plazo. La redacción es errónea gramaticalmente y deja
planteada, sin resolver, una cuestión importante: el laudo tardío, cuya validez
se mantiene ¿no tiene límite temporal? La LRLA ha suprimido el cese de
los árbitros por transcurso del plazo para dictar laudo. Si siguen en ejercicio
¿pueden dictar laudo en cualquier momento posterior, treinta años después,
p. ej.? Una vez más, la reforma ha venido a plantear más problemas que los
que resuelve.
B. Art. 37.3
La reforma del apartado 3 suprime los «votos particulares» que recogen
el «parecer discrepante» de quienes hayan quedado en minoría; sólo admite la
constancia de los «votos favor o en contra». La finalidad de la norma es evitar
que los votos particulares se conviertan en justificación del árbitro designado por
la parte que resulte vencida. Pero, en mi experiencia arbitral el voto particular es
un medio muy útil para centrar el sentido jurídico de la decisión y sus diversos
enfoques, lo que contribuye a ilustrar los argumentos confrontados y a reflejar el
debate colegial. Y la regla legal reformada no es dispositiva, sino imperativa en la
prohibición.
C. Art. 37.4
La reforma del apartado 4 tiende precisamente a hacer imperativa la obligación de motivar el laudo. Las partes no pueden disponer en contrario y no hay
más excepción que el laudo transaccional del art. 36.
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D. Art. 39.1, 2 y 4
La reforma del art. 39 LA afecta a sus apartados 1, 2 y 4.
En el 1, se introduce la letra d), que autoriza a las partes a solicitar de los
árbitros en plazo de diez días «la rectificación de la extralimitación parcial del laudo, cuando se haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión o sobre
cuestiones no susceptibles de arbitraje». La norma es acertada.
En el apartado 2, se concede a los árbitros para rectificar la extralimitación
el plazo de veinte días, y en el 4 se dispone la aplicación del art. 37 a ese mismo
supuesto.
E. Art. 42
La reforma del art. 42 da nueva estructura al precepto para ordenar los trámites del juicio verbal de anulación del laudo y sus especialidades, que reducen
la celebración de vista a los casos de petición de las partes o de exigencias de la
prueba, en esa tendencia contraria a la oralidad que mantienen nuestros tribunales.
F. Art. 43
Finalmente, el art. 43 se modifica para suprimir la expresión «firme» en la
calificación del laudo, porque se estima que todo laudo lo es desde el momento
en que se dicta, a diferencia de las sentencia que admiten recurso.
De la distinción entre laudo definitivo y laudo firme, eliminada por la
LRLA, me ocupé bajo la LA en su versión original en mi artículo «El laudo:
naturaleza, clases y contenido» (en Revista de Arbitraje comercial y de Inversiones, vol. II, nº 3, 2009, pp. 655-674). Creo que atribuir la condición de firmeza
a todo laudo, aunque se haya ejercitado contra él la acción de anulación, es
sembrar la inseguridad jurídica y desconocer la función de control del arbitraje
que compete a los tribunales de justicia, aunque se trate de un control externo
y no de fondo.
Otra cosa es que el laudo impugnado en anulación sea ejecutable (art. 45
LA, no modificado); pero el ejecutado puede solicitar la suspensión ofreciendo
caución, lo que resulta extraño en una resolución con efectos de «cosa juzgada».
El requisito de la firmeza, en función de la acción de anulación, no sobraba. Su
supresión creará más problemas.
9.

Arbitraje institucional administrativo

Para terminar, pocas palabras más sobre lo que el rótulo de la LRLA llama
«arbitraje institucional en la Administración General del Estado» y la disposición
adicional única que lo regula no se atreve a denominarlo así, porque eso no es
un arbitraje, es algo que se ha colgado de la LRLA sin mucho criterio, aunque su
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Preámbulo encomie la importancia de este «cauce procedimental» para dirimir
«conflictos internos» en la Administración General.
No queda claro su ámbito subjetivo, abierto al Reglamento, ni el objetivo.
¿Qué son controversias relevantes? Se remite su ámbito al «elevado número de reclamaciones» (frecuencia en la práctica), a su cuantía (igual o mayor a 300.000 €)
o al dato muy subjetivo de «criterio de las partes». Pero eso no es un arbitraje,
ni por su materia (de interés general, indisponible), ni por la independencia e
imparcialidad de un árbitro que será un superior jerárquico en la administración,
ni por su tramitación.
Esperemos aquí también a que se dicte el Reglamento para hacer una crítica
más fundada; pero desde ahora podemos concluir que «eso» no es un arbitraje.
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1.

L’ETERNA QÜESTIÓ DE L’APLICABILITAT DELS TERMINIS DE LA PRESCRIPCIÓ
EXTINTIVA CATALANA A INSTITUCIONS REGULADES PEL DRET DEL CODI CIVIL DE
1889, COM SÓN, PER REGLA GENERAL, EL DRET D’OBLIGACIONS I, EN PARTICULAR, ELS
CONTRACTES

La Llei 29/2002, de 30 de desembre de 2002, del Parlament de Catalunya, que va entrar en vigor, en els punts objecte d’aquesta comunicació, el dia
1.1.2004, es promulga a l’empara de l’art. 149.1.8 de la Constitució i de l’art. 9.2
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, llavors vigent, que atorga competència
exclusiva a la Generalitat per a la conservació, modificació i desenvolupament del
dret civil català.
Les disposicions relatives a la prescripció de la Primera llei del Codi civil de
Catalunya van derogar l’art. 344 del Text refós de la Compilació del dret civil de
Catalunya, el qual, després de determinar que per a la prescripció extintiva han
de regir els terminis especials establerts en aquesta Compilació, i en el que no s’hi
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preveu, els especials que determini el Codi civil, establia que «Les accions i els
drets, siguin personals o reals, que no tinguin assenyalat cap termini especial, i les
servituds, han de prescriure als trenta anys, llevat de les accions i els drets reals
sobre béns mobles, que han de prescriure als sis anys».
Sabem que no s’han donat dificultats especials en l’aplicació dels terminis de
prescripció adquisitiva o extintiva establerts al seu moment en la Compilació del
dret civil de Catalunya de 21 de juliol de 1960 (articles 342 i 344), pel que fa a les
institucions regulades en el dret civil de Catalunya.
Sobretot pel que es refereix a la usucapió dels béns immobles pel transcurs
d’una possessió en concepte de propietari, pública, pacífica i ininterrompuda,
amb independència de la bona o mala fe del posseïdor, durant el termini de 30
anys.
És en l’aplicació del llarg termini de 30 anys per a la prescripció de les accions personals que no tinguin establert un termini especial previst en l’article 344
de la Compilació on es van presentar majors dificultats.
Aquest termini, no derivat del dret romà, havia coexistit en el dret anterior al
de la Compilació amb altres, però breus, que, no obstant això, no es van incloure
en la Compilació, que, en aquest cas, va optar per l’aplicació supletòria del Codi
civil de 1889. No obstant això, va mantenir l’usatge omnes causae i el termini de
30 anys com a termini general de prescripció extintiva, tant per a les accions reals
com per a les personals.
L’exposició de motius de la llei primera del Codi civil de Catalunya, Llei
29/2002, de 30 desembre és reveladora quan diu que: «És ben sabut que el dret
històric català va regular sempre la prescripció. Va ésser el conegut usatge omnes
causae (Constitucions i altres drets de Catalunya, llibre setè, títol II, constitució
2a, del volum I) el que va modificar les normes de dret romà i canònic aplicables.
Al costat de l’usatge, el capítol XLIV del Recognoverunt proceres va recollir una
norma semblant en matèria de prescripció, que va excloure els terminis de deu i
vint anys del dret romà i va generalitzar el termini de trenta anys ja establert per
l’usatge esmentat. Aquestes normes no eren les úniques vigents, sinó que subsistien altres terminis més curts, recollits per les Constitucions (llibre setè, títol II,
volum I)».
L’article 13.2 del CC de 1889, segons la Llei 3/1973, també establia que
excepte en aquelles matèries recollides en el paràgraf 1r, «pel que fa a la resta, i
respectant plenament els drets especials o forals de les províncies o els territoris
[...] regeix el Codi civil com a dret supletori, en defecte del que ho sigui en cada
una d’aquelles».
L’article 1 de la Compilació del dret civil de Catalunya de 1960 va proclamar l’aplicació preferent a Catalunya del dret civil propi en dir que «...de conformitat amb el que estableix l’article 12 del Codi civil, les disposicions d’aquesta
Compilació del dret civil especial de Catalunya regeixen amb preferència al cos
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legal esmentat» i, a més, disposa «...que per interpretar els preceptes d’aquesta
Compilació s’ha de prendre en consideració la tradició jurídica catalana, encarnada en les antigues lleis, costums i doctrina de què aquells es deriven», i la
disposició final 2a estableix «...que en allò que no preveu aquesta Compilació
regeixen els preceptes del Codi civil que no s’hi oposin i les fonts jurídiques
d’aplicació general».
El text era coherent amb el preàmbul, en què es recordava que la Llei de
bases d’11 de maig de 1888 va disposar, en l’article 5, que les províncies i territoris
en què subsistia el dret foral de moment el conservarien íntegrament, sense que el
seu règim jurídic patís cap alteració amb la publicació del Codi (Codi civil), que
regiria només com a dret supletori, en defecte del que ho fos en cadascuna d’elles
per les seves lleis especials.
En conseqüència, no semblava que, d’entrada, hi haguessin d’haver problemes en l’aplicació del termini de 30 anys per a la prescripció de les accions personals en matèria d’obligacions i contractes, tant si estaven regulats pel Codi civil
com per la Compilació.
Actualment, l’article 111-3 del CCCat proclama, amb més claredat, la territorialitat del dret civil de Catalunya, encara que salva (d’acord amb el que disposa
l’article 149.1.8 de la Constitució, en relació amb les normes dels articles 9, 10, 11,
13 a 16 del CC) les excepcions que es puguin establir en cada matèria, i sobretot
les situacions que s’hagin de regir per l’estatut personal o altres normes d’extraterritorialitat.
L’actual sistema de fonts està regulat en l’article 111-1 del CCCat, conforme
al qual:
«1. El dret civil de Catalunya és constituït per les disposicions d’aquest Codi,
les altres lleis del Parlament en matèria de dret civil, els costums i els principis
generals del dret propi.
2. El costum només regeix si no hi ha llei aplicable.»
El precepte esmentat està complementat per l’article 111-5, quan diu que les
disposicions del dret civil de Catalunya s’apliquen amb preferència a qualssevol
altres. El dret supletori només regeix en la mesura en què no s’oposa a les disposicions del dret civil de Catalunya o als principis generals que l’informen.
Aquest article, tal com expressa l’exposició de motius de la primera llei, es
refereix tant al caràcter preferent de les disposicions del dret civil de Catalunya,
llevat dels supòsits en què siguin directament aplicables normes de caràcter general, com a la limitació de l’heterointegració mitjançant l’aplicació, com a supletori, del dret civil de l’Estat, la qual només serà possible quan no sigui contrari al
dret civil propi o als principis generals que l’informen.
Un cop fixat el marc normatiu aplicable, convé examinar com han respost
els tribunals a aquesta qüestió.
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2. EL TRACTAMENT DONAT PELS TRIBUNALS A LA PRESCRIPCIÓ DE 30 ANYS DE L’ARTICLE
344 DE LA COMPILACIÓ DE 21 JULIOL 1960 QUANT A LES ACCIONS PERSONALS
La jurisprudència del Tribunal Suprem, encara que no sempre va ser uniforme en aquesta matèria per les dificultats que comportava, en el tràfic jurídic,
la rígida aplicació de l’usatge omnes causae i el correlatiu termini de 30 anys per
a la prescripció extintiva de les obligacions personals, no va dubtar a aplicar els
terminis de prescripció propis de Catalunya quan les parts discutien la seva procedència, sense distingir si les relacions jurídiques estaven o no regulades en el
dret de Catalunya o en el Codi civil.
En aquest sentit, podem citar les sentències del TS, Sala 1a, de 20 de febrer
de 1925 i de 16 d’abril de 1930, referides a un contracte de préstec; les de 21 de
desembre de 1940, 31 d’octubre de 1953, 20 de gener de 1971, 23 de juny de
1992, o la de la Sala 3a de 31 de gener de 2001. És veritat que n’hi ha alguna altra
de la Sala 1a, com la Sentència del TS de 20 de febrer de 1987, que resulta una
mica críptica, o altres en què es va aplicar, perquè les parts no ho havien discutit,
el termini de 15 anys de l’article 1964 del CC.
Cal destacar la Sentència del de 22 de juny de 1978, en què veiem que l’alt
tribunal va tenir en compte, per no aplicar l’article 344 de la CDCC, no que la
relació jurídica no estigués regulada en la Compilació —que no ho estava—, sinó
que no s’havia al·legat ni acreditat el veïnatge civil català dels litigants.
Per contra, més modernament, les diferents seccions de les audiències provincials de Catalunya, havien considerat, sens dubte en atenció al fet que la prescripció és una figura que s’assenta en principis de seguretat jurídica i no de dret
material, que un termini tan llarg per declarar inexigibles les obligacions casava
malament amb el fonament de l’institut, de manera que, majoritàriament, es van
inclinar per aplicar el termini de 15 anys establert a l’article 1964 del CC.
Amb tot, algunes seccions i sentències van aplicar l’usatge omnes causae.
Com a exemple podem citar, en sentit favorable a l’aplicació de la prescripció catalana en institucions regulades pel CC, les sentències de l’APB de 13 de desembre de 1995 i 10 de desembre de 2009, de la Secció 11a, i les de 17 d’octubre
de 2002 o 30 de juny de 2008, de la Secció 16a. I en sentit contrari, la de la Secció
17a de 9 de març de 2001, la de la Secció 4a de 13 de desembre de 2007, la de la
Secció 1a de 2 de febrer de 2010 i la de la Secció 3a de l’Audiència Provincial de
Tarragona de 5 d’octubre de 2010.
Per tant, la qüestió controvertida i susceptible de fonamentar un recurs de cassació per interès cassacional va quedar a l’empara de l’article 477.2.3r i 3 de la Llei
1/2000 d’enjudiciament civil, conforme al qual es considera que un recurs té interès
cassacional quan la sentència objecte de recurs s’oposa a la doctrina jurisprudencial,
resol punts i qüestions sobre els quals hi ha jurisprudència contradictòria de les
audiències provincials o aplica normes sobre les quals no hi ha jurisprudència.
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Clarament hi havia, doncs, dues tesis jurídiques contradictòries, exposades
en més de dues sentències de cada signe.
Resultava, a més, plenament justificat l’interès cassacional en la mesura que
no hi havia doctrina del TSJC en relació amb aquesta qüestió.
És cert que tangencialment s’havia plantejat davant de la Sala algun tema
referit als terminis de la prescripció, però mai com a ràtio decidendi.
En la Sentència del TSJC d’11 de gener de 2008, el conflicte es va resoldre
en funció de l’existència d’una interrupció del termini prescriptiu, de manera que
un cop produïda la interrupció, no resultava rellevant que s’apliqués el termini de
15 o de 30 anys, ja que tant si s’aplicava l’un o l’altre, l’acció no estava prescrita.
En la Sentència del TSJC de 18 de febrer de 2010 cap de les parts havia
discutit la procedència d’aplicar la prescripció catalana a una acció de responsabilitat extracontractual de l’article 1902 del CC i en la Sentència del TSJC de 23
de juny de 2010 es va declarar aplicable el CC a una acció —sembla que alimentària— la prescripció de la qual ja es va tenir per consumada.
Caldria preguntar-se per quina raó no s’havia plantejat davant de la Sala
aquesta controvèrsia. Entenc que la prudència dels operadors jurídics catalans va
fer que majoritàriament invoquessin el termini més modern i curt de 15 anys, sens
dubte més convenient per a la seguretat del tràfic jurídic.
És cert que el tribunal ha de conèixer el dret (iura novit cúria) i ha d’aplicar
el que sigui procedent, tant si les parts l’han invocat correctament o no, ex article
218.1 de la LEC, però també ho és que davant d’una qüestió no controvertida els
tribunals optaven per no alterar els termes del debat introduint terminis que les
parts havien descartat.
A més, cal pensar que doctrinalment —després també en la primera llei del
CCCat— s’admet la possibilitat de convenir terminis diferents als legals amb el
límit imposat per l’article 121-3, que és l’únic que es constitueix com a dret imperatiu.
Però tal com dèiem, finalment es van plantejar davant de la Sala dos recursos
de cassació per interès cassacional.
En el primer, cronològicament parlant, la Secció 1a de l’Audiència Provincial de Barcelona, en una reclamació de factures impagades derivada d’un contracte d’obres de l’article 1544 del CC havia aplicat l’article 1964 del CC i, en
conseqüència, havia declarat no prescrita l’acció perquè no havia transcorregut el
termini de 15 anys (SAPB de 2-2-2010).
En canvi, l’acció estaria prescrita si s’hagués aplicat, com insistia la part demandada, el termini de 3 anys previst en l’article 121-21.b del CCCat tenint en
compte que el contracte s’havia celebrat quan ja havia entrat en vigor el llibre I
del CCCat.
La segona sentència, dictada per la secció 3a de l’Audiència Provincial de
Tarragona en data 5 d’octubre de 2010, tractava de la reclamació de capital i
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interessos d’un préstec concertat l’any 1982, de manera que —sent aplicable pel
joc de la disposició transitòria única del CCCat la Compilació de 1960— si s’aplicaven els termes de l’usatge omnes causae, l’acció no estava prescrita (30 anys) i
sí, per contra, si s’aplicava el Codi civil 1889 i, per tant, la prescripció de 15 anys.
Les sentències de l’Audiència havien optat per aplicar el termini de 15 anys
de l’article 1964 del CC.
Els recursos de cassació, tendents en els dos casos a què s’apliquessin els terminis de prescripció previstos en la legislació catalana, que eren els que afavorien
els recurrents, van ser estimats per la Sala.

3.

LES SENTÈNCIES DEL PLE DE LA SALA CIVIL I PENAL DEL TSJC DE 26 DE MAIG
I DE 12 DE SETEMBRE DE 2011

Les dues sentències posen fi a la controvèrsia sorgida i s’inclinen per aplicar
els terminis de la prescripció catalana a les obligacions i contractes tant si estan
regulats en el CCCat o en el CC, això tant pel que fa a les relacions jurídiques
nascudes durant la vigència de la Compilació de 21 de juny de 1960 com des de
l’entrada en vigor del llibre I del CCCat.
Els principals arguments de les sentències d’apel·lació, que en els dos casos
van aplicar el termini de 15 anys de l’article 1964 del CC, implícits o explícits van
ser els següents:
a) Els terminis de la prescripció extintiva en el dret d’obligacions s’havien
d’escurçar en benefici de la seguretat jurídica, en la mesura en què no es pot desconèixer la rapidesa amb la qual s’opera actualment en el tràfic jurídic.
b) La Compilació de 1960 va servir per concretar les matèries regulades pel
dret civil de Catalunya, entre les quals no hi havia la teoria general de l’obligació
ni determinats contractes, la qual cosa obligava a aplicar en bloc el Codi civil
quant a aquestes matèries.
c) Per raó del que va declarar el Tribunal Constitucional en la seva interlocutòria de 29 d’octubre de 2003, en la qual va ordenar alçar la suspensió en l’aplicació del llibre primer del Codi Civil de Catalunya en entendre que «mediante estas
normas se trata de garantizar la coherencia del ordenamiento propio, que pudiera
quedar en entredicho en el caso de que rigieran normas abiertamente contradictorias, con evidente riesgo para la seguridad jurídica», i conclou que la seva lectura no
imposa l’aplicació expansiva que suggeria l’advocat de l’Estat «sino que la aplicación supletoria a que se refiere dicha norma puede limitarse a las leyes civiles de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, y en la medida en que se haga tal aplicación
procede el levantamiento de la suspensión».
d) Pel fet que ens trobem davant d’un conflicte entre dues lleis civils (estatal
i autonòmica), que haurà de ser resolt segons el que disposa l’apartat 10 del Codi
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civil, per remissió expressa de l’article 16 del mateix text quan diu que «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», capítol dins
el qual es troba l’article 10.10, que disposa que: «La llei reguladora d’una obligació
s’estén als requisits del l’acompliment i a les conseqüències de l’incompliment, així
com a l’extinció. Tanmateix, s’aplica la llei del lloc d’acompliment a les modalitats
de l’execució que requereixin la intervenció judicial o administrativa.»
e) En virtut del que disposa el Conveni de Roma de 19 de juny de 1980,
aplicable a les relacions contractuals, en concret l’article 10, que estableix que la
llei aplicable a un contracte regeix també les formes d’extinció i, en concret, la
prescripció.
f) Totes aquestes normes jurídiques reforçarien la idea que una obligació ha
de ser regulada en tots els aspectes per la mateixa norma jurídica, o sigui tant pel
que fa als requisits per a la seva validesa, com pel que afecta les incidències en
el seu compliment, com finalment els motius d’extinció, com ara la prescripció.
Els arguments esmentats van ser rebutjats per les sentències del TSJC, de
Ple, de 26 de maig de 2011 i de 12 de setembre de 2011.
Les raons adduïdes van ser bàsicament les següents:
1. La modificació de les lleis és competència del legislador i no dels tribunals quan no poden adaptar-se a la realitat social mitjançant una interpretació que
no sigui derogatòria de la norma.
Això ho imposa l’article 117.1 de la CE, que obliga al jutge a sotmetre’s a
l’imperi de la llei. D’aquesta manera el fet que a la llei hi hagi un termini de prescripció extintiva excessivament llarg no es pot obviar perquè el jutge consideri
que no s’adapta a les circumstàncies, sobretot quan el valor compromès no és
pròpiament el de justícia material, sinó el de la seguretat jurídica.
En el cas de Catalunya, el Parlament va emprendre aquesta tasca revisora
mitjançant la primera llei del CCCat (Llei 29/2002, de 30 de desembre), en l’exposició de motius de la qual es va reprotxar als tribunals catalans el poc ús que
havien fet del tradicional termini de la prescripció extintiva provinent de l’usatge
omnes causae recollit a l’article 344 de la Compilació.
2. No és possible afirmar, amb rigor, que mentre era vigent la Compilació
de 1960 no hi havia a Catalunya una regulació pròpia en matèria de prescripció
extintiva de les accions personals, ja que aquesta regulació es trobava a l’article
344 de la Compilació de 21 de juliol de 1960. Un cop regulat el termini en la Compilació, aquest era d’aplicació preferent al que establia el 1964 del CC, i això, com
s’ha dit, amb independència que la relació jurídica a la qual s’hagués d’aplicar la
prescripció estigués o no regulada en la mateixa Compilació.
3. No és obstacle el que raonà el Tribunal Constitucional en la seva interlocutòria de 29 d’octubre de 2003, en la qual va ordenar alçar la suspensió de
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l’aplicació del llibre primer del Codi civil de Catalunya en entendre que no esqueia (en espera que l’alt Tribunal es pronunciés sobre la constitucionalitat de la
Llei 29/2002, reguladora del llibre primer del Codi civil de Catalunya). A aquesta
interlocutòria no se li pot donar una interpretació extensiva, ja que això suposa
provocar per una via indirecta el que, si s’esqueia, només s’hauria assolit en el
supòsit que el recurs d’inconstitucionalitat presentat per l’advocacia de l’Estat
s’hagués mantingut (l’advocat de l’Estat va desistir-ne per mor de l’acord adoptat
pel Consell de Ministres el 27 d’agost de 2004) i prosperat.
En tot cas, l’article 111.4 del CCCat, conforme al qual les disposicions del
Codi civil de Catalunya constitueixen el dret comú a Catalunya i s’apliquen supletòriament a les altres lleis, no indica res més que la regulació del CCCat resulta
aplicable supletòriament a altres normes del dret propi de Catalunya, però no
exclou, com és lògic, l’aplicació del CC, ni en allò que d’acord amb la Constitució és matèria exclusiva de l’Estat, ni tampoc podria fer-ho respecte a allò que el
mateix CCCat no regula, sempre com s’ha dit que no vagi en contra dels principis
informadors del dret civil de Catalunya.
4. Pel que fa al Reglament número 593/2008 del Parlament Europeu i del
Consell de 17 de juny de 2008 de les Comunitats Europees (que va substituir el
Conveni de Roma) ja que es tracten de normes de dret internacional privat, eina
adequada per resoldre conflictes d’aplicació de les distintes normes privades dels
països afectats, sense que se’n pugui fer extensiva l’aplicació entre les diverses
normes de caire privat vigents en un mateix estat.
5. No és aplicable l’article 10.10 del CC.
És necessari per a l’aplicació de les normes de conflicte, tant en el cas del dret
internacional privat com en el cas del dret interregional, la presència d’un element
d’aquesta naturalesa bé per l’existència d’elements personals o subjectius referits
a les parts (veïnatge, residència o domicili en una altra CA) com pels elements
objectius de la relació esmentada (situació del bé en una altra CA), bé pel lloc de
realització del negoci o perquè aquest hagués de tenir efecte en un altre lloc, etc.
L’element interregional ha de ser present en tot cas, ja que d’una altra manera el conflicte de lleis no es produirà.
L’article 10.10 del CC resol el supòsit en el qual l’intèrpret hagi d’optar, atès
que hi hagi un element internacional o bé interregional, entre aplicar la normativa del CC com a sistema jurídic complet o bé la normativa estrangera en el cas
del dret internacional o bé la normativa regional o autonòmica en el cas del dret
interregional, que inclou el seu propi sistema de fonts.
En el cas del dret autonòmic difícilment serà complet, perquè ho impedeix
l’article 149.1.8 de la Constitució, així com la doctrina del TC (STC de 28.6.2010,
fonament jurídic 76 i les que s’hi citen), conforme a la qual «el art. 129 EAC no
deja de señalar los límites constitucionales a los que está en todo caso sometida la
competencia autonómica en relación con el Derecho civil catalán, pues la competen-
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cia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre ese Derecho no puede en ningún
caso afectar a las materias referidas en el inciso segundo del art. 149.1.8 CE, según
dispone expresamente el precepto ...).»
L’article 10.10 no serà operatiu, doncs, quan el Codi civil entri en la relació
jurídica regulada pel dret civil de Catalunya com a dret supletori, en virtut del que
estableix l’article 111.5 del mateix CCCat. El joc de la integració de l’ordenament
jurídic mitjançant l’aplicació del seu propi sistema de fonts impedeix que pugui
parlar-se de fallida del principi d’unitat del règim jurídic aplicable a la institució,
en aquest cas de l’arrendament d’obra, que, en conseqüència, quedarà regulat, si
no hi ha cap element interregional, pel CCCat, i en allò que aquest no prevegi, per
les disposicions del Codi civil.
6. D’altra banda, la dinàmica de l’aplicació supletòria del CC derivada de
l’article 149.3 de la Constitució i de l’article 111.5 del CCCat, feta aplicació de les
regles de l’autointegració, no implica que no puguin distingir-se entre l’un i l’altre
dret tant als efectes que preveu l’article 111.1 del CCC com en relació amb l’art.
477.3 de la LEC.
En conseqüència, en els dos casos, partint de l’aplicació del dret civil català
a la relació jurídica controvertida, únicament s’havien discutit els terminis de la
prescripció extintiva de l’acció, terminis que estaven regulats primer en l’article
344 de la CDCC i després en l’article 121 del CCCat, per la qual cosa en cap cas
es podia aplicar l’article 1964 del CC.

4.

REFLEXIÓ FINAL: UNA CONTROVÈRSIA INACABADA

Malgrat la doctrina assentada a aquest efecte pel TSJC, reforçada amb l’argument que la interpretació majoritària de les audiències obligaria a no tenir en
compte, a Catalunya, institucions seculars com la rescissió per lesió ultradimidium, aplicable als contractes de compravenda, permuta o altres de caràcter onerós
que no tenen una regulació específica en el dret civil de Catalunya, no es tanquen
totes les possibles controvèrsies pel que fa als terminis de la prescripció extintiva
de les accions personals.
Queda per dilucidar si els terminis continguts en altres lleis, com ara a la Llei
de responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor (article
7 i 10: 1 any), a la Llei hipotecària (article 128: 20 anys); a la Llei d’ordenació de
l’edificació (article 18: 2 anys) o l’acció per injúries o calúmnies de la qual no parla
el llibre I del CCCat i sí, per contra, l’article 1968 II del Codi civil (que preveu
un termini d’1 any) són també aplicables a Catalunya per considerar-se terminis
especials continguts en lleis d’aquesta naturalesa, o bé s’hauria de considerar el
termini general ordinari de 10 anys de l’article 121-20 per estimar-se autosuficient
l’ordenament català i no haver-hi cap buit normatiu.
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La solució a aquestes qüestions arribarà amb la nova jurisprudència quan es
plantegin en forma davant la Sala Civil i Penal del TSJC.
Continuarà.
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LA DEFENSA DE LA DIGNITAT DE LA PERSONA
EN EL LLIBRE II DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA.
MITJANS PER A LA SEVA PROTECCIÓ
per
ROBERT FOLLIA I CAMPS
Membre de Número
7 de febrer de 2012

I.

INTRODUCCIÓ

Com tots vostès ja coneixen, el llibre II del Codi Civil de Catalunya fou promulgat per la Llei 25/2020 de 29 de juliol i va entrar en vigor el 1er de gener de 2011. Es
divideix en 4 títols que en realitat es poden agrupar en dos. El referent a la persona
que compren: la persona física (Títol I) i les Institucions de protecció a la mateixa
(Títol II) I el dedicat a la família, incloent a les parelles de fet (Títol III) i a una espècie
de quasi família que nomena Relacions convivencials d’ajuda mútua (Títol IV).
Vaig a tractar només dels dos primers títols, o sigui de la defensa i protecció
de la persona. Però abans cal dir que la introducció d’una regulació especial i
autònoma de la persona, no estava prevista ni en la ment del legislador ni en la de
la majoria de juristes catalans. Així:
El primer autor que va tractar d’una manera completa la formació d’un Codi
civil català, després de la guerra civil, fou Agustí Bassols en el seu discurs d’ingrés
a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, el 14 de novembre de
2006, sota el títol prou suggestiu: «Vers la codificació del Dret Civil Català» però
només pretenia que, donat que ja teníem un codi de successions, s’havia d’anar
cap un codi de família i després cap a un de patrimonial i «tota aquesta obra legislativa —deia— podria culminar, encara, en un únic Codi civil català, del qual
aquests tres vindrien a ser-ne els llibres fonamentals, relligats per un nou Títol
preliminar. Però enlloc citava el dret de la persona.
El Codi de família veié llum poc després, per la seva promulgació per Llei
de 15 de juliol de 1998. En el seu Preàmbul es referia a que «conté una normativa
completa i autònoma de totes les institucions jurídiques pròpies del dret de família» excloent l’aplicació del Codi civil, les formes de matrimoni. I feia també una
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referència a un futur Codi patrimonial. Però si bé aquest Codi contenia algunes
normes relatives a la persona, eren incompletes i com derivades del dret de família, sens autonomia pròpia.
Més tard en les Jornades de Tossa de finals de 1998, o sigui poc després
de la promulgació del Codi de família, sota la Presidència de Núria de Gispert i
amb assistència de tots els anteriors consellers, es va proclamar la necessitat d’un
autèntic Codi Civil Català. Si bé només s’albirava un tercer llibre, el dret patrimonial i un títol preliminar.
La paternitat de la idea d’un llibre o millor dit, d’un títol destacat sobre la
família és de l’Observatori de Dret civil i més concretament de la seva Secció
d’Harmonització, com ho fou també la idea d’un codi obert, si bé les dues idees
foren acceptades tot seguit per totes les seccions de l’Observatori i pel ple del
mateix i també i amb entusiasme pel Govern de la Generalitat, I així quan es promulga la Llei 29/2002 de 30 de desembre que es titula «Primera Llei del Codi civil
de Catalunya» l’objecte de la qual era «establir l’estructura i sistemàtica del Codi
Civil de Catalunya i aprovar-ne el llibre I, (Art- 1er) estableix aquesta estructura
en sis llibres, apart de les disposicions addicionals, transitòries i finals corresponents (art. 2n). I en l’article 3er declara que els llibres que componen el Codi civil
de Catalunya són els següents: «b) Llibre segon, relatiu a la persona i la família,
que inclou la regulació de la persona física, les matèries actualment compreses en
el Codi de família i les lleis especials d’aquest àmbit». Tenim ja, a partir d’aquest
moment, el manament exprés de fer un text propi, unes normes dedicades exclusivament a la persona física.

II.

NOVETATS DEL CODI EN LA MATÈRIA DE LA PERSONA

És de destacar, en primer lloc la novetat formal de la regulació de tot el que
es refereix a la persona física, en un títol independent i amb ànim de completesa.
Així per exemple regula el començament de la personalitat (art. 211-1) o la presumpció de commoriència (211-2), el fonament de la capacitat d’obrar (211-3),
l’autonomia de la persona en l’àmbit de la salut (212-1 a 3), els internaments (2124 a 6) i les decisions sobre el propi cos (212-7). I en l’àmbit de les Institucions de
protecció a la persona, que després veurem, regula institucions que semblaven
més pròpies del dret de família com l’emancipació o la tutela, i que el Preàmbul
considera expressament, com institucions de complement o protecció de la persona, més que derivades el règim familiar.
Quant al dret substantiu, si bé és innovador, francament innovador, no es
pot oblidar que recull disposicions ja establertes en la matèria, (com expressament manava l’article 3er,b de la Llei 29 2002 de 20 de novembre, abans citada). Així, per exemple les mesures per la protecció de menors desemparats i de
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l’adopció (Llei 37/1991 de 30 de desembre); la Llei 8/1995 de 27 de juliol d’atenció i protecció dels nens i adolescents; la Llei 21/2000 de 29 de desembre sobre
els drets d’informació relatius a la salut i autonomia del malalt i a la documentació
clínica, o el document de voluntats anticipades. I moltes d’altres que si bé semblen més pròpies del dret de família, es basen en el respecte a la persona, com el
de la fecundació assistida d’una dona, que atorga la paternitat a la seva parella del
mateix sexe si ho consent degudament i que figura ja en la disposició final tercera
del llibre IV sobre el dret de successions.
Quines són doncs les aportacions en el camp de la persona del llibre II?
La primera sens lloc a dubte és el regular la vida jurídica de la persona en el seu
conjunt refonent i modificant en el seu cas les disposicions, ja vigents, afegint-ne
de noves i donant-li un aspecte de completesa jurídica, i que fa més fàcil el seu
estudi i aplicació.
Però apart d’aquesta refosa de lleis, i de millores tècniques, el llibre II aporta
una autèntica novetat, fins ara sols esbrinada, i que s’inspira en els tractats internacionals i en les legislacions que poden semblar més modernes i progressistes.
És el reconeixement de la persona, de la seva dignitat, de la seva llibertat i autonomia, que no té altre límits que les seves institucions de protecció. No en va
el Preàmbul declara que el capítol I del títol I relatiu a la personalitat civil i a la
capacitat, «col·loca a la persona física en l’eix central de l’ordenament civil» i que
al final digui que es tracta del text «més emblemàtic del dret català».
Aquesta defensa de la persona, de la seva llibertat i autonomia, es reflexa
en un doble àmbit. El primer en estimar que qualsevol discapacitat ha de tractar-se en el «sentit menys restrictiu possible de l’autonomia personal» com diu
el Preàmbul, recollint el sentit de la Convenció de New York aprovada el 13 de
desembre de 2006, i ratificada per l’Estat Espanyol, que veurem clarament al
tractar de les Institucions de Protecció. Però hi ha un altre aspecte en què més
concretament es reflexa aquesta defensa de la persona, de la seva identitat i autonomia, i de la seva dignitat.

III.

LA DEFENSA DE LA DIGNITAT DE LA PERSONA

Aquest segon aspecte, que es podria anomenar més modern, no inspirat, si
no molt allunyat, del principi cristià de la dignitat humana, i dels principis del
Dret Romà, és el que considera a la persona com quelcom a qui no es pot imposar
cap deure inspirat en dogmes, creences, costums o valors tradicionals. O sigui:
respectant al màxim la llibertat de configuració de la seva vida, de la seva família i
de la seva protecció, oblidant totalment la doctrina clàssica per la qui el dret de la
persona i la família tenien un marcat sentit de dret públic amb normes imperatives. Es podria dir que ni tan sols es tenen que respectar els drets dels demés, tret
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que estiguin clarament formulats, i encara que vulnerin drets futurs o hàbits molt
aferrats en el lloc. Com exemples es poden citar la proclamació de la lliure decisió
de la persona respecte al seu cos i salut, la nova configuració de la família com
unió lliure basada en la solidaritat, que rau en aquesta concepció lliure de l’individu, l’admissió de la filiació, tant per part de l’home com de la dona, per simple
consentiment, la llibertat dels nomenats «plans de parentalitat, o la possibilitat
de convenir com s’exercita la potestat parental, amb la facultat, àdhuc, d’atorgar
poders un a l’altre per l’exercici d’aquesta potestat.
I és l’article 212-7 el que proclama més clarament tot el que hem dit, en
establir que «la lliure decisió de les persones és determinat en les qüestions
que puguin afectar a la seva dignitat, integritat i benestar físic o mental i, particularment quant el seu propi cos i a la salut reproductiva i sexual». Aquest
precepte ve a ser una síntesi del que disposava una llei promulgada poc abans
per l’Estat, la Llei Orgànica 2/2010 de 3 de març de Salut Sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, i per la qual per salut reproductiva cal entendre «la condició de benestar físic, psicològic i sociocultural
en els aspectes relatius a la capacitat reproductiva de la persona que implica
que pugui tenir una vida sexual segura, la llibertat de tenir fills i de decidir
quant tenir-los» (art. 2n), o de suprimir-los, afegeixo, amb «la interrupció de
l’embaràs (art. 14).
No pretenc entrar en l’estudi de l’encert d’aquesta legislació. Només diré
que em sembla que no tenia pas l’assentiment de gran part del poble català com
ho prova el llarg temps de discussió de la Llei i l’escàs marge de la seva aprovació
(69 vots contra 64, tan allunyada de la votació unànime dels llibres de successions
i de drets reals).
La veritat, però, és que apart del dubte sobre l’encert d’aquesta moderna
regulació que acabem de dir, el llibre II fa una aferrissada defensa de la llibertat
humana, regulant diverses formes de protecció, amb la idea de restringir el mínim
la llibertat i capacitat del protegit. Per això estudiaré les institucions de protecció,
no seguint l’ordre de la Llei, si no començant per les que afecten menys aquesta
capacitat i llibertat, fins a les que pràcticament les suprimeixen.
Però abans cal fer una referència a algunes disposicions que no creen cap
institució de protecció, si no que simplement reconeixen drets inherents a la persona, ratificant la seva dignitat i que tenen caràcter imperatiu. Són al meu entendre:
—L’afirmació que la capacitat d’obrar es fonamenta en la capacitat natural
(art. 211-3) que comporta una ampliació d’aquesta capacitat, que abasta no sols
als drets de la personalitat, si no també els relatius a béns o drets d’acord amb el
usos socials (art. 211-5,2).
—El reconeixement al dret a la informació sobre la salut (art. 212-1), al consentiment informat (212-2), o al document de voluntats anticipades (212-3), així com la
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ponderada regulació dels internaments (212.4,5 i 6), mesures d’autèntica protecció,
si bé ja regulades anteriorment, i que sens cap institució pròpia contribueixen de
manera decisiva a la defensa de la persona, de la seva dignitat i llibertat, i que més
que institucions de protecció són reconeixement de drets inalienables. Quant a l’article 212-7 ja ha estat comentat abans i sobre ell no faré cap més referència.

IV.

INSTITUCIONS DE PROTECCIÓ DE LA PERSONA

Ja hem dit abans, que el llibre les separa totalment de l’àmbit familiar per
centrar-les en la protecció de l’individu amb la declaració en el Preàmbul, de que
incorpora una gran varietat d’instruments de protecció «que permeten cobrir tot
l’ample ventall de situacions en què es poden trobar les persones amb discapacitat. «Penso que tot i l’encert de les institucions, aquesta declaració no deixa
d’ésser una declaració de bones intencions, i que sens l’aplicació adequada i una
acceptació plena per la comunitat jurídica, perden molt de la seva utilitat. El Preàmbul ja diu que es «configuren com un deure, que sota el control de l’autoritat
judicial, s’han d’exercir en interès de la persona protegida».
Els instruments que preveu, de menor a major grau (no per l’ordre de la
Llei), és a dir començant pels que sols són un mitjà de protecció i seguint pels
que restringeixin molt poc l’autonomia personal i acabant per les que la limiten
totalment, alguns dels quals poden donar-se junts, són:
—Els poders, en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat.
—L’autotutela o delació del tutor per si mateix.
—La constitució del patrimoni protegit.
—L’assistència.
—La curatela, que es preveu com succedani de la tutela.
—La guarda de fet.
—La pròpia tutela.
—La declaració de desemparament.
a)

Poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat

Encara que ja estaven previstos en el Codi Civil per la Llei Estatal 41/
2003 de 18 de novembre, el Llibre II, li dóna regulació completa i independent. La seva línia argumental és «el major reforçament de l’autonomia de la
persona» (Preàmbul) i evitar posar en tutela a les persones majors d’edat que,
per causes d’una malaltia o deficiència permanent de caràcter físic o psíquic
no poden governar-se per si mateixes (222-2.1). El seu caràcter de substitutiu
de la tutela s’accentua per la seva inclusió entre les disposicions generals sobre
la mateixa.
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Aquest poder pot revestir una doble forma. La primera, l’atorgament d’un
poder amb efectes des d’ara, però que continuarà qualsevol que sigui la situació
psíquica del poderdant, hi hagi o no incapacitació, i la segona l’atorgament del
mateix sols per als casos que produeixi pèrdua o disminució de la capacitat, bé
per incapacitació, o sense ella, i en aquest últim cas caldrà detallar «les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder» (222-2.2). Normalment serà el dictamen d’un o dos facultatius. La regulació i efectes d’aquest
poder és en general ben acceptada, però tota precaució és poca i l’assessorament
del notari necessari, ja que si del poder general s’ha dit que és un «poder per
arruinar», els efectes d’aquest poder poden ser totalment devastadors, doncs si el
poderdant perd la capacitat no pot revocar-los i tampoc es poden donar per extingits per falta de capacitat. Jo estimo que el notari ha d’assegurar-se molt de que
el poderdant té plena capacitat i de les conseqüències de l’atorgament. Cal tenir
en compte que el problema de la capacitat és més greu en l’atorgament d’aquests
poders que en la d’un testament pel qual l’atorgant no perd res i àdhuc els afectats
tenen la protecció de la llegítima. Cal tenir en compte que la mateixa Llei assenyala que «el poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes per les
quals s’extingeixi el poder». I en aquest punt és on deu tenir molta cura el notari,
o l’advocat que l’assessora.
Una característica d’aquest poder està en el fet que exigeix autorització judicial per als mateixos actes que els necessita el tutor, «llevat que el poderdant
l’hagi exclòs expressament (222-44.3). Per la qual cosa, el notari haurà d’extremar
encara més la precaució respecte a la capacitat i lliure voluntat de l’atorgant per
excloure aquesta necessitat d’autorització judicial. Això no estava previst en el
Codi civil, d’acord amb el qual s’han atorgat aquests poders a Catalunya fins a
31 desembre 2010. Però la disposició transitòria primera 2, els declara subjectes
a l’imperi de la nova Llei, amb la qual cosa, en principi, cap d’ells servia per a
actes de disposició, que és el que pretenien normalment. Però sortosament la Llei
òmnibus de 2011 aclareix que en quant a aquesta facultat de disposar lliurement
els poders anteriors no necessiten l’autorització judicial. Finalment, cal dir que
encara que aquest poder es dóna fonamentalment per evitar la constitució de
tutela, com ja hem vist, si en interès de la persona protegida arribés a constituir, el
Jutge a instància del tutor pot acordar l’extinció del poder (222-2.3).
Penso que la Llei respectuosa amb la llibertat, ha donat unes certes garanties per evitar els abusos, sempre que això es previngui en l’acte de l’atorgament.
D’aquí la necessitat d’un assessorament especial.
Els esmentats poders han d’inscriure’s en el Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris (222-8-3). La remissió de tots els nomenaments tutelars no
testamentaris al Registre s’efectua pel mateix Col·legi Notarial per mitjans telemàtics. També s’han d’inscriure en el Registre civil segons l’article 46,ter de la Llei del
Registre Civil després de la seva modificació per la Llei 12009 de 25 de març.
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b)

L’autotutela, o delació de tutela feta per un mateix (222-4)

La seva regulació segueix en general la norma anterior, si bé accentua les precaucions, doncs com declara el Preàmbul «en molts casos s’atorguen just abans
d’instar la incapacitació el que fa sospitar que pugui existir captació de voluntat
pel designat o simplement que l’atorgant no era plenament capaç». Aquest dubte
del legislador imposa també al notari el deure d’extremar la prudència, potser
encara més que en el poder, tenint en compte que la Llei preveu directament la
ineficàcia si s’ha instat el procés d’incapacitat o el ministeri fiscal hagi iniciat les
diligències preparatòries (222-4.3). Serveix no només per nomenar càrrecs tutelars, sinó també per excloure d’ells a determinades persones i pot establir normes
sobre el funcionament i el contingut del règim de protecció (222-4.1), fins i tot
nomenament de Consell de tutela (222-54). Ha d’inscriure’s en el Registre de
Nomenament Tutelars no Testamentaris (222-8.1). Registre en el qual no consten
els designats, sinó sols les dades de l’atorgant, i que no té caràcter públic, ja que
sols poden obtenir certificats el mateix interessat i l’autoritat judicial (arts. 1 i 5
Decret 360/1996 de 12 novembre). La inscripció es fa, també, a través del Collegi de Notaris que ho comunica al Registre per medis informàtics. També s’han
d’inscriure en el Registre Civil després de la modificació de la seva Llei el 25 de
març de 2009 (arts. 46 bis i 46 ter).
c)

Els patrimonis protegits

Com sabem van ser creats per la Llei estatal 41/2003 de 18 de novembre,
però el Llibre II els dóna una regulació independent i molt completa. Podem
assenyalar com principals fites.
—Poden ser beneficiaris les persones amb discapacitat psíquica igual o superior al 33% o física igual o superior al 65%, així com les persones en situació
de dependència de grau I o II (227-1).
—Es defineixen com «un patrimoni autònom, sense personalitat jurídica,
sobre el qual el constituent, l’administrador i el beneficiari no tenen la propietat
ni cap dret real» (227-2.1). I per això «no respon de les obligacions del beneficiari, ni tampoc de les del constituent o de qui va fer les aportacions, doncs la
seva finalitat és la satisfacció de les necessitats vitals del beneficiari». Però no pot
perjudicar als legitimaris (227-2.2).
—Es constitueix mitjançant escriptura pública, en la que ha de constar
aquesta voluntat de constitució, la denominació de patrimoni protegit, els noms
del constituent, del beneficiari i de l’administrador, amb les normes d’administració, en el seu cas, i les persones davant les quals cal rendir comptes en cas de
conflicte d’interessos (227-3). L’administrador pot ser el propi constituent, si no
és alhora beneficiari (227-4).
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—L’administrador ha de rendir comptes anualment davant el beneficiari, els
seus representants legals o en el seu cas les persones nomenades a aquest efecte
d’acord amb l’art. 227-3, abans vist (227-6).
—S’extingeix per la mort, pèrdua de la condició de discapacitat, renúncia,
expiració del termini o compliment de la condició, o per resolució judicial en cas
d’ingratitud (227-7). Això comporta nova rendició de comptes, liquidació del patrimoni i lliurament del romanent al destí establert en l’escriptura de constitució,
o si no n’hi hagués al constituent o als seus hereus (227-7.4 i 227-8).
—Els béns que integren el patrimoni protegit es poden inscriure en el Registre de la Propietat o en altres Registres públics, fent constar la seva condició i
normes que ho regeixen (227-9).
d)

L’assistència
És una figura nova, introduïda pel Codi que contempla els casos de disminució no incapacitant de les facultats físiques o mentals. S’inspira, en la filosofia de la
Convenció sobre Drets de les Persones amb discapacitat (New York 13 desembre
2006) ratificada per l’Estat Espanyol. I segons el Preàmbul, també en les «Directrius
de la Recomanació R (99) 4, del Comitè de Ministres del Consell d’Europa de 28 de
Febrer de 1999 i amb els precedents existents en diferents ordenaments jurídics
de l’entorn de Catalunya. Pel que sembla existeixen figures similars a Alemanya i
França. Així ho manifesta el professor Francisco RIVERO, La primera ha substituït la
incapacitació i la tutela, la segona ha instituït la sauvegarde de justice que és compatible amb la tutela i per tant més prop del règim del llibre II. Igualment Itàlia, (com
es pot veure en la Revista «Notariat del Segle XXI» de gener-febrer) ha aprovat una
Llei que crea la figura del «administrador de suport» per tutelar mitjançant intervencions de suport temporals o permanents i amb la mínima limitació possible de la
capacitat d’obrar a les persones privades totalment o parcial d’autonomia en la vida
quotidiana, institució en certa manera anàloga a la figura de l’assistència. Potser es
podria considerar com una especia de curatela designada pel propi assistit.
Disposa l’art. 226-1.1, que la persona major d’edat que ho necessiti per cuidar d’ella mateixa o dels seus béns, degut a la disminució no incapacitant de les
seves facultats físiques o psíquiques, pot solicitar de l’autoritat judicial el nomenament d’un assistent d’acord amb les normes de la Jurisdicció voluntària, i que
haurà d’inscriure’s en el Registre Civil per a la seva eficàcia enfront de tercers
(226-7). És sols el mateix interessat el que pot demanar el nomenament d’assistent. Es tramitarà pel procediment de jurisdicció voluntària (226-1) i sembla que
en el procediment haurà de ser present el Ministeri Fiscal.
Quant al seu contingut, l’essencial és l’assistència, no la substitució de la voluntat, encara que a petició de la persona assistida es poden donar-se facultats perquè l’assistent pot actuar en nom seu (226-2.3 in fine) que entenc (serà més propi
dels casos de la discapacitat física) però el típic o propi és que simplement l’assis-
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teixi en els actes fonamentals, per evitar ser enganyat, a manera d’autocuratela (un
dels quals supòsits és, també, el de la disminució psíquica no incapacitant). Nomenat l’assistent i inscrit en el Registre Civil els actes efectuats per la persona assistida
sense intervenció de l’assistent poden ser anul·lats (226-3). A més, en l’àmbit personal, se li encarrega vetllar pel benestar de la persona assistida, respectant plenament
la seva voluntat i les seves opcions personals, així com rebre la informació sobre els
tractaments mèdics i adoptar les decisions corresponents, si la persona assistida no
pot decidir per si de cas mateixa i no ha atorgat document de voluntats anticipades
(226-2.2), la qual cosa significa quelcom més que assistir.
Per a una institució nova i a la qual es dóna tanta importància, la regulació
és, potser, escassa, encara que hi ha una certa remissió a les normes de la tutela
(226-6). De tota manera una Ordre del «Departament Social i Ciutadania de 28
de setembre de 2010, dóna certes normes de tipus administratiu, com el copagament per la persona assistida i la Generalitat, i dels honoraris de les persones que
es dediquen a l’assistència fonamentalment personal de persones amb discapacitat. Però aquesta Ordre està pensada més aviat per a l’assistència física i atencions
per malaltia, que per a la pròpia assistència que implica consell i assessorament.
e)

La curatela

Tractem d’aquesta figura, abans que de la tutela, perquè restringeix menys
la personalitat i la norma, com veurem, la prefereix a la tutela que considera un
remei extrem. La seva finalitat, en certa manera, és la mateixa que la figura de
l’assistència. El Preàmbul la configura «com una institució complementària de la
capacitat, en la qual és la persona protegida la que actua per si mateixa».
Regula la dels menors emancipats que per defunció de progenitors, o per
estar impedits, no tenen qui els assisteixi, la dels pròdigs, (en la que s’ha de determinar l’àmbit de necessitat d’assistència del curador (223-4.3), i també, i, aquí
radica la novetat, la dels incapacitats amb relació als quals no s’hagi considerat
adequada la constitució de la tutela (223-1. b).
I precisament per a aquest últim supòsit, es preveu que «La sentència d’incapacitació pot conferir al curador funcions d’administració ordinària de determinats aspectes del patrimoni de la persona assistida, sense perjudici de les facultats
d’aquesta per fer els altres actes d’aquesta naturalesa per ella mateixa» (223-6).
En qual cas haurà de rendir comptes (223-10). Podríem dir que en aquest supòsit
es converteix en una espècie de tutela de segon grau, descafeïnada o parcial, i
sempre tendent a limitar en la mesura del possible la incapacitació total, ja que el
lema de les Institucions de protecció és en aquest llibre II, com ja hem dit abans,
limitar en la mesura del possible l’autonomia personal del discapacitat.
La falta d’assistència del curador, si cal, fa possible l’anul·labilitat dels actes
atorgats sense dita assistència (223-8).
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f)

La guarda de fet

Estava ja regulada en el Codi de família i també, encara que escassament, en
el Codi Civil des de la modificació de 1983. És com una espècie de tutela automàtica i de segon grau, que pretén evitar la constitució de tutela, que es considera
remei extrem. El Preàmbul diu que «delimita uns contorns més precisos» per a
la mateixa. I que «en la pràctica s’ha pogut constatar que són excepcionals, i més
aviat extrems els casos que les famílies prenen la decisió de sol·licitar la incapacitació de les persones ancianes afectades de demències senils o d’altres malalties
que els impedeixen decidir per si mateixes».
La figura es dóna quan una persona o una institució cuiden de fet, sense cap
legal, per raons d’amistat o solidaritat a una persona menor o major amb causa
d’incapacitació, si no està en potestat parental o tutela o, encara que ho estigui, si
els titulars d’aquestes funcions no l’exerceixin (225-1). Unes vegades seran els avis
o els oncles que s’ocupen dels menors. Altres, amics de persones grans en les quals
concorrin causes d’incapacitació. Algunes d’aquestes poden haver estat ingressades en establiment residencials, que esdevenen també guardadors de fet.
Els guardadors d’un menor deuen comunicar-ho en el termini de 72 hores
a l’entitat pública competent o a l’autoritat judicial. Quant als majors amb causa
d’incapacitació sols existeix obligació de comunicar-ho si estan en un establiment
residencial, pel titular de l’establiment (225-2.1).
El guardador de fet ha de cuidar de la persona en guarda, actuar sempre en
benefici d’aquesta, i si assumeix la gestió patrimonial limitar-se als actes d’administració ordinària (225-3.1). I si es tracta de persones que estiguin sota potestat
parental o en tutela, si els seus titulars no exerceixen les seves funcions, l’autoritat
judicial pot conferir al guardador de fet funcions tutelars que signifiquen la suspensió en el seu cas de la pàtria potestat o tutela (225-3.2).
La guarda de fet no dóna dret a cap retribució, però sí al reemborsament
de despeses i a la indemnització per danys, amb càrrec als béns de la persona
protegida (225-4).
En tot cas, especialment en els menors, es tracta d’una situació transitòria
que s’extingeix per desaparició de les causes que la van motivar, per la declaració
de desemparament del menor (que veurem a continuació), pel nomenament de
defensor judicial, o per la constitució del pertinent model de protecció (225-5).
g) La tutela
Té una extensa regulació en el Llibre II. Destacarem aquí, com novetats o
característiques principals:
—El ser contemplada per la Llei, com a últim recurs, disposant, d’una banda
que no cal la seva constitució si s’ha atorgat el poder preventiu abans estudiat
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(222-2.1) i per una altra que «l’autoritat judicial pot disposar la constitució de la
curatela, malgrat que s’hagi sol·licitat la de la tutela d’acord amb les circumstàncies de la persona afectada» (223-2.2). El Preàmbul declara que la constitució formal de la tutela «es configura com una mesura de protecció especialment en casos
de desemparament de l’incapaç, quan a la greu malaltia psíquica se li afegeix la
falta, inadequació o impossibilitat de suport familiar».
—Es preveuen tres formes de delació, per ordre de preferència: La delació
feta per un mateix (222-4), estudiada abans; la delació realitzada pels titulars de
la potestat parental (222-5), i la delació judicial (222-10).
—El fet que el Jutge, a més del constituent, pot separar les funcions personals de les d’administració de béns i encarregar-les a persones diferents (22212.1).
—El supòsit de tutela a càrrec de les persones jurídiques, que, poden excusar-se d’exercir el càrrec si no tenen mitjans humans i materials suficients per
exercir-los adequadament (222-18.2).
—Es configura com un òrgan unipersonal, excepte que la persona interessada o els titulars de l’autoritat parental hagin designat dues persones per al
càrrec o si s’estima convenient que el cònjuge o parella de fet també l’exerceixi
(222-25).
—El tutor ha de rendir comptes anualment, termini que, en casos de reduït
patrimoni es pot prorrogar fins a tres anys, i, en canvi quan es tracta de patrimonis
importants, l’autoritat judicial pot demanar, a més, una auditoria independent. La
rendició de comptes s’efectua davant l’autoritat judicial que va constituir la tutela
(222-31). A més deuen rendir-se comptes a l’acabar la tutela o cessar el tutor en el
seu càrrec, davant la mateixa autoritat judicial (222-49-50).
—L’obligació del tutor de tractar al tutelat amb consideració, de comptar
amb el seu consentiment per a les decisions relatives a la seva educació si té més
de dotze anys, i de recollir l’autorització judicial per internar-lo en un centre
d’educació especial (222-37).
—La declaració que el tutor ha de conviure amb el menor tutelat, llevat
d’autorització del Jutge per motius suficients (222-39.2).
—La delimitació de les facultats d’administració del patrimoni del tutelat,
excloent la dels béns adquirits per donació o herència que s’hagi nomenat administrador especial per a ells (222-41). Enumera els casos que es precisa autorització judicial (222-43.1) i exclou de dita autorització els béns adquirits per donació
o títol successori, si el donant o causant l’han exclòs expressament (222-43.2).
—La possible existència d’un Consell de tutela (222-54), sols en els casos
d’autotutela o de les deferides pels titulars de la potestat parental, tant per vetllar per l’exercici correcte de la tutela, com, si se li atribueixen les esmentades
facultats, per suplir l’autorització judicial en els casos que es precisa, i resoldre els
conflictes entre els tutors.
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h)

La declaració de desemparament

És l’última figura de la protecció que es dóna sols per a casos greus i quan
falten totes les institucions vistes. Es refereix sols als menors d’edat.
Es consideren en situació de desemparament «els menors que estan en una
situació de fet que els falten els elements bàsics per al desenvolupament integral
de la seva personalitat o que estan sotmesos a maltractaments físics o psíquics o
a abusos sexuals, sempre que per a la seva protecció efectiva sigui precís aplicar
una mesura que impliqui la separació del menor del seu nucli familiar» (228-1.1).
La declaració la fa l’entitat pública competent, que assumeix la guarda del
menor i implica l’assumpció de funcions tutelars i la suspensió de la potestat parental o tutela, en el seu cas (228-3).
No hi ha regulació detallada de la mateixa, ja que regeix la legislació sobre
infància i adolescència (228-7) de la qual recull els trets essencials. I no allibera als
progenitors i parents de les seves responsabilitats (228-6.2), als qui, d’altra banda
no els impedeixen relacions personals amb el menor, llevat que l’interès superior
del mateix faci aconsellables limitar-les o excloure-les (228-8).
És una situació transitòria en tot cas, que acabarà si cessen les causes que
la van motivar o per les mesures que prengui l’Administració, entre elles l’acolliment familiar, en el qual una família s’encarrega de guardar-ho, alimentar-los,
educar-los, etc. i que pot ser amb caràcter transitori i revocable (acolliment simple) o amb caràcter permanent, i les dues a través de família extensa (és a dir quan
hi ha alguna relació de parentesc amb el menor) o amb família aliena. L’acolliment
en un centre es contempla com última solució (art. 120.2 de la Llei 14/2010).
I amb això acaba la meva exposició que pretén sols donar una idea general
del que representa respecte a la persona la regulació del llibre II del Codi civil de
Catalunya. Perdonin si els he aburrit.
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El marco constitucional posibilita, desde luego, y sin que sobre esto quepa a
mi parecer discusión alguna, los más variados modelos o sistemas de financiación
autonómica. Desde el más cerrado modelo de unión, en el que todos los tributos
son recaudados por el Estado —repartiéndose después en menor o mayor parte
entre las distintas Comunidades Autónomas— al más abierto sistema de reparación en el que todos los tributos son recaudados por las Comunidades Autónomas, ingresando estas al Estado todo o parte de lo recaudado por cada una de
ellas. Dentro de estas modalidades de «separación» cabe encuadrar, entiendo, el
sistema de «concierto» o «cupo» que se aplica, en el País Vasco y Navarra que
puede describirse tal y como se hará a continuación.
La Comunidad Autónoma del País Vasco (el régimen de Navarra es similar)
recauda, como tributos concertados, la generalidad de los impuestos que integran
el sistema impositivo estatal y transfiere una parte de las sumas recaudadas —el
cupo— al Estado como «contribución a todas las cargas del Estado que no asume
la Comunidad Autónoma» (cfr. con el artículo 41 EPV).
Por lo tanto, resulta que, como ya he dicho en otras ocasiones, la participación
de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los tributos concertados sustituye a
los «impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos
estatales y otras participaciones en ingresos del Estado», de la letra a) del artículo
157.1 CE. Y así, en efecto, se desprende de los artículos 41 y 42 del Estatuto del País
Vasco, en el que, después de referirse al régimen de concierto y al cupo en el artículo
41, se enumera, en el artículo 42, también como posibles ingresos del País Vasco, el
listado de ingresos incluidos en las letras b, c, d y f del artículo 157.1 CE.
El sistema de concierto debe entenderse, así, como una de las formas de cesión y participación en ingresos originariamente estatales, particular y característica de ciertos territorios históricos. Aunque inmediatamente hay que relativizar
el carácter de derecho histórico del sistema de cupo, ya que este era un sistema de
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general aplicación en la segunda mitad del siglo XIX, en la que se sitúa también el
primer concierto (Real Decreto de 28 de febrero de 1878). En efecto, después de
la reforma tributaria de 1845, la contribución sobre inmuebles, cultivo y ganadería –pieza básica del nuevo sistema—se recaudaba en toda España por el sistema
de cupo. Es decir, se fijaba un cupo o cantidad global que se distribuía entre las
provincias. Cada provincia distribuía su cupo entre los pueblos y el cupo señalado a cada pueblo se distribuía entre los propietarios según sus bienes inmuebles y
ganados amillarados (el amillaramiento era un registro, muy primitivo, de propietarios y bienes). El sistema de cupo que se aplica para hacer efectiva la contribución sobre inmuebles, cultivo y ganadería en el País Vasco, ya por Decreto de 13
de noviembre de 1877, no constituía, pues, en aquella época un sistema peculiar,
ni mucho menos un sistema basado en la historia del País Vasco. Se aplica, como
así se dice en este decreto, porque es el sistema «que menos dificultades ofrece en
su planteamiento, toda vez que, en realidad, no lleva consigo para los habitantes
ninguna exacción a la que no estén acostumbrados». Por lo demás, y como sabe
todo el que quiere saberlo, el término concierto se empieza a usar en relación
con las provincias vascas y en la gestación parlamentaria de la Ley de 21 de julio
de 1876 con un sentido diametralmente opuesto al que se le da en la actualidad
refiriéndose a la necesidad de que las provincias vascas entren «en el concierto de
la vida política de toda la nación», es decir, en el sistema tributario aplicado, en
general, en toda España.
Pero hechos estos apuntes, parece conveniente dejar la realidad histórica
–y mucho más la irrealidad mítica o romántica—para volver a nuestra realidad
actual, en la que la base del concierto o cupo parece encontrarse en la disposición adicional primera de la CE, en cuyo párrafo primero se dice: «La constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales». En
el párrafo segundo se añade: «la actualización general de dicho régimen foral
se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos
de autonomía». Por lo tanto, como ya señaló en su día la STC 76/1998, de 26
de abril, «la actualización de los derechos históricos supone la supresión o no
reconocimiento de aquellos que contradigan los principios constitucionales»,
ya que la validez y la vigencia de los derechos históricos no deriva de su legitimidad histórica, sino de su reconocimiento y amparo en la disposición adicional primera de la CE. De todo lo cual se infiere que el régimen de concierto o
cupo no puede determinar un privilegio económico prohibido por el artículo
138.2 CE. De tal forma que la constitucionalidad del régimen de concierto o
cupo será tanto más fácil de defender cuanto más fácil y objetiva pueda resultar
la comparación de la «contribución a todas las cargas del Estado que no asuma
la Comunidad Autónoma» del País Vasco con la contribución a tales cargas
del resto de las comunidades autónomas. Naturalmente, entre tales cargas se
comprenden las cantidades que el Estado deba destinar directamente o a través
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de un fondo de compensación a «corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad», según se recoge, entre
otros, en el artículo 158.2 CE.
Ciertamente no puede decirse que las normas que han regulado el cupo a
partir de la entrada en vigor del Estatuto vasco hayan sido un modelo de transparencia y claridad. Por el contrario, sí puede decirse, entiendo, que han sido
un modelo de oscuridad y complejidad que han posibilitado todo tipo de sospechas y críticas. Críticas como la que, por ejemplo se contiene en la siguiente cita
de Sánchez Pedroche: «¿Es cierto que la singularidad histórica foral determina
un sistema privilegiado de financiación?. La repuesta en la práctica es taxativa
e inequívocamente afirmativa. A análoga presión fiscal, las comunidades forales
disponen de mayores recursos que el resto de comunidades autónomas, por lo
que pueden prestar mejores servicios y establecer rebajas impositivas a sus ciudadanos. Así por ejemplo, para datos de 1997, el volumen de recursos a través
del sistema LOFCA arrojaba unas cifras para Cataluña de 270.000 pesetas por
habitante, mientras que el País Vasco disponía de 396.000 para un nivel similar
de competencias. Casi un 50% más. Y esos guarismos no se han reducido con el
tiempo, es más, se han incrementado». Sin embargo, debe inmediatamente añadirse que el autor citado apunta —a mi juicio, con todo acierto— que el defecto
de constitucionalidad no vendría dado tanto por el sistema de cupo como por
defectos en el cálculo, en el que, según este autor, «el importe de las cargas no
asumidas, que es la base que se utiliza para cuantificar el cupo o la aportación,
aparecen infravaloradas, de tal forma que las aportaciones a la solidaridad regional del País Vasco y de Navarra no pasar de ser testimoniales, por mucho que se
aluda a ello en las leyes en las que la metodología del cálculo se refleja».
Importa subrayar, pues, que lo que puede contradecir la Constitución no
es el sistema de concierto o cupo, sino las bases para su cálculo y el resultado a
que estas conducen; pues, evidentemente, si el cálculo llegase a fijar la aportación
o cupo en, para poner un ejemplo extremo, un 80% de las sumas recaudadas, a
nadie se le ocurriría tachar el sistema de insolidario, privilegiado o contrario a la
Constitución (salvo por la discriminación en contra del País Vasco que en este
caso se produciría).
El sistema de concierto o cupo puede, pues, incluirse entre los sistemas
permitidos por la CE (o, en este caso, amparados por ella), siempre que, además,
se admitiese (lo que, implícitamente o en su espíritu o intención, no parecen admitir ni el Estatuto vasco ni la Ley del concierto) que tal sistema no lleva consigo,
forzosamente, ni un recorte ni un blindaje del sistema frente a las competencias
que la Constitución atribuye al Estado; y, en especial, frente a las competencias
que la Constitución otorga al Estado respecto a los ingresos de las comunidades
autónomas (artículo 157.3 CE). Pues ninguna Ley, sea orgánica, ordinaria, paccionada, bilateral, asimétrica o consensuada (aspecto, este último, muy deseable
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para todas las leyes), puede variar —ni siquiera, insisto, tras un pacto con el
Gobierno sancionado por las Cortes— el cuadro de competencias dibujado por
la Constitución.
En esta línea, parece conveniente añadir que, si bien el concierto debe ser
pactado entre el Estado y el País Vasco, si tal pacto no se alcanza, quedarán
intactas las competencias atribuidas al Estado en el artículo 157.3 CE. Según el
cual: «Mediante Ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias
financieras enumeradas en el precedente apartado 1». Competencias financieras que se refieren a los ingresos —a todos los ingresos— de las comunidades
autónomas.
Este supuesto no se plantea en la actualidad, ya que la disposición final primera de la Ley 13/2002 (auspiciada por el Gobierno del PP) prevé la prórroga del
cupo para los ejercicios siguientes a 2006 en caso de que lo dispuesto en ella no se
vea confirmado o modificado por un nuevo pacto. Pero conviene tener en cuenta,
repito, que, en ausencia de pacto, el Estado conserva intactas todas sus facultades.
Facultades que también debe ejercer si se demuestra que el concierto contraviene
de modo claramente perceptible los mandatos de solidaridad y prohibición de
privilegios contenidos en la Constitución.
Enmarcado, así, jurídicamente el sistema de concierto o cupo del País Vasco
debemos hacernos ahora la siguiente pregunta.
¿Qué se pide, o qué se entiende que quiere pedirse cuando los responsables
políticos —partidos o personas de Cataluña— reclaman para esta comunidad
autónoma un sistema de concierto igual o similar del País Vasco? ¿Es posible,
jurídicamente, atender a esta petición?
Veámoslo.
El artículo 203.1 del Estatuto de Cataluña dice que: «La Generalitat tiene capacidad para determinar el volumen y composición de sus ingresos en el
ámbito de sus competencias financieras, así como para fijar la afectación de sus
recursos a las finalidades de gasto que decida libremente».
Y continúa diciendo en su art. 204 lo que sigue: «1. La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos propios de la Generalitat
de Cataluña, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales
cedidos totalmente a la Generalitat, corresponde a la Agencia Tributaria de
Cataluña.
2. La gestión, recaudación, liquidación e inspección de los demás impuestos
del Estado recaudados en Cataluña corresponderá a la Administración tributaria
del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir de este,
y de la colaboración que pueda establecerse especialmente cuando así lo exija la
naturaleza del tributo.
Para desarrollar lo previsto en el párrafo anterior se constituirá en el plazo
de dos años un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma
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paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria
de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria
de Cataluña.»
Los dos artículos del Estatuto que acabo de transcribir parten, desde luego y como no podía ser de otra forma, de las competencias que la Constitución atribuye al Estado y a la Comunidad autónoma en cuanto a los ingresos
públicos.
Fundamentalmente, podríamos añadir aquí, de las competencias del Estado
sobre la hacienda general (artículo 149.1.14 CE), las competencias del Estado
para regular los ingresos de las comunidades autónomas (artículo 157.3 CE) y
las competencias del Estado para armonizar las disposiciones normativas de las
comunidades (art. 150.3 CE).
Ciertamente, por lo menos en mi opinión, hubiera sido deseable que la
Constitución fuera más allá precisando más el contenido posible de la Hacienda
estatal y de la Hacienda autonómica. Pero no lo hace. Por el contrario, permite
múltiples opciones sobre el tamaño y composición de cada una de ellas y sobre
las relaciones entre ellas. Permitiría incluso —en mi opinión y como he explicado
ya en estas páginas— generalizar el sistema de concierto o cupo que hoy se aplica
en el País Vasco y Navarra, siempre que «se respetasen las competencias que la
Constitución reconoce hoy al Estado».
Aunque inmediatamente debo decir que son muchos —y yo, desde luego,
entre ellos— los que creen que la Constitución, al señalar al Estado como máximo responsable de la estabilidad y el desarrollo económico de toda la comunidad, de la defensa de los intereses generales, de la igualación y la redistribución
de las rentas y de la igualdad y la generalidad en el reparto de las cargas y los
beneficios que se derivan de su actuación, señala también que este Estado ha
de contar con los instrumentos precisos para hacer frente a tales responsabilidades. Señala, a mi juicio, con suficiente claridad que lo que se puede denominar columna vertebral del sistema tributario (IRPF, IS e IVA) debe quedar,
al menos en su parte fundamental, en manos del Estado. Pues sólo estos tres
grandes impuestos proporcionan al Estado herramientas significativas para su
intervención, desde la óptica de la política fiscal, en el conjunto de la economía;
sólo ellos garantizan una generalidad y una igualdad esenciales en el reparto de
la carga tributaria entre todos los ciudadanos, y sólo ellos garantizan la formación de un fondo común suficiente susceptible de ser repartido entre Estado
y comunidades autónomas sin una adjudicación previa de tributos a estas que
graven fuentes de riqueza de difícil localización o, mejor dicho, que sólo pueden
referirse geográficamente, con un cierto grado de seguridad, al ámbito de todo
el territorio nacional. Por lo tanto, la reserva al Estado de estos tres impuestos
limita, como ya he dicho muchas veces en otras ocasiones, la posibilidad de
explotación fiscal de unas comunidades autónomas por otras. La posibilidad,
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p. ej., de que Cataluña se apodere de un impuesto sobre la renta que produce
una finca rústica situada en la Comunidad Valenciana y cuyo propietario reside
y paga en Cataluña.
Sin embargo, también inmediatamente y con la misma rotundidad, hay que
reconocer que esta creencia, tal y como acabo de expresarla, constituye sólo una
de las posibles interpretaciones y líneas aplicativas de la Constitución. Pues los
expresados fines del Estado pueden conseguirse también —teóricamente, al menos— con un sistema de cupo que garantice la igualdad esencial entre todos
los españoles y los recursos suficientes para que el Estado pueda cumplir sus
tareas. La Constitución, insisto, no impone una dimensión determinada para la
hacienda estatal y para la hacienda autonómica, y los distintos modelos de hacienda federal, tampoco, pues, de la misma forma que actualmente los impuestos
propios de las comunidades autónomas, previstos en el art. 157.1CE, tienen un
alcance simbólico, por no decir ridículamente significativo (con el consentimiento de todos los poderes, estatales y autonómicos, implicados), en la hacienda
autonómica actual, también podría aplicarse otro modelo en que los impuestos
del Estado tuviesen una presencia simbólica y en el que el Estado se nutriese de
aportaciones o participaciones en los impuestos propios o cedidos de las comunidades autónomas.
Lo que no hace generalizable el régimen de concierto tal y como se ha entendido su aplicación al País Vasco no es su contenido, sino la división competencial
que, de hecho, se ha producido con el concierto sobre la base —jurídicamente
más que discutible— del párrafo primero de la disposición final primera de la
Constitución. Sobre esta base —histórica y jurídicamente discutible, como ya he
tenido ocasión de decir—, el Estatuto del País Vasco (art. 41) limita las competencias del Estado sobre la hacienda general y sobre los recursos de las comunidades
autónomas y priva al Estado de la posibilidad de intervenir en el sistema tributario que el País Vasco establezca, con la única limitación de que este atienda a «la
estructura general impositiva del Estado».
Son estas variaciones competenciales —y no su contenido— lo que hace
constitucionalmente imposible trasladar el sistema vasco (y navarro) al resto de
las comunidades autónomas y lo que hace constitucionalmente imposible atender
la petición de un concierto igual al del País Vasco para Cataluña.
Afortunadamente tales peticiones parecen haberse minorado últimamente,
siendo sustituidas por la petición de un «pacto fiscal».
¿Qué puede querer decir esta petición? A mi juicio, y así lo he mantenido
en un informe pedido y entregado a la Generalitat hace algún tiempo, tal petición
solo puede encontrar su base en el art. 204 del Estatuto que antes he transcrito
y leído.
Creando el Consorcio al que este artículo se refiere y que podría desembocar en una Administración tributaria propia de la Generalitat que recaudase y
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gestionase todos los impuestos del Estado en Cataluña, entregando, claro está
las sumas recaudadas al Estado en la medida que corresponde y que hoy aparece
fijada tanto en la LOFCA como en el Estatuto.
Yo no soy nacionalista, pero sí federalista y creo que una Agencia propia
de Cataluña (y de las comunidades autónomas en que así se haya previsto) podría mejorar mucho el nada halagüeño funcionamiento de la Agencia estatal que
permita que España tenga el dudoso honor de figurar en el pelotón de cabeza
de fraude fiscal y economía sumergida dentro de la Unión Europea. Acercando
también en este ámbito administrativo la Administración a los administrados y
acabando, por ejemplo, con la extraña competencia de la ONI para la inspección
y gestión de las mayores empresas de Cataluña. Acabando, p. ej., con la absurda
competencia de la Inspección para liquidar los tributos que debería volver, según
he expuesto muchas veces, a los órganos de gestión.
Acabo así mi intervención, con el deseo de que políticos y periodistas (no
todos) dejen de sembrar la confusión pidiendo un concierto igual al de País Vasco
para centrarse en la creación del Consorcio que, según el Estatuto debiera haberse creado ya en el plazo de dos años desde su entrada en vigor.
Nada más.
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I.

HACIA LA SENDA CONSTITUCIONAL

Ayer, día 19 de marzo de 2012, se cumplió el Bicentenario del «juramento y
promulgación» de la «Constitución Política de la Monarquía Española de 18 de
marzo de 1812». Así reza el título de la Carta Magna.
La llamada «Constitución Política» consta de 384 artículos, dedicándose
este último a disponer que «una Diputación presentará el decreto de reforma al
Rey para que la haga publicar y circular a todas las autoridades y pueblos de la
Monarquía». Es más, el artículo 383 (penúltimo): «La reforma propuesta se discutirá de nuevo, y si fuera aprobada por las dos terceras partes de los diputados,
pasará a ser ley constitucional, y como tal se publicará por las Cortes. (Por Catalunya suscribe el Decreto de reforma 11 diputados)1.
De estas primeras líneas se deduce:
a. El texto constitucional es el resultado de un proceso constituyente.
b. Ausencia de Rey legítimo produciéndose un vacío de poder.
c. Formación de Juntas populares espontáneas que pretendían asumirlo.
Proceso que desemboca en la creación de la Junta Central suprema que convocó
el 29 de enero de 1810, Cortes Generales y Extraordinarias en Cádiz.
d. La evolución de los acontecimientos se decanta hacia partidarios de una
tendencia liberal («Se declaran legítimamente constituidas en Cortes Generales y
Extraordinarias y que reside en ellas la soberanía nacional»).
e. ¿Por qué en Cádiz?
Tomás y Valiente lo resume así:
«Cádiz era una ciudad dotada de una nutrida burguesía mercantil y en
ella residían además importantes colonias de comerciantes extranjeros. Por
ella, por los barcos que anclaban en su bahía, entraron en España, hombres,
libros e ideas liberales. Estaba, además, lo bastante alejada de los campos venidos de distintas ciudades españolas. El ambiente era en ella propicio para unas
Cortes liberales constituyentes»2.
1
Diputados constituyentes por Cataluña, Juan de Bulle; Jayme Creus; Ramón de Lladós;
José de Vega y Sentmenat; Francisco de Papiol; Francisco Calvet y Rubalcaba; Juan Bautista Serrés,
Jaime Creus; Ramón de Llazer Dou i de Bassols; José de Espiga y Gadea; Felipe Anér de Esteve;
Ramón Utges, Félix Aytés; Francisco Morros, El Marqués de Tamaril; A. De Capmany, autor —entre
otras— de «Memorias históricas sobre la marina, comercio y antes de la antigua ciudad de Barcelona;
1792. Las Cortes estuvieron formadas por 97 eclesiásticos, 60 abogados, 55 funcionarios públicos, 37
militares, 16 catedráticos, 15 propietarios, 9 marinos, 8 títulos del Reino, 5 comerciantes, 4 escritores
y 2 médicos.
Efectivamente el 18 de marzo de 1812 firmaron los Diputados dos ejemplares manuscritos
de la Constitución y el 19 fue jurada en el Salón de Cortes por aquellos y por la Regencia. La acción
de gracia fue celebrada en la Iglesia del Carmen.
2
F. TOMÁS Y VALIENTE; «Manual de Historia del Derecho Español»; 4ª edición; reimpresión
en 2011; pág. 438. Vid, también, B. PÉREZ GALDÓS: «Los Episodios Nacionales»; 1874, en edición
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II. LA CONSTITUCIÓN 19 DE MARZO DE 1812.
MARCO HISTÓRICO DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE 1829
La expresión normativa que interesa a nuestro propósito se sintetiza así: «El
Código Civil y Criminal, y el de Comercio serán los mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que particulares circunstancias podrán hacer
las Cortes» (artículo 258).
El principio de unidad de Códigos resulta un exponente significativo, pues
en los materiales pre-legislativos se refería al «Civil y Criminal», pero en la redacción final se agrega «y el de Comercio».
La incipiente burguesía no quería perder la oportunidad y no deja de ser
significativo que el primer Código fue el de 1829, cabalmente, el de Comercio.
Pero demos un paso atrás, para preguntarnos: ¿Cuál fue el efecto real —no
formal— de la promulgación de la Constitución de 1812?
El profesor e historiador Fontana nos facilita su respuesta que yo asumo: En
primer lugar, y a pesar de las vicisitudes (vigencia formal entrecortada), la Constitución de 1812 supone la «quiebra de la Monarquía absoluta» (y así titula su tesis
publicada como monografía); y, en segundo término, la Constitución se sustenta
e incrementa «la toma de conciencia de la burguesía»3.
Es cierto que la Constitución tuvo una vigencia formal incidental. Estuvo
vigente desde el 19 de marzo hasta el 4 de mayo de 1814, en una etapa posterior
desde el 10 de marzo de 1920 (como aceptación por parte del rey del pronunciamiento liberal de Riego) hasta el 1 de octubre de 1923, debido en expresión del
Rey Fernando VII, a quedar «liberado de la esclavitud en que gemía» por los Cien
Mil Hijos de San Luis. Más adelante, volvió a estar vigente desde el Motín de la

de 1976, Tomo II, págs. 691 y ss.), R. SOLÍS: «El Cádiz de las Cortes»; 1958; J. Mª. PEMAN: «Cuando
de las Cortes de Cádiz»; 1934; R. SALILLAS: «En las Cortes de Cádiz»; 1910 (reimpreso en 2010; J.L.
Corral Lafuente: «El Rey Felón. De las Cortes de Cádiz a Waterloo; Ed. Ehasa; 2009. Muy recientemente, M. MORENO ALONSO: «La Constitución de Cádiz. Una mirada crítica»; Alfar, Sevilla, 2011;
434 págs.; Epílogo de Jorge Esteban, en el que sintetiza su juicio: «Éxito de un fracaso». Desde un
ángulo literario/poético las aportaciones Blanco White: «Los poetas y la Constitución; Sevilla 1809,
y especialmente: F. Sánchez Barbero, que en el presidio de Melilla (1819), recluido por el Rey, que
leyó en Madrid en 1814 (poco antes de la primera derogación (este breve verso: «Entre el tronar
de los cañones, / su augusta voz imperturbable alcanzando / hablará así la majestad hispana: / La
española nación es soberana».
Finalmente en Cádiz se forman Batallones reflejo de su composición anticipadamente burguesa: «Batallón de voluntarios distinguidos: clases más acomodadas», «Compañía de vecinos
honrados: pequeños propietarios y comerciantes», «Infantería ligera: artesanos y menestrales»,
«Artilleros voluntarios: artesanos y criados». Estos Batallones protegieron a los constituyentes.
Hay que puntualizar que el verdadero comienzo del proceso se produce en el teatro de la isla de
León (hoy San Fernando) el 24 de septiembre de 1810. En 1812 y 1813, llegaron a publicarse 12
periódicos en Cádiz, destacando «Diario Mercantil de Cádiz».
3
Josep FONTANA: «La quiebra de la Monarquía absoluta (1814-1820); abril; Barcelona;
1971; págs. 174 y ss.
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Granja (13 de agosto de 1836) hasta la promulgación de la siguiente Constitución
de 18 de junio de 1837.
A pesar de ello, la Monarquía Absoluta había entrado en quiebra. Lo que
ocurre esos años y el fin del antiguo Régimen, lo sintetizó con precisión e ironía
el novelista Marcel Proust: «se llama antiguo régimen aquello de lo que solo se ha
podido conocer su final».
Pero para el núcleo de nuestras consideraciones lo más sustancial es que
actuó como acelerador de ese final y el efecto de calado social en profundidad
produjo, sin duda, la toma de conciencia de la burguesía incipiente.
Dictamina bien Fontana cuando escribe que «ni el gobierno ni la Inquisición
pudieron evitar que las ideas y los libros franceses penetraran profundamente en
España». (Una vez más se produce el hecho que en las mochilas de los soldados,
también vienen grandes ideas que actúan como motor de cambio. En nuestra era
ocurrió lo mismo con el desembarco de Normandía).
Esa incipiente burguesía manifiesta su toma de conciencia en:
a. Descubrimiento de la interconexión de los problemas de desarrollo económico;
b. Mercado nacional articulado mediante régimen jurídico único;
c. Política económica más activa que fomente el desarrollo y crecimiento
económicos;
d. Las libertades de contenido económico han de ser amplias, permitiendo
las actividades comerciales, mercantiles e industriales, garantizadas individual y
colectivamente (seguridad jurídica y seguridad en el tráfico comercial).
Centremos nuestra atención en el núcleo básico de ese despertar de la burguesía: Catalunya. Fray Eudaldo Jaumeandreu lo resume así en 18164:
El comercio interior es más productivo que el exterior «porque el capital
que se emplea en comprar el producto dentro del país para venderle en otra
parte del mismo, reemplaza por lo general dos capitales distintos en cada operación, ocupados en la agricultura y en las manufacturas de una misma nación.
Y no se crea que esta forma de ver las cosas la aplica únicamente a pedir protección para la industria, sino también a defender la conveniencia de liberalizar y
fomentar el comercio interior de granos, que le parece tan importante que «sin
él se ha de arruinar infaliblemente la (…) agricultura».
Los acontecimientos desequilibraban frecuentemente el contexto necesario
para progresar económicamente, objetivo de ese grupo social. No existía un mar-

4
JAUMEANDREU «Rudimentos de economía política»; 1816. Sobre la vida de este Fraile
Agustino, se secularizó en 1835, y previamente, exclaustrado, Vid. E. JARDÍ: «Un profesor barcelonés de Derecho público: Fray Eudaldo Jaumeandreu», en Libro Homenaje Prof. José M. Pi y
Suñer, Bosch, 1962, págs. 432 y ss.

764

co estable y de general aplicación. Los burgueses de Barcelona no encontraban
un régimen jurídico protector de sus intereses. Al igual ocurría en otros lugares
de España.
«Reinaba inquietud en Barcelona» durante la década de 1812 a 1822. Fontana se expresa en un punto concreto, pero importante. Transcribe el pasaje del
«Apunte histórico sobre los acontecimientos de Catalunya de 1817», recogiendo
la aportación de Llauder5.
Castilla y su gente menestral, comerciantes y pequeños industriales no
era ajena a esta progresiva toma de conciencia: basta leer a González de Luna
en su «Ensayo» que replica a Smith, y reivindica medidas impulsoras que
perfilen un sistema que garantice jurídicamente el esfuerzo de esa naciente
burguesía6.
En contra de algunas opiniones dispersas por la Europa del momento, la
constitución de 1812 incidió en el tejido social y en las mentes individuales, planteando exigencias antes adormecidas.
Equivocado criterio el expresado por Marx en «Escritos sobre España»
(1854). Escribió:
«La Constitución española de 1812 surgió del cuadro de la vieja España
monacal y absolutista. Lejos de ser una copia servil de la francesa 1781, fue un
producto genuino y original surgido de la vida intelectual.»
La Constitución de 1812, que ha sido calificada como el «éxito de un fracaso» fue más bien el «fracaso de un éxito»7.
La obra de Cádiz no es fácil valorarla. Bentham escribió que era una
«mezcla de azúcar y arsénico». Comellas fue más benevolente: se cruzó el umbral de la modernidad. Portugal, Piamonte o Dos Sicilias la importaron en
bloque.
La aplicación formal tuvo desde su promulgación un obstáculo real y un real
obstáculo.

5
LLAUDER; «Memorias»; 1820; en A.C.A. (entre los papeles de Aribau). Vid. «Manifiesto
de los gremios y fabricantes de Barcelona al Rey»; 1817. Por toda la bibliografía: J. Fontana, págs.
189 y ss.
6
G. DE LUNA: «Ensayo sobre la investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las
naciones»; 1820, págs. 122-128.
7
V.V.A.A: «Bicentenario de la Secretaría y del Cuerpo de Letrados de las Cortes (18112011); Madrid, 2011; 847 págs. En esta obra conmemorativa se contiene un delicioso trabajo sobre
el Himno de Riego: N. PÉREZ SERRANO JÁUREGUI, «El Himno de Riego (que fue Presidente de nuestras Cortes) como símbolo político. Los Hijos del Cid»; 2011; págs. 105 y ss. Cuando se habla del
«éxito de un fracaso», utilizo la idea que se contiene en el Epílogo redactado por el Prof. Jorgen de
Esteban a la monografía de M. MORENO ALONSO: «La Constitución de Cádiz. Una mirada crítica»;
Alfar, Sevilla, 434 págs., 2011.
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Veamos la descripción de la situación:
«Una vez anunciado el regreso de Fernando VII a España, la Regencia y
las Cortes empezaron los preparativos y la indicación del itinerario que aquel
debía seguir al pisar suelo español. A tal efecto, la Regencia redactó una carta
para entregar al Rey cuanto éste llegara a territorio español. Esta carta fechada
en Madrid el 1 de marzo de 1814 y firmada por el Presidente de la Regencia, Luis
de Borbón, Cardenal de Scala y Arzobispo de Toledo, constituye un documento
interesante como expresión de la justificación de la labor de las Cortes.»
Más adelante:
«Los malos presagios sobre el destino de la Constitución y la obra de las
Cortes de Cádiz se hicieron realidad visiblemente en el encuentro entre el Monarca y el Presidente de la Regencia, Cardenal de Scala, quien fue recibirle a Valencia
el 16 de abril de 1814.»
Y, además:
«En fechas posteriores ante la insistencia por carta de 20 de abril de la Regencia de la urgencia de su venida a la capital para tomar las riendas del Gobierno, la contestación del Rey fue: “ordenar al Presidente que se retirase a su sede de
Toledo, siendo arrestados en Madrid en la noche de 10 al 11 de mayo, los otros
dos Regentes: Señores AGAR y CISCAR”. Posteriormente se suprimieron las
Cortes y se anularon por un Decreto de 1814 los nombramientos de funcionarios
que juraron la Constitución.»
Para descender a hechos concretos, significativos y ocurridos en lugares distantes geográficamente, pero unidos por un mismo hilo conductor citemos la aventura
del Párroco Juan Antonio Posse y la muerte por garrote vil de Mariana Pineda (Galicia y la llamada entonces «Nueva Granada» con referencia al Reino de Granada).
El cura liberal Don Juan Posse (nacido en un lugarcito de la Jurisdicción de
Vimianzo —Arzobispado de Santiago de Compostela—), pronuncia un Sermón /
Discurso a sus feligreses el 29 de noviembre de 1812, ensalzando la Constitución de
ese año, ya proclamada. Se hizo sacerdote por petición de sus padres; no ejerce más
que en esta zona geográfica (Galicia y León en pequeños pueblos), aprende francés
e italiano y lee habitualmente a Rousseau, a Fénelon y a los janseistas. La pieza oratoria es una pequeña joya constitucionalista. Fue juzgado; encarcelado; liberado y
muerto8.
8
Reitero aportación de Pérez-Serrano en ob. cit. El cura Juan Antonio Posse ha merecido
la atención de la literatura histórica. Vid: Richard Herr: «Memorias del cura liberal don Juan». A.
Posse con su discurso sobre la Constitución de 1812; C.I. S., Madrid, 1984, 293 Págs. También,
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Al sur, Mariana Pineda, cometió el delito de bordar la bandera de Riego
con el lema «libertad, igualdad y ley», y fue ejecutada mediante el garrote vil en
Granada el 26 de mayo de 1831.
¿Obstáculo real o real obstáculo en el imparable progreso social?
La estructura y el contenido del texto constitucional merecen una valoración
positiva suponiendo un avance en el contexto de la España de principios de siglo
XIX. Es el primer texto que alcanza la catalogación de «Constitución» pues el
Estatuto de Bayona de 1808 fue una «carta otorgada» por José Bonaparte, y en
el que —como ha escrito Sanz Cid— «seguía siendo el Rey el centro y resorte de
todo el sistema».
Las Cortes estaban integradas por Diputados de nivel intelectual, cultural,
social y económico muy diverso. Ya lo hemos observado en su composición. Lo
que no fue en ningún caso, es una obra de gabinete. Pero tampoco una Carta
Magna desprovista de rigor técnico.
Incluso las Cortes, al inicio de los debates advirtieron la necesidad de una asistencia de juristas; y por Decretos de creación y nombramientos de Secretaría de las
Cortes de 17 de diciembre de 1811, se funda el Cuerpo de Letrados de las Cortes.
En efecto, no fue el texto constitucional un producto de gabinete, ni texto articulado carente de valor político-jurídico. Posiblemente el juicio más equidistante
y equilibrado de las valoraciones emitidas por los historiadores se corresponde con
la que formula Raymond Carr, en su «Historia de España» (1808-1939)9.
Dicha opinión se puede resumir en los siguientes puntos.
a. Los representantes de la nación soberana encarnaba —en expresión del
liberal «divino» Argüelles— «la posesión irresistible de la opinión pública». Suponía su legitimación. La oposición conservadora se manifestó en la calle, no en
recinto constituyente.

G. AZCARATE: «Estudio sobre la historia del derecho de propiedad y su estado actual en Europa»,
Madrid, 1879. A. Ballesteros y Berreta: «Historia de España y su influencia en la historia universal»; 2ª ed. De Barcelona, 1934. Herr afirma: ob. cit., pág. 4 y ss., «Posse no tenía el manuscrito de
su Discurso, porque se lo confiscaron las autoridades en 1815. La Inquisición lo juzgó, y mandó
recoger los ejemplares del Discurso, que habían circulado, en Decreto de 1816, «El proceso se
siguió en León, Valladolid y Madrid.»
9
R. CARR: «Historia de España (1808-1939)»; Ed. Ariel; Barcelona; 1966; págs. 101-113,
con carácter especial. Carr utiliza como materiales de referencia a Artola: «Orígenes de la España Contemporánea»; Madrid, 1959. Vid. también, J. JIMÉNEZ DE GREGORIO: «La convocación a
Cortes Constituyentes (Est. de Hª Moderna). L. DIEZ DEL CORRAL: «El liberalismo doctrinario»;
Madrid, 1945. Veredicto de Sempere y Guarinos, «Histoire des Cortes, Bordeaux»; 1815, págs.
334 y ss. («los afrancesados se recreaban en mostrar los sofismas de los liberales …»). BETHAM:
«Works»; ed., de J. Browing, Londres, 1843; VIII., Barcelona, Teide, 1958; VICENS VIVES: «Coyuntura económica y reformismo burgués», en «Estudios de Historia Moderna»; IV, Barcelona, C.S.I.,
1955; reimpreso en 1969; P. VILAR: «Catalunya dins l’Espanya moderna»; Barcelona, Edic. 62,
1962-1968, 4 Vols. Desde otra perspectiva: J. F. MERINO: «Regímenes históricos», Dilex; Madrid,
2008, 2ª edición; págs. 51 y ss.; R. MORODO; «Las Constituciones de Bayona (1808) y Cádiz (1812);
B. Nueva, Madrid, 2011, págs. 169 y ss.
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b. Alcanzó un equilibrio transitorio pero hondo en el sentido popular e
ilustrado.
c. Progresista y cautelosa; técnicamente acertada, políticamente renovadora.
Pero es más. La vigencia de la Constitución durante los dos primeros años
permitió que se aprobara el Decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de junio de 1813,
núcleo originario de los regimenes protectores de la propiedad privada y abanico
de libertades de contenido económico. No debe olvidarse que el artículo 131,
párrafo 21 de la Constitución, dispuso entre las competencias exclusivas de las
Cortes: «Promover y fomentar toda especie de industria y remover los obstáculos
que la entorpezcan».
El citado Decreto trae causa en este precepto y lo resumimos así:
a) Libertad de comercializar cualquier producto de la tierra o cualquier
«obra del trabajo y de la industria».
b) Libertad de precio: «Todo se podrá vender y revender al precio y en la
manera que más acomode a sus dueños».
c) Libertad para el ejercicio del comercio y de la industria. A estas actividades podrán dedicarse en adelante los ciudadanos de todas clases así como
los extranjeros avecindados en los pueblos de la Monarquía, y quienes ejerzan el
comercio o la industria podrán hacerlo sin «necesidad de matricularse», es decir,
sin que sea obligada la «incorporación a los gremios respectivos».
d) Libertad de circulación por todo el territorio nacional de los granos y
de las «demás producciones» y muy en especial de los «objetos de comer, beber
y arder». Consecuencia de la aplicación del artículo 354 de la Constitución que
suprime «aduanas», salvo en puertos de mar y aduanas.
e) Supresión de las aduanas interiores, existentes durante el Antiguo Régimen entre los distintos reinos componentes de la Monarquía, y que fueron eliminadas por la Constitución de 1812 (art. 354), así como también al final de la
primera guerra carlista (art. 16 de la Ley 16 de agosto de 1841, referente a Navarra, y art. 9 del Decreto de 29 de octubre de 1841, relativo a Vizcaya, Guipúzcoa
y Álava).
Uno de los efectos de las anteriores disposiciones fue la casi extinción de los
gremios, que aunque no fueron suprimidos de forma directa, quedaron casi sin
razón de ser ante las medidas mencionadas. Por otra parte, se declaró que las Ordenanzas gremiales quedaban derogadas en todo cuanto fueran contrarias « a la
libertad de fabricación, a la circulación interior de los géneros y frutos del Reino
o a la concurrencia» libre del trabajo y el capital (artículos 5 y 9 del primero de
los Decretos de 20 de enero de 1834).
Se trató, pues, con todas estas disposiciones de crear un mercado nacional y
libre, de proteger el libre ejercicio del comercio y de la industria, de suprimir las
tasas o fijaciones estatales de precios, y de garantizar la «libre concurrencia del
trabajo y el capital».
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Bien cierto, que el Decreto sufrió vaivenes en su aplicación, pero su influencia social y mental fue diseñando la demanda de «nuevo régimen jurídico de las
relaciones de producción y de intercambio de bienes»10.
La respuesta a esta exigencia fue, en gran medida, el Código de Comercio
de 1829.

III.

EL CÓDIGO DE COMERCIO DE 30 DE MAYO DE 1829

A. Estructura
Se articula en Cinco Libros (De los comerciantes y agentes del comercio;
De los contratos del comercio en general, sus formas y efectos; Del comercio
marítimo; De las quiebras; y, De Administración de Justicia en los negocios de
comercio). Cinco Libros que integran 1.219 artículos.
Literalmente «el valor de ley y estatuto firme y perpetuo, general para toda
la Monarquía». Se derogan «todas las leyes, decretos, órdenes, y reglamentos que
regían hasta el día en materias y asuntos de comercio, y especialmente todas las
Ordenanzas particulares de los Consulados del reino». La Real Orden se firma en
Aranjuez, el día 30 de mayo de 1929, festividad de San Fernando III, con vigencia
«desde hoy».
B.

Breve referencia a la autoría del Código

Poco puede sorprender a un peregrino contemporáneo cuando observa esta
época de la Historia de España. Tampoco le es posible exclamar, ¡Caramba!,
cuando confirma por las tesis del mejor saber histórico, que los 1219 artículos de
este Código fueron redactados por un solo hombre: Don Pedro Sainz de Andino.
Es más: que parte de este Código estuviese vigente hasta el 1 de septiembre de
2004, es decir, 175 años, en una sección clave, como lo es para el ordenamiento
jurídico mercantil, la normativa reguladora de la insolvencia, en aquel momento,
llamada quiebra.
Para no perder el hilo de la argumentación, pero entiendo son necesarias dos
palabras sobre el autor del Código, sólo para comenzar a entender el significado
de los conceptos básicos que lo configuran, expresados en términos formales11.
10
De nuevo: F. TOMÁS Y VALIENTE; Ob. cit., Págs. 415 y ss. También, M. ARTOLA: «Los
orígenes de la España contemporánea»; I.E.P; 1959.2 volúmenes, R. CARANDE; «Ballesteros en
Hacienda» (1823-32) en Siete Estudios; Barcelona; Ariel, 1969. A. GASSÓ: «España con industria
fuerte y rica»; Barcelona (A. Brusi), 1816; J. VICENÇ VIVES: «Els catalans en el segle XIX».
11
La aportación más rigurosa y clásica sobre el personaje y la obra de este jurista la encontramos en: J. RUBIO GARCÍA MINA: «Sainz de Andino y la codificación mercantil»; Madrid, sic, Ma-
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(Me permito llamar la atención a los Sres. Académicos de la Nota 11 de esta
comunicación verbal, que se expone en el texto escrito como cobertura de lo que
he afirmado hace unos minutos).
El Código de 1829, hijo tardío y «casi» póstumo de la Constitución cuyo
Bicentenario se cumple este año (también coincide este 2012 con el Bicentenario del nacimiento de Charles Dickens; así como, ocho siglos de la batalla
de las Navas de Tolosa, finalizada el 16 de julio de 1212 —Día de la Virgen
del Carmen—); el Código de Comercio —primer Código de Comercio—
primer Código en nuestra historia de la codificación, se apoya en las siguientes bases:

drid 1950, 368 págs. Sobre esta monografía puede consultarse: V. Solé de Sojo: «Sainz de Andino y
la Codificación mercantil»; R.J.C.; julio-agosto, 1952, págs. 394 y ss. (consignen que SOLÉ DE SOJO
fue miembro de número de esta corporación en 1954). Recientemente: Rosario GARCÍA GIMÉNEZ:
«Pedro Sainz de Andino (Vida y obra); Madrid, 2003. Es interesante destacar que en Apéndices
a esta monografía se contienen las intervenciones de este gaditano (Alcalá de los Gazules, 1789 –
Madrid, 1863).Otra bibliografía: F. SUÁREZ y Ana Mª BERAZALUCE: «Documentos del Reinado de
Fernando VII; Eunsa, Pamplona, 1968, 3 Vols.; F. TOSCANO DE PUELLES: «S. De Andino, el hacedor
de leyes»; Cádiz, 1987; 173 págs. Como afirmo en el texto, Pedro Sainz de Andino, fue el autor
personal del Proyecto del Código de Comercio de 1829, tesis expuesta con solvencia magistral por
J. Mª. FONT RIUS: «Apuntes de la historia del derecho español»; Barcelona, 1974, pág. 357 («según
el Proyecto preparado por el mismo —P.S.A.— y prescindiendo de otro formado simultáneamente
por una Comisión real»). También, F. Tomás y Valiente: Ob. Cit. pág. 509, en su edic. de 1977:
«siendo controvertido en Código el proyecto personal de Sainz de Andino, al parecer técnicamente
mejor que el elaborado por la Comisión». Dato interesante. En la monografía de Rosario García Jiménez, Ob. Cit. págs., 351 y ss. se relaciona el rico y amplísimo contenido de la Biblioteca particular de Pedro Sainz de Andino que impresiona por su riqueza temática, idiomática y volumen. Fue
donada a la Universidad de Sevilla el 18 de julio de 1864 por Doña Teresa Novella y Destamberrat,
según deseo de su padrino y que se recoge en la cláusula decimoctava de su testamento
«Décima octava: Lego así mismo a la referida Doña Teresa Novella toda mi librería, si se
casare con profesor de jurisprudencia, abogado ó empleado en la administración pública, y en
su defecto lego dicha librería a la Real Universidad literaria de Sevilla, poniéndola mis albaceas
á disposición del Seños Rector de la misma, para que se le entregue en Madrid ó pueblo de mi
vecindad.»
Solo añadir que la asignación otorgada fue modesta: 12.000 reales, que se elevaría a 20.000
en el «caso de que el trabajo encomendado saliera perfecto». Su enemigo; Alberto Lista, niega
en 1816, que Don Pedro, se haya casado. Dice de él en carta a Félix José REINOSO: «Andino es
un monstruo de inmoralidad, pero sería muy difícil que encontrare a quien engañar» para esta
Comunicación conviene significar que entre 1820-23 se le sitúa en Catalunya. Es prueba de ello,
sus artículos en el «Diario de Barcelona», durante esas fechas. Más aún: publica en Tortosa su
obrita: «De la constitución y del derecho que tienen todos los pueblos a constituirse del modo que
crean más conveniente» (Tortosa, abril de 1820). La edita Josef Cid y se encuentra en la Biblioteca
Nacional). Más tarde, el 28 de noviembre de ese año 1820 escribe en el «Diario Constitucional
Político y Mercantil de Barcelona», «no es lo mismo la purísima religión católica que el vampirismo
y oscurantismo de muchos de sus ministros». De nuevo, Vid. R. García Giménez, ob. cit. pág. 36 a
76; J. CARRERA PUJAL: «Historia Política de Cataluña en el siglo XIX», tomo II, Barcelona, 1957; G.
FELINI Y MONFORT: «La clerecía catalana durante el Trienio Liberal»; Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona, 1972, págs. 73 y ss. Su actividad en Cataluña continúa, sin perder sus raíces andaluzas,
y en 1821, publica en Barcelona, «Coloquio de Catón sobre la libertad y las virtudes políticas»; Ed.
José Torner. Un año después, 9 de marzo de 1821, es elegido como «promotor fiscal del Juzgado
de Primera Instancia de Tortosa», pasando a Terrassa, y en aquel previamente había ejercido como
abogado.
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a. Consolidación de un proceso de intercambio entre mercancías con la función medidora del dinero;
b. Mercado que aspira a ser libre, apoyado en la autonomía de la voluntades
individuales;
c. La burguesía mercantil y manufacturera, en sus primeros brotes, distribuida
especialmente en Catalunya, Vascongadas (País Vasco), Valencia, suroeste de Andalucía y otros lugares singulares de España, no quería contentarse con mercados locales;
d. Aspiración a supresión de las aduanas interiores para generalizar la producción y distribución de productos agrarios, manufacturados y artesanales;
e. Conciencia de la inminente y progresiva pérdida de las Colonias con suspensión y cambio del régimen de los mercados ultramarinos;
f. Voluntad de un regular espacio de tráfico mercantil nacional y abierto;
g. Estas bases / aspiraciones / objetivos se reflejan: por un lado, párrafo del
preámbulo real:
«Por cuanto hallándose reducida la jurisprudencia mercantil en esta Monarquía a las ordenanzas particulares otorgadas a los Consulados para su organización y régimen interior, se carecía de leyes generales que determinasen las obligaciones y derechos que proceden de los actos de comercio, de lo cual resultaban
grande confusión e incertidumbre, tanto para los mismos comerciantes, como
para los Tribunales y Jueces que habían de dirimir sus diferencias, y queriendo
Yo poner término a males de tanta gravedad e interés, y dar al comercio un sistema de legislación uniforme, completo y fundado sobre los principios inalterables
de la justicia y las reglas seguras de la conveniencia del mismo comercio …».
Y por otro lado, más en síntesis: un solo Código de Comercio para toda España (artículo 258 de la Constitución), o más, enfáticamente, «Ley Universal para
todos estos Reinos y Señoríos».

Para que pudiera trabajar tranquilo se le nombró Intendente de Provincia de Segunda clase.
Sainz de Andino, una vez promulgada esta «Ley Universal para todos estos Reinos y Señoríos, continúo trabajando y elaboró un Proyecto de Ley que se convirtió un texto legal el 24 de julio 1830
de «Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio» encargado a este «hacedor» de leyes
por Orden de 3 de junio de 1828. Tengo duda, si Sainz de Andino, aunque lo creo afirmativamente,
leyó cuando redactaba el Libro Cuarto («De las quiebras»), a Balzac en 10 lecciones sobre «L’art de
payer ses dettes et de satisfaire sus créanciers sans d’ébouse un soir» (1827). La obra es un Manual
de Derecho comercial «para uso de gente arruinada, deudores, desempleados y demás comunidades sin dinero», H. Balzac, lo dedica «al que fue su tío, profesor emérito». La pequeña historia
del librito es reflejo de la personalidad de H. Balzac. Se publicó anónimamente en 1827 (con gran
difusión); impresa en el taller del propio Balzac; colabora en parte, Emilie Marco de Saint-Hilaire,
que posteriormente escribe «Manuel de l’homme d’affaires par un principal clera d’avoiné et de
notarié», por el que Balzac cobra una comisión por la publicación a cargo del editor Levavassenr
de 200 francos. Balzac ante la sorpresa de sus realistas fórmulas de «no pagar ni un céntimo» por
deudas, escribe posteriormente, «Código de gentes honestas» o «Historia imparcial de los jesuitas».
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IV.

LOS VOCABLOS QUE EXPRESAN LOS CONCEPTOS Y PRINCIPIOS JURÍDICOS BÁSICOS
DEL ARTÍCULO PRIMERO Y CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE 1829

A. Preliminar
Habitualmente utilizamos categorías y conceptos genéricos que poseen su
significación genuina, y alguno de ellos, complementaria relevancia para el mundo de los negocios y muy especialmente para las normas que regulen el funcionamiento de los mismos, que se desarrollan en el ámbito de cualquier sociedad civil.
Si hubiera que destacar alguna de estas categorías o conceptos entiendo que hay
dos de especial significación: lenguaje y forma.
Por pura casualidad coincidió en el tiempo mi lectura de dos libros radicalmente distintos en su origen, concepción y contenido, pero coincidentes en la
preocupación sobre el lenguaje y la forma. Me refiero como lectura de fondo al
libro de ZUBIRI que estudia Espacio, tiempo y materia. Paralelamente a esta lectura
me llamó la atención conocer el Libro de Estilo que contienen las reglas básicas
sobre las exigencias requeridas a quienes se dirigen a la Securities and Exchange
Commission (SEC), órgano regulador de la Bolsa norteamericana y dictadas hace
relativamente poco.
Para los autores de ambas publicaciones resulta trascendente lenguaje y forma. Escribió en su día Arthur LEVITT Jr., cuando ejercía de Presidente de la SEC,
que, a pesar de «haber actuado y trabajado muchos años en Bolsa no era capaz de
entender gran parte de los documentos que se empleaban». Yo le oí decir a ZUBIRI
en la presentación de una obra suya que «las palabras no son seres, ni andan, ni nos
cruzamos con ellas en las calles, pero puede darse un amor recíproco entre el hombre
y la palabra verbal o escrita».
Esta preocupación por cuidar lenguaje y forma es prioritaria históricamente
entre nosotros, como se acredita por alguna referencia que hemos encontrado (a
modo de ejemplo) sobre la materia de la que vamos a ocuparnos en esta monografía. El Código de Comercio de 1829, primero de los Códigos Civil y Mercantil
aprobados para el reino de España, ya en su art. 341 se refería a que cuando las
partes contrataran «de viva voz un negocio», era fundamental utilizar una expresión clara y fácil de entender.
Pero incluso podemos decir que esta prioridad no es una preocupación del
ayer ni del anteayer. El lenguaje llano viene exigiéndose, y relativamente cumpliéndose, desde las primeras Ordenanzas, Disposiciones y/o cualquier normativa reguladora del mundo de los negocios, desde hace siglos.
Específicamente, por lo que se refiere a la forma podemos decir que ésta puede encerrar significados distintos, íntimamente vinculados pero diferenciables.
Podemos hablar de la forma, en sentido estricto. La forma no puede jamás
eludirse en cualquier operación jurídico-económica, pues la forma, es brillante
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expresión del viejo maestro IHERING, «la hermana gemela de la libertad» y, consecuentemente, de la libertad en el tráfico mercantil. Forma es también expresión
de contenido. Y forma es, para el derecho la raíz de su ejecución.
Ello no es un modo de decir, sino una verdad literal.
Así, pues, lenguaje y forma se entrecruzan axialmente12.
B. Vocablos que expresan los conceptos y principios jurídicos básicos del artículo
primero y concordantes del Código de Comercio de 1829
1. Comercio
El comercio es «el nervio del Estado» o si se quiere, «el manantial de propiedades». Así se expresaba Valentín de Foronda en la «Sociedad Vascongada
de Bilbao», en 1778, que por esos años incorporó su intervención en un precioso
librito13.
Otra fuente de inspiración para determinar el concepto de comercio y su
perímetro, la encontramos en la obra de Antonio Genovesi, Catedrático de Nápoles14. Afirma: «El Comercio, pues, es el espíritu que aviva el ingenio».
También, fue fuente de inspiración en el diseño y ámbito de la extensión
del concepto comercio, en la construcción de este Código de 1829 (en adelante,
el «Código»), la acepción clásica de «commercium», como «negociación y tráfico que se hace...» para el autor del «Código», de honda formación romanista
el comercio es mercado, basado en economía monetaria «creditum», como idea
central de comercio.
12
R. JIMÉNEZ DE PARGA: «Hojas (vivas) del Derecho (de los negocios). Un ensayo sobre el
mercado»; Madrid, 2001; 230 Págs. Vid, también, R. Jiménez de Parga: «Desarrollo y expansión
del derecho mercantil, Anuario derecho civil»; 1977, Tomo XXX, pág. 591 y ss. Mismo autor, R.
JIMÉNEZ DE PARGA: «Condicionamientos históricos del derecho mercantil en la fase inicial de su formación», en Estudios de Derecho mercantil, VVAA (En homenaje a R. Uría), 1978, págs. 315 y ss.
La cuestión terminológica es una «cuestión de escuela». El Maestro Garrigues exigía claridad en el pensar y claridad en el decir, aconsejando desentrañar el significado de cada vocablo
utilizado por la jurisprudencia y por el legislador. Vid. lúcido ensayo del Prof. Manuel Olivencia:
«La terminología jurídica de la reforma concursal», Iustel, 2006; 207 págs.; texto ampliado del
«Discurso de Ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación»; leído el 7 de noviembre de 2005. En este Discurso / Ensayo puede verificarse la preocupación de «escuela», fomentada
por el Maestro J. Garrigues y que ha impregnado a sus discípulos. Quizás, centrarse en la lectura
de las primeras 39 Págs., de este ensayo que demuestra, una vez más, el conocimiento histórico, el
dominio del lenguaje y la profundidad del saber jurídico del autor.
13
V. de FORONDA, «Miscelánea o colección de varios discursos»; Madrid, 1787. Especial
atención al Capítulo 1ª: «La honrosa profesión del comerciante». Vid. B.J. DANVIDA: «Lecciones de
economía civil o del comercio. Escritos para uso de los Caballeros del Real Seminario de Nobles»;
Madrid, 1779.
14
A. GENOVESI: «Lecciones de Comercio o bien de Economía Civil»; traducida por Victoria de Villava; Madrid; 1785; 3 Vols. Especialmente, consultar Tomo III, págs. 1 a 169, que analiza
«De la naturaleza y necesidad del comercio, resorte eficacísimo para fomentar trabajo». Basándose
en la «Chemástica» de Platón y los Dictámenes de Rousseau, concluye: El comercio «resucita industria» y «no es otra cosa que el cambio de lo sobrante por lo necesario».
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Nuestro personaje otorga al vocablo comercio también la significación jurídica que gozaba ya tiempos atrás en Castilla y en los territorios de la Corona de
Aragón15.
En Castilla, resulta básico fijar el significado de la voz comercio, que se concreta en la 5ª Partida «la más acabada y perfecta de la Obra» (G. López).
El valor del vocablo comercio en el Reino de Aragón lo podemos encontrar
en la obra de Sesma Muñoz y Líbano Zumlacarregui, «Léxico del comercio medieval en Aragón» (siglo XV).
Comercio es traficar, vender, intermediar. Sainz de Andino lo conocía y le
permitió construir el sistema sobre la idea del comercio.
En el Reino de Aragón16 comercio se designaba con la palabra «mierca»
y se relacionaba con el verbo «mercare», «mercat» y «mercan», o sea mercado.
¿Qué significa para la arquitectura del «Código» el pilar de la voz comercio
(que refleja el concepto «comercio»?
a. Incardinación en la línea iniciada por el Código de Comercio francés de
1807.
b. Primer paso para la objetivación del ordenamiento mercantil español.
Se comienza a despegar de la identificación Derecho Mercantil igual a Derecho
de los Comerciantes (véase artículo 1199).
c. Posibilidad de edificar el ámbito del ordenamiento jurídico-mercantil
sobre los actos de comercio, sean o no comerciantes los que intervengan. El
Maestro, profesor Garrigues lo dictamina así: «Derecho mercantil como Derecho
de obligaciones especiales del comercio».
d. Paso del viejo «ius mercatorum» de clase, el de los comerciantes, a «una
constitución económica de signo liberal»17.
e. Presupuesto legal de la promulgación Ley de Enjuiciamiento de los negocios y causas de comercio 1830, de la que también fue autor —como hemos
dicho antes— Sainz de Andino. La interpretación de esta Ley y el artículo 1º

15
A. FERNÁNDEZ DE BUJAN: «El precio como elemento comercial en la compraventa romana»; Ed. Reus, Madrid, 1993; especialmente, págs. 44 y ss. R. García Giménez; ob. cit. Documento
primero, págs. 351-395.
16
R. ANDOLZ: «Diccionario aragonés»; 2ª edic. Zaragoza, 1989. Vid, también, Castan
Vázquez, ob. cit, pág. 217.
17
A. MENÉNDEZ: «Autonomía, economía liberal y Codificación mercantil; en Centenario
del Código de Comercio (referido al de 1885)», Madrid, 1985, pág. 69. Obra V.V.A.A. También;
Alejandre García y Gacto Fernández, «Derecho de Constitucionalismo y Codificación»; II Sevilla,
1979, págs. 70 y ss. J. GARRIGUES: «Curso de Derecho Mercantil», Madrid, 1936; 1ª edic.; pág. 83.
acerca del «Código», la opinión del Maestro Prof. Garrigues es certera y escueta: su estructura se
resiente de defectos, que luego transmite al Código de 1885, dado que el primero fue modelo del
segundo. Más aún: «tendencia simplista y unificadora», concibiendo al «Derecho mercantil como
un Derecho de obligaciones especiales de comercio». E. GÓMEZ ARBOLEYA: «El racionalismo jurídico y los Códigos europeos», Revista Estudios Políticos, 1950, págs. 150 y ss.
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del «Código» trae como resultado la objetivación como criterio de atribución de
competencias en determinados actos que ocurran entre cualquiera clase de personas. (La jurisdicción se objetiva y estataliza).
f. La introducción en el artículo 1º del «Código» del concepto (bajo la voz
«comercio») implicó el comienzo de un «Derecho uniforme para todos los sujetos, diferenciado tan solo por presupuestos objetivos»18.
g. La adquisición de la modalidad de comerciante no depende de la integración en una asociación («régimen de matriculación»), sino en el ejercicio
habitual del comercio19.
h. La interpretación conjunta de los artículos 1,1199, 1200 del «Código»,
permite afirmar que la aplicación del ordenamiento mercantil es consecuencia
solo de la realización de actos de comercio.
i. El Derecho mercantil está integrado, esencialmente, por «sistema normativo la producción y aplicación autónoma»20.
j. Es justo y oportuno detener nuestra atención en la aportación clarificadora que en su día21, formuló el Profesor Antonio Polo Diez. Reflexionó sobre la
cuestión, deteniéndose en la operación estrella de siempre, la compraventa. Concretamente, relacionando la interpretación del artículo 1 y de los artículos 359 y
360 del «Código», dedicados a acotar el perímetro de la compra, venta y reventa
mercantil. O si se quiere, cuantos negocios jurídicos deben calificarse de mercantiles de acuerdo con el «Código» de Sainz de Andino. Concluye: a) introducen

18
Vid. A. Menéndez, Ob. cit. pág. 71. Este trabajo firmado por A. Menéndez, tuvo el
apoyo, reconocido expresamente como nota primera, por el autor, de C. Paz-Ares.
19
Vid. MARTÍ DE EIXALA: «Instituciones de Derecho mercantil de España», Madrid-Barcelona, 1865, pág. 132. Esta tesis se generalizó en la doctrina mercantilista, entendiendo que la
referencia en el artículo 1º del «Código» a «matrícula de comerciantes» tenía un sentido censal.
20
Doctrina unánime, remitiéndome a obs. Cits., quizás especialmente Martí de Eixala.
21
A. POLO DIEZ: «La calificación mercantil de la reventa»; Revista de Derecho Privado,
mayo, 1945, núm. 338, págs. 286 -306. El trabajo marca un antes y un después sobre la vieja cuestión. El antes sirvió de apoyo, con matices, al Prof. Polo Diez. Vid. Martí de Eixala, ob. cit., pág.
124; GONZÁLEZ HUEBRA: «Curso de Derecho Mercantil»; Barcelona, 1859, tomo I, pág. 237; Salvador del Viso: «Lecciones elementales de Historia de Derecho civil, mercantil y penal de España»,
Parte III, Valencia, 1864; CARAVANTES: «Código de comercio explicado»; Madrid, 1855, pág. 155;
LORENZO ARRAZOLA: «Nuevo teatro de la legislación de España e Indias» (Enciclopedia), Tomo I,
Madrid, 1848 (voz actos de comercio), pág. 456. Y, también, hay un después. L. FIGA FAURA: «El
retracto legal en la compraventa de inmuebles con precio aplazado»; Revista Derecho Privado»,
1948, Vol. II, pág. 880 y ss.; «Federico de Castro y el Derecho Mercantil; Anuario Derecho Civil,
1983, págs. 1321-1326; «Los civilistas y la evolución histórica del Derecho mercantil», Anuario
Derecho Civil, fascículo II, págs. 369-388. Imprescindible estudiar este último trabajo con tesis
frontales (bien argumentadas); quizás exageradas y de cuyas entrelíneas se percibe su posición ante
la postura del Prof. Polo Diez (sin citarlo) respecto a la mercantilidad de compra, venta y reventa.
(Entre paréntesis puede afirmarse que en este salón de la Academia tuvo lugar un vivo, elegante
y feroz debate entre L. Figa y A, Polo, sobre esta cuestión. El trabajo «El Prof. Federico de Castro….» antes citado, deja al que escribe, literalmente, inquieto desde hace cerca de 30 años (1984),
y todavía no se ha recuperado, pues L. Figa acentúa con fundamento la disparidad conceptual de
quienes, reconozco, soy discípulo y sigo aprendiendo de ambos Maestros.
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el elemento indiferente, es decir, «licitud de la reventa de cosas inalteradas por
precio superior al de la compra» (se superan escrúpulos morales influyentes hasta
ese momento); b) «se abona toda distinción entre la transformación industrial,
entonces incipiente y la transformación artesanal»; y, c) «declaración expresa y
terminante de ser mercantil de reventa la que haga cualquier persona que no
profese habitualmente el comercio».
Quizás, podemos alcanzar una conclusión abierta a otras opiniones: el «Código» con el eje axial sobre el término «comercio» (artículo 1º y concondantes)
pretendió conseguir lo que en palabras contemporáneas se ha expresado así: desde el arranque de la economía capitalista, buscada y defendida por la incipiente
burguesía, el Derecho mercantil «tenía que poderse calcular como una máquina»
(Weber)22.
2. Comerciantes
Art. 1º del «Código»: se reputan en derecho comerciantes…». La quinta
palabra de este artículo 1 del «Código», ha exigido que la conclusión enunciada
hace unos minutos sea calificada por mí de «conclusión abierta». No solo a otras
mejores fundadas, por supuesto, sino para la mía propia.
Cierto que la reputación en derecho de comerciante ya no deriva de una
matriculación, sino que viene arrastrada por tener como ocupación habitual y
ordinaria el tráfico mercantil», es decir, la realización de actos de comercio (interpretación sistemática, artículos. 1, 1.199 y 1.200 del «Código»).
Pero, queramos o no, la persona del comerciante gravita en el sistema, ya
no solo para el que fue un régimen de comerciantes y entre comerciantes, sino,
también, para el que instaura el «Código».
Ello nos obliga a preguntarnos: ¿En qué consisten esos actos de comercio
que se despliegan en el tráfico mercantil, y cuya ejecución determina ser reputados en derecho comerciantes? Más directamente, ¿qué se entiende en derecho
por comerciante?
a) «El que trata, comercia o trafica mercaderías y otras cosas»23. Para el
más modesto se reserva el vocablo «buhonero» y para el de más volumen de negocio se habla de «mercader»24. Comerciante, mercader y otras denominaciones

22
S. WEBER: «Historia económica universal», México-Buenos Aires-Madrid, 1974, pág.
288. Neumann: «Mutuamenti Della funzione Della legge nella società Borghese, en «Lo Stato
democratico e lo Statato autoritatis», Bolonia, 1973, pág. 255.
23
Diccionario de Autoridades (1713-1470), Real Academia Española, 1972, voz Comerciante. Vid. F. Lázaro Carreter en su «Crónica».
24
Por todos, CASTÁN VÁZQUEZ, ob. cit. 222. Recomendable releer a W. Shakespeare: «El
Mercader de Venecia», en edición «ex libris», Barcelona, 1881, con traducción de Don Marcelino
Menéndez de Pelayo (con dibujos grabados de los principales artistas alemanes), Tomo I, págs. 9
y 67. Antonio, el «Mercader», se expresa como un comerciante nato, ya a finales del siglo XVI «1ª
etapa de «Guillermo» (como lo traduce Don Marcelina) Shakespeare. Vid. Otra perla bibliográfica

776

que pueden diferenciar con el nexo común de comerciar. Veamos algunas matizaciones en uso en doctrina posterior al «Código»:
—Se entiende por COMERCIANTE aquella persona que siendo capaz de
contratar y obligarse, tiene por ocupación habitual y ordinaria el tráfico mercantil,
fundando en él su estado político y social. Todo cuanto se diga relativo á comerciantes es aplicable á las personas que con diferentes nombres ejercen la profesión
mercantil y son conocidas bajo la denominación de banqueros, fabricantes, negociantes y mercaderes.
Se llaman BANQUEROS los que, por cierto precio y por medio de letras
de cambio, ponen en un lugar determinado las cantidades que reciben en otro
distinto.
FABRICANTES son los que con el auxilio de máquinas, convierten por sí
ó por medio de obreros, las materias primeras en objeto de otra forma ó calidad,
ó que fabrican ciertas obras APRA permutarlas ó venderlas.
NEGOCIANTES son los que hacen el comercio por mayor, ó venden sus
géneros en los almacenes, por piezas, cajas, gruesas, arrobas, según fuere la
materia de su tráfico, y finalmente, MERCADERES, los que tienen tienda
abierta, vendiendo por menor las mercaderías ó efectos de su comercio.
Permítanme, Srs. Académicos, una pequeña disgregación pedante. Yo me
quedo con el vocablo mercader, influido por el habla y el hacer de Antonio en «El
Mercader de Venecia». (Vid. Nota 24)
ANTONIO.- Ya sabes que tengo toda mi riqueza en el mar, y que hoy no
puede darte una gran suma. Con todo eso, recorre las casas de comercio de
Venecia, empeña tú mi crédito hasta donde alcance. Todo lo aventuraré por ti:
no habrá piedra que yo no mueva, para que puedas ir a la quinta de tu amada.
Ve, infórmate de donde hay dinero. Yo haré lo mismo y sin tardar. Malo será
que por amistad o por fianza no logremos algo. (El subrayado es mío. Todo un
repertorio de operaciones mercantiles).
b) La participación en el acto de negocio del comerciante convierte a este
en mercantil (artículos 387, 404, 412, 434, 558, 572, por citar los más relevantes).
Esto es: préstamos, depósitos, afianzamiento, letras de cambio en que intervengan
como libradores o aceptantes (si no son simples pagarés), las libranzas o cartasórdenes de crédito.
(más preciso), «perlita»: «Las Memorias de un menestral de Barcelona» que afirma en 1780, soy
comerciante» pasando la mejor parte del tiempo en mi tienda de mercería». J. MARIN ORDÓÑEZ:
«Derecho mercantil y penal», Madrid, 1865.
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c) Las compras para revender, es en sí mercantil, pues, son comerciantes
quien las realiza (359: «pertenecen a la clase de mercantiles…). También son mercantiles los negocios («por corresponder en esta calidad», la de comerciante), las
corredurías; las comisiones, actos de factores, mancebos y porteadores. (Artículo
62).
d) Esta contra-realidad al sistema objetivo, que entró- como se ha dichopor la puerta de los artículos 1, 2, 1.199 y 1.200; queda asaltado por las ventanas
citadas.
Ello permitió afirmar a Langle: «el sistema es predominante subjetivo»25.
Mas no entendemos que así sea. Creemos, sin embargo, que con el «Código», el Derecho mercantil deja de ser un derecho particular iniciando así la
escalada de la generalización del sistema.
El autor del «Código» no siguió la tendencia de la lista de actos de comercio, como en el «Code» francés y se decantó por atender criterios basados en
la observación de la realidad. Y en esta realidad no fue posible prescindir de
la figura del comerciante, pues los que hagan habitualmente o accidentalmente
operación de comercio, «quedan sujetos —sean o no comerciantes— en cuantos
a las controversias que ocurran sobre estas operaciones a las leyes y jurisdicción
de comercio» (interpretación sistemática de los artículos 1 y 2 del «Código», que
da paso a los «actos mixtos»). El sistema responde a las «exigencias del comercio
objetivamente considerado».
Exigencias en las que priman los principios de libertad de formas y seguridad jurídica26.
25
E. LANGLE: «La jurisdicción mercantil en el Código de 1829, Granada, 1930, pág. 20.
Puede alegarse las prudentes observaciones sobre este punto de Garrigues, «Tratado de Derecho
mercantil», Madrid, 1947, pág. 185 y posteriormente J. RUBIO, en «Introducción al Derecho mercantil, Barcelona, 1969, págs. 427 y ss. Llama la atención, quizás, cierta rectificación en este autor
respecto en la ob. cit. «Sainz de Andino …».
26
Ramón María Roca Sastre distinguía con precisión seguridad jurídica y seguridad del
tráfico patrimonial, Vid. págs. 21, 25 y 26, Tomo I, «Derecho hipotecario», 1968. Sobre esta base:
R. JIMÉNEZ DE PARGA: «El comercio electrónico (¿seguridad jurídica?)», Revista Derecho de los
Negocios, julio-agosto 2000, págs. 1 y ss. Más ampliamente, Vid. F. SAINZ MORENO: «Seguridad
jurídica» (Voz en Enciclopedia jurídica), Civitas, 1995, tomo IV, págs. 6018 y ss. Roca Sastre, ob.
cit, entendía que seguridad jurídica es un concepto romano y seguridad del tráfico patrimonial es
un concepto germánico. En la puesta, revisada y ampliada de esta obra, L. Roca. Sastre Muncunill, 1995, trata este asunto en el capítulo segundo y no en el primero dedicado al Registro de la
Propiedad: sus fines. Vid, también, Antoni de P. ESCURAS I VIÑUELA: «La seguridat jurídica en el
comerç electrònic»; Discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia de Catalunya (21 de
març de 2001), con contestación del Dr. Josep Mª Pou de Avilès, págs. 106 y ss. en «Annals» de
la Academia, publicados en 2007. Interesante la reciente aportación al concepto de seguridad
jurídica en Antonio E. PÉREZ LUÑO: «El derecho ante las nuevas tecnologías»; Revista Notario,
siglo XXI, enero-febrero de 2012, distinguiendo «habeas data» y «habeas corpus». También, L.
BRANDELLI: «Seguridad jurídica y racionalidad», en Revista de Derecho Inmobiliario», núm. 729,
enero-febrero, 2012, págs. 255-279. Arranca el trabajo de las aportaciones que en su día formuló
J.L. Mezquita del Cacho, en «Seguridad jurídica y sistema cautelar»; vol. I, 1987, págs. 17-22; 64
y 72. De este mismo autor, «La seguretat jurídica documental a l’Europa unitat del segle XXI»;
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3. Actos de comerciantes societarios
Los actos de las compañías, quedan sujetos a «las leyes del comercio» (artículo 264).
La objetivación (actos de comercio) se manifiesta claramente en el Título II,
de Libro Segundo, dedicado a los negocios del comerciante social (compañías):
Regular colectiva, comanditaria y anónima. «Todo contrato de sociedad se ha de
reducir a escritura pública, otorgada con las solemnidades de derecho (artículo 284
del «Código»). Estas son dotadas de personalidad jurídica, diferenciadas por múltiples características, pero una esencial: régimen de responsabilidad, o si se prefiere,
comunicación de riesgo de actos de la persona jurídica al patrimonio de los socios27.
4. Influencia de los negocios del mar sobre el ámbito «acto de comercio»
Sin discusión, todo el tráfico marítimo, y los negocios que lo integran, es de
suyo, mercantil. El único Libro del «Código» que se titula, sin más, íntegramente
mercantil es el Libro tercero: «Del comercio marítimo» (artículos 583-1.000).
No podía ser de otra manera.
La obra de Ripert28 es básica para desentrañar ese núcleo-originario. Es materia de comercio «todas las relaciones jurídicas de la navegación marítima» (Comenta así el artículo 633 del «Code» francés de 1807). Más aún, afirma: «quienes
practican habitualmente estas operaciones son comerciantes».
En esta línea de opinión, se mueve la doctrina española. Bastaría citar por
orden cronológico a José Mª Boix Raspall, Santiago Hernández Izal e Ignacio
Arroyo29.
Solo consignar que podemos afirmar que el Derecho marítimo es Derecho
mercantil como que el derecho mercantil llega a serlo con las ideas nucleares señaladas gracias al Derecho marítimo.
Por las puertas de las ciudades abiertas al mar penetran las ideas que más
tarde configuran el Derecho mercantil terrestre. Bastaría citar los «Rooles o Juicios de Olerón» en Flandes, Riberas del Báltico, Países del Norte; «Los Juicios de
Domme», también, con influencia en Flandes, «las Leyes de Westeapelle», en el
área de Zelandia, «Las Leyes de Wisby, en la isla de Gothland», la «Guide de la

Discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña; 1 de diciembre
de 1998, contestado por Ll. Roca Sastre i Muncunill.
27
Desde una óptica de análisis económico de derecho, Vid. G. TORTELA: «El principio de
responsabilidad limitada y el desarrollo industrial de España», (1829-1869), M.C., 1968. En esa
misma línea, F. GALGANO: «Historia del Derecho mercantil», Barcelona, 1981.
28
G. RIPERT: «Compendio de Derecho marítimo», Buenos Aires, 1954, pág. 13. Magistralmente, analizada la tesis por A. VICENTE Y GELLA: «Curso de Derecho mercantil comparado»,
Zaragoza, 4ª edic. 1960, págs. 559 y ss.
29
J.M. BOIX RASPALL: «Moción para la reforma de Derecho positivo marítimo español»;
S. HERNÁNDEZ IZAL: «Derecho marítimo, I»; Ed. Cadí, Barcelona, 1968, pág. 11 y ss.; I. ARROYO:
«Curso de Derecho marítimo», Ed. Boch, Barcelona, 2011, págs. 5 y ss.
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Mer» compuesta en Ruán, «El Consulado de Mar», referencia y fuente normativa
en todo el Mediterráneo occidental. El Prof. Font Rius entiende que debe extenderse su influencia: «Fue recibido también, afirma el investigador, en la zona
Atlántica, desempeñando en todas partes el papel de un ius commmmune del mar,
aplicable en todo caso como derecho supletorio del escrito o consuetudinario de
los respectivos países». «Es obra de unos conocedores directos de las operaciones
mercantiles, más que de juristas doctrinales» («Prólogo» a la edición del Libro de
Consulado de Mar, 1965).
Debemos puntualizar que el «Consulado» y «Los Roles» no son «ordenanzas de príncipes soberanos, sino recopilaciones de costumbres».
Más aún: las costumbres particulares de las ciudades de las que brotan las
notas singulares que se infiltran en el derecho mercantil terrestre son «historias
de la marina»30.
Topamos así con un caudal esencial e influyente en el concepto de comercio
del «Código»: la costumbre. Parece paradójico, pero la costumbre ha operado en
la formación de esa idea de comercio como condición de posibilidad de progreso31.
Nos revelan el modo de seguir y decidir. El autor del «Código» entendió
bien que32:
«Parece prudente tomar en consideración la ratio de la costumbre, el origen y la finalidad de este uso emanado del pueblo, puesto que el consentimiento tácito de la mayoría ratificado generación tras generación suele encerrar
alguna lección aprovechable para el hombre, el cual haría bien en evitar la
presunción adánica de desdeñar el pasado y querer empezar la historia consigo
mismo como si fuera el primer día de la creación».33

30
R. JIMÉNEZ DE PARGA. Ob. Cit. «Condicionamiento …».También, A. BERCOVITZ: «Notas
sobre el origen histórico del Derecho mercantil» (en Estudios homenaje Prof. J. Garrigues, 1971;
págs. 3 y ss. El estudio más completo en: P. REHME: «Historia universal del Derecho mercantil»,
Madrid, 1941, trad. de E. Gómez Orbaneja, pág. 18.
31
Amplía bibliografía. Cito a un clásico en un trabajo clásico. J. CASTÁN TOBEÑAS, «Orientaciones modernas en materia de fuentes de Derecho privado positivo», Conferencia en la «Academia Nacional (hoy «Real») de Jurisprudencia y Legislación, el 7 de marzo de 1936, que fue
recogida en el volumen homenaje al Prof. Don Felipe Clemente de Diego, en 1940, págs. 146-154.
Se trata de una recopilación de recopilación de Conferencias pronunciadas en los meses previos a
julio de 1936 y que solo se tiraron 450 ejemplares.
32
J. GOMÁ LANZON: línea de pensamiento en sus distintas aportaciones doctrinales. Por
indicar algunas de estas aportaciones: «Imitación y Experiencia», Pre-textos, Madrid, 1993; «La
tercera gran metáfora», «La majestad del símbolo»; «El saber y el saber de la experiencia de la
vida». Muy recientemente, 2011, ha escrito «La sangre azul es la ejemplaridad». Recomendables
las Págs. 332 y ss. de la primera de las monografías citada «Imitación y Experiencia»: «La forma
personal es una armonía generalizable de valores éticos, estéticos, económicos y vitales». Mismo
autor, «Todo a mil»; galaxia, Círculo de Lectores, Madrid, 2012.
33
RIPERT. ob. cit, pág 19-21; J. Garrigues, ob. Cit, Tomo II, 5ª edi. (Revisada, corregida y
puesta al día por R. Jiménez de Parga), 1969, págs. 503 y ss.
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Reconozcamos, finalmente, que en el autor del «Código», influyeron algunos «Estatutos» (por ejemplo, «Tablas de Amalfi» y, por supuesto, la «Ordenanza
de Colbert». Pero la corriente marina que accede a la configuración del alcance
de un derecho que nace más de la costumbre que en los gabinetes, estaba esa
corriente marina integradas por las reglas consuetudinarias34.

V.

MAÑANA ES PRIMAVERA

Aunque no tengamos respuesta certera, seguimos teniendo derecho a hacernos la pregunta: Y ahora, ¿a dónde vamos?35
Al menos, se puede partir de un dato verificable: tiene razón el verso de
Ovidio, «el tiempo todo lo devora» (tempus edax rerum).
Ciento ochenta y tres años (1829-2012) transcurridos nos conducen a una
realidad que desborda la acotación formal del ordenamiento jurídico-mercantil
diseñada por el «Código». Más el Código de Comercio vigente (hijo del de 1829),
mantiene los mismos vocablos en su artículo primero que el de 1829. Pero a pesar
de la supervivencia formal de vocablos, el perímetro del actual Derecho mercantil
es otro que el acotado por aquellos términos.
Pero es más, la realidad pisa los talones a la expresión. Aquí y ahora podemos verificar que:
Los negocios resultantes de la práctica habitual de los actos de comercio,
hoy se denominan «Business»; los comisionistas «brokers»; el corredor de Bolsa,
«starkbroke»; el vendedor, «salesman»; la cuenta de resultados, «profit ans loss»;
balance final, merece el título de «bottom line»; concertar un contrato (oferta y
aceptación) es «closing», las cláusulas contractuales de resolución son llamadas
vistosamente «exit windows», así el último día para ejercitar un derecho o cumplimentar una obligación ahora es «closing time» o mi vieja sala-biblioteca donde
alojo la bibliografía utilizada en esta comunicación la vi un día rebautizada con el
apelativo de «closing-room».
Y si habláramos de la transformación de los vocablos que expresan conceptos clásicos por iniciales, llegaríamos a situaciones curiosas y divertidas. Para no
molestar más, sugiero en este punto la lectura (o relectura, en su caso) del librito
del Florence Noiville, «Soy economista y os pido disculpas» (2012), para detectar
que bajo estas siglas (M.M.P.R.D.C.) se esconde lo que es propio y castizo del
Derecho de sociedades mercantiles, y que nuestro «Código» enunció así: unión

34
A. TORQUEVILLE: «Las Leyes son siempre vacilantes en tanto no se apoyan en las costumbres, estas forman el único poder resistente y duradero del pueblo».
35
Tomo el título de la película recién estrenada ¿A dónde vamos? De la que es guionista y
directora la libanesa Nadine Labaki.
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de dos o más personas «con objeto de hacer algún lucro» (el «Código» en su
artículo 264)36.
Sugiero, y perdón una vez más, a los Srs. Académicos que lean en el texto escrito
(o si acaso «bajen» de la web) la nota 36, que es reflejo de una experiencia profesional37
Cínicamente podemos decir es lo mismo pero no son los mismos38.
Con un criterio más sustancial hay que acentuar que el ámbito real del actual
Derecho mercantil tiene coordenadas distintas que el diseñado históricamente.
La nueva terminología no solo es una moda, no solo es un «trending topic», es una
realidad conceptual nueva, que exige una herramienta nominal, también, distinta,
y que expresa, consecuentemente, un ámbito real de mayor perímetro de este
derecho de los negocios regulador de las operaciones realizadas por empresarios
entre sí y/o terceras personas.
Al terminar me asalta una inquietud: estoy dando la apariencia de desfigurar
mi perfil de ocupación y preocupación profesional con este paseo por los jardines
de la historia. Para ser fiel a mi perfil cotidiano os amenazo, Sres. Académicos,
con una próxima comunicación sobre «swaps» en el sistema bancario contractual
habitual hoy; o sobre la misma modalidad atendiendo a la configuración dada por
las Sentencias de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de
febrero de 2012; o sobre el «deje en cuenta» en el transporte terrestre o marítimo;
o, si se prefiere sobre la repercusión en la construcción de las sociedades de capital
consecuencia de la introducción en pleno verano del artículo 348bis (ampliación
del derecho de separación del socio) por Ley aprobada el 1 de agosto de 2011.
Pero todo ello es harina de otro costal. Harina con la que hago (hacemos) el pan
de cada día. Será, si Dios quiere, en otoño o invierno cuando cumpla esta amenaza.
Mañana es primavera.
36
F. NOIVILLE: «Soy economista y os pido disculpas»; Deusto, 2012, págs. 17 y ss. El beneficio, el lucro se esconden en M.M.P.D.C. (O sea, «Make More Profit, the Rest we Don’t Care
About»). La autora es Master, nada más mi nada menos, que por «Escuela de Estudios Superiores
de Comercio de París» (HEC París). En la nota uno del primer capítulo se citan algunos antiguos
alumnos relevantes: Dominique Straus-Kahn (D.S.K); Pascual Lamy, y Jean Paul Agon, entre otros.
37
En unas negociaciones entre dos empresas, una radicada en Tafalla y otra en Soria, conté a
un amigo un cruce de emails, y uno de ellos lo resumiré con estas palabras: «Brainstorming en el Coffe
break; - Mira Esteban, según nos han dicho los de consulting, deberías haber un check list para ver cuál
es el auténtico workflow del concesionario. Lo hemos testado con otros partners y han alcanzado el break
even en un trimestre. Tú, tío tienes suficiente background para sacar esto adelante. De todas formas, te
voy a dejar un briefing, para que veas cómo están trabajando en Soria». Respuesta del destinatario:»Bueno
majo, ¿Qué tal si hacemos un coffe break pa tomar un vinico.¿Okey? Se reprodujo en «A.B.C.», Luis
ventoso, 24/12/2011. Una acotación, «Okey» es la palabra más pronunciada en el mundo.
38
Ahora son los vientos vivificadores que atravesando el Atlántico entran por la fachada
Occidental de Europa; y, también, se transmiten por las redes sociales. Desde dos ópticas distintas
se ha entendido que la reacción europea a lo que día a día ocurre, también en el derecho de los negocios, es tributo lógico a «Por el bien del Imperio»; J. Fontana, título de su última obra, aparecida
en diciembre de 2011. El segundo punto de vista, vinculado a aquel, es el crecimiento de «El gentil
monstruo de Bruselas (o Europa bajo tutela)», ensayo de Hans Magnus Enzansberger (Anagrama,
2012), publicado en Berlín, 2011.
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ANEXO 1
BREVES REFERENCIAS BIOGRÁFICAS DE LOS DIPUTADOS CATALANES MÁS RELEVANTES
POR SU APORTACIÓN E INTERVENCIONES EN LAS CORTES QUE PROMULGARON LA
CONSTITUCIÓN DE 1812

Ramón de Llàtzer Dou i de Bassols (Barcelona, 1742 - Cervera, 1832)
—Jurista, político y economista.
—Estudia en la Universidad de Cervera, dónde se doctoró en 1765.
—Profesor ayudante de Derecho Canónico y Catedrático de Decretales y de
Derecho Civil.
—Obra principal: «Instituciones de Derecho Público General de España,
con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno
en cualquier estado» (9 volúmenes), 1800-03. Acabada en 1793, pero no autorizada hasta 1800. (Considerada mejor obra de Derecho Público en aquel
momento).
—Canciller de la Universidad de Cervera.
—Oponente a Alcalá Galiano, por la excesiva contribución económica de
Cataluña, «tratada como una provincia conquistada», afirmaba.
—En 1822 elaboró un catastro de Cataluña.
—Divulgó a Adam Smith, publicando «La riqueza de la naciones nuevamente explicada».
—Defensor de la enfiteusis.
—(Hijo de Ignasi Dou i de Bassols (Barcelona, 1730-1802). Jurista y abogado. Discípulo de Josep Finestres. Profesor Inst. Derecho Romano. Asesor de la
Intendencia Real y Junta de Comercio. Publicó en latín).
—En la Academia hay una medalla en su honor.

Francisco Calvet y Rubalcaba (Girona, 1766 - Barcelona, 1841)
—Abogado y político.
—Doctor en Derecho por la Universidad de Cervera.
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—Magistrado. Pronunció Discurso de Apertura de la Audiencia de Barcelona en 1838.

Felipe Aner d´Esteve (Valle de Arán ? – Portugal, 1812)
—Miembro de la Junta Superior de Cataluña.
—Liberal moderado.
—Muere el 9-6-12.

José Espiga y Gadea (?- Madrid, 1824)
—Eclesiástico ilustrado y liberal.
—Capellán de Honor del Rey.
—Vocal de la Junta Superior de Cataluña.
—Designado Arzobispo de Sevilla (La Santa Sede no lo reconoce).
—Defensor de una legislación uniforme con oposición de Ramón Llàtzer de
Dou y de Felipe Aner D’Esteve.
—Presidente de las Cortes en 1820.

Jaume Creus y Martí (Mataró, 1760 – Tarragona, 1825)
—Eclesiástico y político.
—Doctor en Teología por la Universidad de Cervera.
—Obispo de Menorca y, posteriormente, Arzobispo de Tarragona.

Antonio de Capmany y de Montpalau y Suris (Barcelona, 1742 – Cádiz, 1813)
—Historiador, político y filólogo.
—Se instala en una colonia de menestrales catalanes en Sierra Morena, tras
su matrimonio en Andalucía.
—Secretario permanente de la Academia de la Historia de Cataluña.
—Diputado e impulsor de la Junta de Comercio de Barcelona.
—Académico de número de la Academia de la Buenas Letras de Barcelona.
—Traductor del «Llibre del Consolat de Mar». Es la utilizada en la edición
aparecida en 1965 del «Libro del Consulado del Mar» publicado por la Cámara
de Comercio y Navegación de Barcelona, se reproduce la Edición del Texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany.
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—Hay que destacar en esta publicación de 1965, la muy relevante y antológica aportación del Profesor. José M. Font Rius, siendo autor del «Prólogo»,
que constituye una lección magistral sobre el «Llibre del Consolat de Mar», y, en
parte, sobre la significación de la obra de Capmany (págs. IX-X). Glosa el «Discurso del Editor» (A. de Capmany) y estudia en profundidad el Prof. Font Rius la
proyección histórica del Libro del Consulado. (Ya lo hemos citado en el cuerpo
del texto de la comunicación).

Jaume Creus i Martí (Mataró, 1760 – Tarragona, 1825)
—Eclesiástico y político. Tradicionalista.
—Estudia en Barcelona y se doctora en la Universidad de Cervera.
—Canónico en la «Seu d’Urgell».
—Presidente de la Junta Provincial de Cataluña.
—Obispo de Menorca (1815-1820).
—Forma parte de la Regencial d’Urgell.
—Arzobispo de Tarragona.

José de Vega i de Sentmenat (Cervera, 1754 – 1831)
—Erudito y político.
—Señor de Santa María de la Rápita, de la Torre de Fluviá y d’Ologes Altes.
—Concejal de Barcelona.
—Académico de número de las Buenas Letras de Barcelona.
—Publica «Memorias y noticias para la historia de San Félix Gerundes»;
«Relación de la vida ejemplar, vicisitudes y letras del padre Pedro Ferrusula».
—Profesor de la Universidad de Cervera, en «Filosofía Suarista».
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ANEXO 2
BREVES REFERENCIAS BIOGRÁFICAS DE LOS DIPUTADOS MÁS DESTACADOS POR SUS
CONSTITUCIÓN DE 1812:
AGUSTÍN ARGÜELLES («EL DIVINO ARGÜELLES») Y JOSÉ Mª QUEIPO DE LLANO,
CONDE DE TORENO39

INTERVENCIONES E INFLUENCIA EN LA REDACCIÓN DE LA

Agustín Argüelles (Ribadesella, 1776 – Madrid, 1844)
—Redactó el Preámbulo y parte del articulado de la Constitución de 1812.
—Ministro de Gobernación 1820-1823 (trienio constitucional).
—La Reina María Cristina lo nombró tutor de las Infantas Isabel y Mª Fernanda.

José Mª Queipo de Llano, Conde de Toreno (Oviedo, 1786 – Paría, 1843)
—Liberal.
—Presidente de las Cortes Españolas 1820-1822. (Trienio constitucional).
—Ministro de Hacienda, 1824.
—Jefe de Gobierno de España en 1835.

39
Vid. para completar biografías: J.M. GARCÍA LEÓN: «Entorno a las Cortes de Cádiz»;
Quorum, 2009.
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El significado que ofrecen las «breves notas biográficas» anteriores es poner
de manifiesto la disparidad, la variedad, no exentas de contradicciones, en los
recorridos personales y/o profesionales de quienes trabajaron juntos en Cádiz y
alcanzaron acuerdos reflejados en el texto de la Carta Magna. De estos acuerdos
trae causa el Código de Comercio de 1829.
Para quienes tienen (o tenemos) la tendencia a «Darse a la lectura» (título de
un reciente ensayo (2012), RBA, obra de A. Gabilondo, o si se prefiere practicar
la lectura (vicio aún impune), pues supone el gozo «del silencio de los libros»,
Vid. Carlos Le Brun: «Retratos políticos de la Revolución de España», o de los
principales personajes que han jugado en ella, muchos de los cuales están sacados
en caricaturas por el ridículo en que ellos mismos se habían puesto, cuando el
retratista los iba sacando: con unas observaciones políticas de fin sobre las mismas; y la resolución de la cuestión de por qué se malogró ésta, y no lo de Estados
Unidos, impreso en Filadelfia, año 1826».
El autor, Carlos Le Brun, ciudadano de Estados Unidos e intérprete del
Gobierno de Pennsylvania, no tuvo un juicio benévolo con personajes de Cádiz,
escribiendo de alguno de ellos, estos amables calificativos: el «Divino Argüelles,
«la petulancia era su ciencia»; del Conde de Toreno, «corrupto y liberal contrahecho»; de Martínez de la Rosa, «Rosita la pastelera». (No me consta que Francisco
Martínez de la rosa participara directamente en las Cortes, pero si fue un personaje influyente: escritor de fama; Embajador; Ministro y Presidente de Gobierno.
Un granadino universal).
Charles Le Brun existió, pero se duda si es el autor real de «Retratos» quizás
lo fue Félix Mejía (1778-1853).
Pero lo relevante a consignar (para más datos, Vid. R. Morodo, ob. cit. págs.
185 y ss.), es el dato de la convivencia o, al menos, coexistencia en Cádiz de diputados masones, clérigos, afrancesados, liberales, fernandinos, pre-republicanos, y
otras tendencias aparentemente irreconciliables. Convivencia o coexistencia que
produjo acuerdos.
Este aspecto fundamental de la cuestión tiene como cuestión fundamental
que la Constitución de 1812, quebró la monarquía absoluta y sirvió de punto de
apoyo en la creciente toma de conciencia de la incipiente burguesía. El autor del
«Código» aprovechó esta doble corriente y redactó el primer texto de la Codificación en España.
La duda no despejada es si Don Pedro Sainz de Andino leyó a Le Brun/
Mejía.
Aunque no lo leyera sí le alcanzó la polémica de los analistas de la época
sobre quienes intervinieron en el que fue el marco histórico del «Código» y su
encaje en el contexto de la España del XIX, observada por la Europa sacudida
por la marea napoleónica y la América de estilo nuevo. Los datos llaman la
atención.
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Un obispo convoca: Don Juan Acisclo Vera Delgado, obispo electo de Cádiz
y Presidente de la Junta Central. El lugar exacto de la convocatoria es Villa Real
de la Isla de León (hoy San Fernando). Comienzan las reuniones en la Iglesia
Mayor de San Pedro y San Pablo, el 24 de septiembre de 1810 (en Archivo del
Congreso de los Diputados), trasladándose al Teatro de la misma isla. El 20 de
febrero de 1811 se establecen en Cádiz.
Emergen y destacan, los ya citados Diputados y los liberales eclesiásticos
como, Don Diego Muñoz Torrero, Don Antonio Ruiz de Padrón (Abad de Valdeorras, y que llegó a vivir en Filadelfia), y Don Vicente Pascual y Esteban. Junto
a ellos, el obispo de Ourense (Don Pedro de Quevedo y Quintana), además Regente, desde 1810; Don Simón López (luego Arzobispo de Valencia); Don Pedro
Inguanzo, futuro Obispo de Toledo. Éstos últimos conservadores.
No puede sorprender que algún analista en Europa, se mostrara perplejo.
Resulta ilustrativo que K. Marx y F. Engels le prestaron atención en «Revolución
en España», edición de Pedro Ribas, en extractos de 1854; y así se recogen por
Manfred Kossok, en «K. Marx y el ciclo revolucionario español del siglo XIX»,
Historia contemporánea, II, Universidad País Vasco, 1989.
A la nueva América también llegó la cuestión de España: El sacerdote canario Don Antonio Ruiz de Padrón, vivió en Filadelfia a finales del XVIII, frecuentando tertulias y tratando al primer Presidente, G. Washington y a Benjamin
Franklin. Preparó el terreno para la posterior inquietud, coincidiendo ya con la
discusión de las Cortes y texto aprobado, que se contiene en la obra de Carlos
(Charles) Le Brun y/o Félix Mejía].
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DESENCUENTROS EN ALGUNOS REGÍMENES
ECONÓMICO-MATRIMONIALES DE COMUNIDAD
DE CATALUÑA
por
ELIAS CAMPO VILLEGAS
Académico
17 de abril de 2012

I.

PRESENTACIÓN

El estudio trata de reflejar la situación real en la práctica jurídica de ciertos
regímenes económico-matrimoniales de comunidad que se pactan en capitulaciones matrimoniales en algunas comarcas del sur de Cataluña. Nos referimos a la
asociación a compras y mejoras del Campo de Tarragona y a otros dos sitemas de
la comarca de Tortosa: la comunidad universal conocida por agermanament y la
comunidad restringida a unos gananciales que vive exclusivamente de los pactos
nupciales sin regulación legal alguna.
El trabajo se centra en determinados acontecimientos y situaciones surgidas
durante la evolución histórica que se ha producido en aquellos regímenes desde
el estadio anterior a la Compilación de 1960 hasta hoy. La sistemática reduce la
exposición a dos temas:
—En primer lugar a ciertas divergencias que se han ocasionado entre textos
del Derecho positivo y la vida real que aparece en los protocolos notariales. Este
fenómeno lo mostraremos tanto con respecto al agermanament tortosí como en la
asociación a compras y mejoras del Campo de Tarragona.
—La segunda parte reflejará un cierto desconocimiento e inseguridad jurídica, incluso por parte de los operadores jurídicos respecto de los tradicionales
pactos nupciales tortosinos de comunidad restringida.

II.

DIVERGENCIAS ENTRE LOS TEXTOS LEGALES Y LOS PROTOCOLOS NOTARIALES

El problema lo tenemos presentado hoy en la asociación a compras y mejoras del Campo de Tarragona, pues si bien de los textos del Derecho positivo
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parece deducirse que implica un régimen económico-matrimonial de separación
de bienes, lo cierto es que los protocolos notariales evidencian que los pactos
nupciales establecen un régimen de comunidad restringida a unos gananciales.
Sin embargo, antes de abordar esta cuestión actual nos ha parecido oportuno
mostrar como en la evolución histórica de las capitulaciones referentes al agermanament propio de Tortosa podremos recordar otras interesantes situaciones en las
que también los protocolos notariales mostraban unos pactos que contradecían lo
dispuesto en la ley, fuera esta el Llibre de les Costums o también, en su momento,
la Compilación de Derecho Civil de Cataluña.
1.

En el agermanament tortosí

1.1. Con respecto al Llibre de les Costums
La cuestión se planteó con respecto al momento en que debía estipularse el
pacto. La regla de serlo antes de la celebración del matrimonio no tiene en los textos del Llibre de les Costums, más apoyo que la declaración incidental en las postrimerías de la Cost. 21, Rub. 1ª, Lib. V: «… pus la compaynia o agermanament
es feyt en temps de les nupcies; …». De todas formas, y aun prescindiendo de los
términos en que se halla redactada la referida frase, que lo es a manera de explicación del motivo y reglas de la amplia costum 21, hay que aceptar y dar bueno que
con arreglo a ella se precisaba que el pacto se conviniera antes del matrimonio.
Y este fue el criterio general de los tratadistas, como Bienvenido Oliver, el mejor
comentarista del Llibre de les Costums en 18781, Brocá2 y Borrell3 4.
1
«Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de la Costumbres de
Tortosa». T.II, pág. 330, Madrid, 1878.
2
GUILLERMO Mª DE BROCA en «Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del Civil», Barcelona, 1918, Herederos de Juan Gili; editores, Vol. I, p. 843.
3
ANTONIO M. BORRELL Y SOLER. En «Derecho civil vigente en Cataluña», T. 4º, 2ª ed.,
1.944 Bosch, Casa Editorial, p. 323.
4
Históricamente se planteró el tema sobre si este pacto entrañaba una donación, que, al
ser hecha entre esposos, arrastraba su nulidad conforme al Derecho romano. En este sentido es de
citar la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de noviembre de
1.900, que lo decidió así por entender que el «agermanament» se había constituido constante matrimonio estando permitido sólo antes de su celebración. Doctrina y tesis que PUIG FERRIOL rebatió
por cuanto precisamente la nulidad de las donaciones entre esposos radicaba en las hechas «fuera
de capitulaciones matrimoniales». (p. 53 y ss de «Comentarios al Código civil y Compilaciones
forales.» T. XXVII, Vol. 2 de Ed. R.D.P. 1978.
Desaparecida hoy la preocupación por la nulidad, subsiste la aprensión de que el «agermanament» post nupcias pueda entrañar una donación entre los esposos respecto de los bienes que
se comunican. A nuestro entender en el pacto capitular no hay «per se» causa donandi. La causa
es el matrimonio, al igual que en cualquier régimen económico matrimonial que se estipule. El
origen de esta comunidad universal aquí lo tenemos por pacto, pero no podemos olvidar aquellos
regímenes de comunidad universal que nacen por imperativo legal, y los que en adelante se estipulen en Cataluña al amparo del artículo 231-10.1 del Código civil de Cataluña. Estamos ante un
negocio jurídico matrimonial con un tinte aleatorio que alcanza en definitiva a todos los regímenes
económico familiares. No hay liberalidad, el acto es neutro. No se puede presumir una inversión
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Sin embargo, a pesar de la limitación legal que acabamos de describir, esta
no era atendida en la práctica jurídica de las escrituras notariales en que el pacto
del agermanament se estipulaba constantemente años después de contraído el
matrimonio, pues las consecuencias que entrañaba de hacerse comunes los bienes
donados, y aun heredados, exigía que los cónyuges fueran de edad avanzada para
tal decisión. Nunca los padres de unos jóvenes contrayentes hubieran admitido
tales capitulaciones matrimoniales, y menos si efectuaban en los mismos alguna
donación.
A nuestro entender la posibilidad jurídica de convenir el agermanament
tiempo después de contraído el matrimonio se legitimaba al amparo de los amplios principios de libertad de forma negocial y de prueba que imperaba en el
Llibre de las Costums. La fórmula que venía de tiempo inmemorial y subsistía en
1960 a la entrada en vigor de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña era la
siguiente, con ligeros variantes de una notaría a otra:
«que contrajeron el matrimonio que les une el día … y si bien ni entonces
ni posteriormente han otorgado documento alguno para regular su régimen
económico matrimonial, fue pactado verbalmente por los comparecientes al
tiempo de contraer matrimonio … y deseando formalizar dicho pacto, por la
presente OTORGAN … que se asocian en una mitad cada uno, a todos los
aumentos, compras, mejoras, ganancias y adquisiciones sobre todos aquellos
bienes de la clase que fueren, que cualquiera de ellos tuviese al casarse, los
que tenga en este momento, y los que adquiriera en lo sucesivo, por cualquier
título, hasta la disolución de su matrimonio …».
Fórmula esta que según un viejo oficial de notaría utilizaba siempre el notario Monasterio, cuyo prestigio nos hizo considerarla con el respeto propio hacia
un texto que indudablemente había sido meditado por aquel antecesor nuestro
hacía varias décadas.
Obsérvese que en esta fórmula se respeta la norma imperativa de las Costums de que el agermanament, reconocido en la escritura notarial, fuera pactado
«al tiempo de contraer matrimonio», pero el que lo fuera verbalmente se apoyaba
en el principio de libertad de forma y de prueba para los pactos en general que
Tortosa sentó en su Código, adelantándose a Castilla en un siglo.
En la Cost. IV, Rub. 4ª de couinences, Lib. II, se afirma la norma general de
validez de toda convención: «,,, ja sia ço que escriptura daquella non apparega ne y

de la causa jurídica. La preocupación que late en el fondo del tema hay que despejarla mediante
los principios y reglas que informan nuestro ordenamiento. Debe analizarse el caso concreto. La
irregularidad del pacto nupcial podrá venir de la falsedad de la causa y de los límites que señalan
los artículos 6 y 1255 del Código civil.
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sia feyta, si per altres proves lo feyt se pot prouar, o per confessio de la part …». Es
decir, libertad de forma y de prueba; con la admisión de la confesión como medio
de acreditamiento. Dedicándose toda la Rúbrica 6ª «De confessis», Lib. VII, a la
prueba de confesión judicial y extrajudicial; la confesión judicial se regula en las
dos primeras costums; la extrajudicial en la tercera, cuyo primer párrafo es del
tenor siguiente: «Altra confessio hi ha que es feyta fora de juhij; e val si raonable
es, e no pot ne deu esser reuocada, ço es a saber confessio que es feyta devant escriua
public y es mesa en carta publica».
Al amparo de este sistema liberal los esposos pudieron en Tortosa, antes de
la vigente Compilación catalana, otorgar escritura notarial confesando ambos que
con anterioridad a la celebración de su matrimonio habían convenido el régimen
de agermanament, con lo cual se cumplía por su propia confesión la prueba de
pacto nupcial antematrimonial. Y si bien es cierto que la tal confesión sólo les
ligaba a ellos, sin que pudiera perjudicar a terceras personas, lo cierto es que no
se pretendía más; y así quedaba cumplida la finalidad de que tal pacto afectara a
las relaciones entre los esposos y sus herederos, siempre que no hubiera lesión de
las legítimas en el peor de los casos.
De esta manera presentamos en la evolución histórica de estos regímenes
matrimoniales de comunidad un supuesto en el que frente al texto del Derecho
positivo la práctica jurídica notarial encontró solución para la vida social. Seguidamente ofreceremos otra divergencia.
1.2. La Compilación de Derecho Civil de Cataluña de 21 de julio de 1960
En el artículo 7 se proclamaba, o mejor se ratificaba, el principio de autonomía de la voluntad con respecto a las capitulaciones matrimoniales «El régimen económico familiar de los cónyuges será el convenio en sus capitulaciones
matrimoniales que deberán otorgarse antes del matrimonio o durante el mismo,
necesariamente en escritura pública». Criterio liberal que contrastaba con el del
Código civil que en aquél entonces sólo admitía capitular antes del matrimonio
y no después.
Sin embargo, tal principio progresista se truncó en el artículo 58 para el
agermanament pues se disponía que este pacto «que se usa en la comarca de Tortosa, deberá convenirse en capitulaciones matrimoniales, antes de la celebración
del matrimonio …».
Con ello el texto de la ley positiva desconoció cuál era el régimen paccionado y vivido en la realidad jurídica. Además implicó a su vez una contradicción
interna en el propio ordenamiento promulgado, pues ocurría que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 7 se podía estipular un régimen económico-matrimonial
de absoluta comunidad universal en toda Cataluña, pero se impedía que en esta
comarca se pactara el régimen de comunidad universal tradicional del agermanament, que por supuesto era el que se vivía en el pueblo y en los protocolos
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notariales. El legislador sólo contó con el texto de una Costum del siglo XIII. Pues
bien, el problema así creado se resolvió por los juristas prácticos de Tortosa estipulando escrituras de capitulaciones matrimoniales de un régimen matrimonial
de comunidad universal en las que se omitía totalmente, no sólo el nombre del
agermanament sino cualquier frase o expresión de los artículos 58 y 59 de la Compilación, desarrollando una redacción que se creaba adecuada a lo pretendido.
1.3. El II Congrés Jurídic Català de 1971
La Sección Tercera celebró la Segunda sesión el 5 de noviembre en Tortosa,
en la que, entre otros temas, se propuso la reforma de la Compilación en el sentido de que se regulara debidamente y de manera sistemática, tanto el régimen de
separación como los de comunidad, aceptándose nuestra enmienda consistente
en que se reconociera la posibilidad de pactar el agermanament durante el matrimonio, todo ello al amparo de las consideraciones que se acaban de exponer
y que el Congreso acogió5 y sugirió se tuvieran en cuenta en una futura reforma
de la Compilación, lo que así ocurrió en el texto de 1984, cuya solución en este
problema fue definitiva; si bien el daño ya se había producido, como veremos
seguidamente en un caso concreto.
1.4.

La contienda judicial de ESTORACH contra ESTORACH y el informe de PINRUIZ de 15 de noviembre de 1984
En el juicio de menor cuantía nº 543/84 del Juzgado de Primera Instancia
nº 3 de Hospitalet de Llobregat se había pedido que se declarara la nulidad de la
escritura de pactos nupciales de agermanament autorizada el 4 de agosto de 1928
por el Notario de Tortosa, D. Antonio Salvía Peyró, amparándose en que se había
otorgado seis años después de contraerse el matrimonio, cuando las Costums
tortosinas exigían que el acto lo fuera con anterioridad al matrimonio y así lo
había confirmado la Compilación de Derecho Civil de Cataluña de 1960. El Magistrado-Juez, amparándose en la complejidad del tema, se dirigió al Colegio de
Notarios de Barcelona solicitando informe al respecto. Dictamen que fue emitido
por Don José J. Pintó Ruiz, Presidente a la sazón de la Academia de Legislación
y Jurisprudencia de Cataluña.
Pintó en el informe expone el texto de las Costums, el de la Compilación
de 1960 e incluso el de 1984, que se había promulgado durante el pleito. Para
resolver renuncia a distinguir tres épocas cronológicas acudiendo a normas de derecho transitorio y, considerando la contradicción como aparente, entiende que
en la realidad de la comarca de Tortosa no había existido ningún cambio de conTO

5
Llibre del II CONGRES JURIDIC CATALA DE 1971, Barcelona, 1972, Ed. Fundació Congreso Jurídico Catalán, pp. 716 a 718.
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cepción, y la costumbre continuaba operando de la misma manera, animada por
una conciencia social al respecto que había permanecido inalterable. Más bien
parecía la última reforma de 1984 la culminación de un proceso de perfeccionamiento y adecuación de la Ley a la realidad, siguiendo aquél principio de que
«el derecho no se crea sino que se descubre», y sin olvidar la profunda tradición
catalana de respeto a la costumbre, «Cascuna gent fa llei paer sacostumba». «Esta
nueva redacción de los preceptos NO CONSTITUYE, decía Pintó, una alteración,
o modificación del régimen jurídico del agermanament (que continúa viviendo en la
realidad, del mismo modo), sino tan sólo una mera simplificación. Antes era preciso
utilizar la ficción; ahora ya no lo es; pero tanto antes como ahora, y como siempre,
era válida y plenamente eficaz la constitución del agermanament incluso operada
después de la celebración del matrimonio. La Compilación, consagra pues la verdadera costumbre, y tiene pues una función de descubrimiento, interpretativa y acogedora de una costumbre ya ancestral —ahora ya «secundum legem»— y ello se
proyecta hacia atrás, sin lugar a duda alguna».
2.

En la asociación a compras y mejoras del Campo de Tarragona

En este régimen económico matrimonial hemos llegado a una situación en que
la divergencia existente entre los textos legales y los protocolos notariales produce
una indefinición tal que induce a dudar sobre si este régimen lo es de comunidad
o de separación de bienes. La interrogante surgió tras la Ley 8/1993, de 30 de
septiembre, que modificó la Compilación de 1984 en materia de relaciones patrimoniales entre cónyuges, seguida del Código de Familia y del Libro Segundo del
Código Civil de Cataluña, que parecen contradecir el sistema que este régimen
tuvo en la Compilación de 1960 e incluso en la opinión que nos muestran autores
anteriores como Brocá6 y Borrel7. Estos siempre partieron de la existencia de una
comunidad que no era la de los gananciales del Código civil sino que se pactaba con
caracteres propios, rechazando la aplicabilidad de ciertos preceptos de aquel pero
admitiendo otros en alguna ocasión y hablando constantemente de partes.
La duda presentada hoy no es baladí, pues trasciende, no solo respecto de
la titularidad real de los bienes adquiridos constante matrimonio, sino en la liquidación del régimen que necesitará de una partición en pie de igualdad entre los
participes si se trata de comunidad, o bien abono dinerario del importe de los
beneficios obtenidos como mero pago de un crédito personal.
En la Compilación de 1960 se disponían normas que evidenciaban la voluntad del legislador de seguir considerando a este régimen como de comunidad.

6
7

Op. cit. pp. 834 y ss.
Op. cit. pp. 317 y ss.
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Así el artículo que comprendía la Sección primera «De la asociación a compras y
mejoras» se instalaba bajo la significativa expresión «De los regímenes de comunidad» del Capítulo XI, y luego en el artículo 52, como disposición general, se
remitía al Código civil en defecto de pacto para las sociedades de gananciales que
pudieran estipularse expresamente. Llamada al Código civil que se reiteraba en
el artículo 53 como supletorio para la concreta asociación a compras y mejoras.
Situación legislativa que permaneció intacta en el texto refundido de la
Compilación de 1984.
Ahora bien, la mens legislatoris cambia con el Código de Familia en sus
artículos 61 al 63, así como en los artículos 232.25 a 232.7 del Libro Segundo del
Código civil de Cataluña, donde se ha eliminado el epígrafe «De los regímenes de
comunidad» de la Compilación bajo el cual se hallaba la asociación a compras y
mejoras. El legislador confirmó su criterio de girar este régimen hacia el de separación de bienes al llamar como supletorio al de participación en las ganancias,
que implica un régimen de separación de bienes (art. 61.2 del Código de Familia
y hoy el art. 232.25.2 del Código civil).
En la doctrina moderna PUIG FERRIOL8 se inclina por considerar a la asociación
a compras y mejoras como un régimen de separación, recordando a su vez que este
es el criterio de LADINDE, ABADIE, PIÑOL AGULLÓ Y MORAGAS, sin olvidar las dudas
de los juristas clásicos como CÁNCER Y FONTANELLA que sostuvieron opiniones encontradas. En un profundo estudio histórico con raíces desde capitulaciones matrimoniales de los siglos XV al XVIII, impugna la postura de los juristas catalanes que se
inclinaron por el carácter de comunidad por influencia del Proyecto de Durán i Bas;
llegando a entender que podríamos estar ante un régimen de separación mitigado
por el pacto o también un rudimentario sistema de comunidad diferida a la disolución del matrimonio. De la misma opinión es GETE-ALONSO para quién la asociación
a compras y mejoras es un régimen de participación en las ganancias9. No lo entiende así ESPIAU para el que se trata de un régimen de comunidad, amparándose en las
disposiciones relativas a la administración de la asociación y a la responsabilidad
de los asociados por deudas por titulares «Las deudas particulares de cada persona
asociada gravan exclusivamente su parte» en artículo 232.26 C.C.C.10.
Ahora bien, si todo cuanto antecede resulta de los textos legales y de la
referida doctrina científica, lo cierto es, y no podemos omitir, que en la realidad
de los juristas prácticos de hoy, los Notarios de Gandesa y comarcas próximas,

8
Puig Ferriol, LL., en «Comentarios al Código civil y Compilación forales» T. XXVII, Vol
2, Ed. R.D.P. 1978, p. 26 y ss.
9
gete-al0nso, M.C. en «Derecho de Familia Vigente en Cataluña», 2ª Ed. Tirant lo Blanch,
2010, p. 203.
10
Santiago Espiau en «Comentaris al codi de familia, a la llei d´unions estables de parella,
a la llei de situacions convivencials d´ajuda mutua». Directors: Joan Egea i Fernández y Josep Ferrer i
Riba, Ed. Tecnos 2000, p. 323.
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resulta otra cosa, que plantea en el presente las mismas dudas que ofrecieron los
referidos juristas catalanes como CÁNCER y FONTANELLA.
Para este trabajo hemos realizado una encuesta dirigida a todos los Notarios de la provincia de Tarragona. Con referencia a la asociación a compras
y mejoras no hemos recibido nada de interés procedente de los partidos judiciales de Tarragona, Reus, Vendrell y Valls. Desde las notarías de Falset,
Móra d’Ebre y Gandesa nos suministraron tanto antiguas capitulaciones matrimoniales pactando aquel régimen, como escrituras de su liquidación más
recientes.
En las escrituras de capitulaciones matrimoniales de Gandesa se lee:
«Los futuros consortes vivirán en la casa y compañía de los padres del novio,
formando una sola familia y trabajando todos a utilidad común y las compras y
mejoras, ganancias y adquisiciones, que tuvieron viviendo en comunidad serán
a partir entre los que así vivan al tiempo de hacerse la adquisición». (Se trata
de una escritura notarial tipo de 1945).
En unas capitulaciones matrimoniales de 1960 de Mora de Ebre leemos:
«Los futuros consortes se asocian a todas las compras y mejoras que se realicen
constante matrimonio, las que se dividirán por mitad a su terminación».
Y en las de Falset se pacta: «Los futuros esposos se asocian y hemanan a todas
las compras y mejoras que realicen durante el matrimonio ellos». (Escritura de 3 de
diciembre de 1942).
De cuanto antecede resulta que en este régimen matrimonial las escrituras
notariales evidencian la existencia de una comunidad, así como una participación
en su liquidación.
En reciente escritura notarial de Móra d’Ebre de 2005 titulada de «… liquidación de la societat a compres i millores y adjudicación» se dice «LIQUIDACIÓ
DE L´ASSOCIACIÓ A COMPRES I MILLORES».
Na … liquida l´associació a compres i millores constituida entre ella i el
seu espòs. En…, valorant cadascuna de les quotes resultats en ..; i adjudica
una meitat dels béns a l’herència del seu espòs i l’altra meitat se l’adjudica ella
mateixa com a cònjuge vidu».
En otra de 10 de diciembre de 1985 de Falset en que comparecen la viuda y
el hijo heredero se otorga para liquidar la asociación a compras y mejoras pactadas en la anterior escritura de 3 de diciembre de 1942:
«Segundo.- Que liquidan la disuelta sociedad conyugal, ADJUDICÁNDOSE Dña. Xxx en pago de su participación en la misma, UNA MITAD IN-
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DIVISA de la vivienda que integra dicha asociación. La mitad indivisa restante
corresponde a la participación del causante y, por tanto, se integra en su herencia.
Tercero.- Que D. xxx en su calidad de heredero, SE ADJUDICA, en nuda
propiedad, el patrimonio relicto, o sea, la totalidad de la finca rústica descrita
en primer lugar y una mitad indivisa de la vivienda descrita en segundo lugar».
De tales antecedentes resulta que en las escrituras notariales de las comarcas
referidas este régimen económico matrimonial se configura como de comunidad
restringida que, a su extinción, se liquida mediante una partición de aquélla comunidad.
Y no sólo tenemos el testimonio de los protocolos notariales, sino la opinión de
los Notarios consultados e incluso de oficiales con antigüedad profesional orientativa;
y así se nos informa de que «en las herencias hay que liquidar y disolver la sociedad
en tantas partes como miembros tenía, subsistiendo la comunidad respecto de los que
sobrevivan. Su naturaleza es similar al régimen de gananciales de derecho común».
Así las cosas ¿cómo admitiría la viuda que los herederos del marido pretendan liquidar su parte pagándole una cantidad en dinero?
En definitiva, tenemos un divorcio vivido por el pueblo y los juristas prácticos, para quienes estamos ante un régimen de comunidad similar a los gananciales a diferencia de aquellos textos legales que lo consideran como un régimen
de separación mitigado por los beneficios de tipo crediticio que se conceden a la
persona asociada.
El problema que presentamos podría superarse entendiendo que no existe
tal divorcio si se aceptara el criterio interpretativo de que la llamada que hace el
Código civil de Cataluña como Derecho supletorio al régimen de participación
en la ganancias debe considerarse supeditado a cuanta disciplina emane de la
voluntad negocial de los pactos capitulares, de tal manera que si de la misma
aparece que los otorgantes disponen la existencia de una comunidad de bienes
debería acudirse como normas supletorias de los capítulos a todos los principios
y consecuencias que surjan de un régimen económico matrimonial de comunidad
antes que acudir a los que sean propios de un régimen de separación de bienes.

III.

DEFECTUOSO CONOCIMIENTO DE LOS PACTOS NUPCIALES TORTOSINOS DE
COMUNIDAD RESTRINGIDA

1. Contenido tradicional
En la comarca de Tortosa, además del régimen de comunidad universal o
agermanament antes aludido, existe, y se pacta con más frecuencia, una comu-
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nidad restringida, que, aun pareciéndose a los gananciales del Código civil, sin
embargo tiene características propias que la diferencian de estos otros, como puede entenderse de la lectura siguiente que implica una fórmula inveterada que se
reproduce con extraordinaria similitud entre diferentes notarías. En una escritura
de 3 de octubre de 2000, comparecen sólo los esposos y dicen:
«Que contrajeron matrimonio en ____ el cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y seis, habiendo convenido ciertos pactos que en aquella fecha
dejaron de hacer constar fehacientemente y con el fin de que desde ahora consten auténtica y perpetuamente, los elevan a escritura pública en los términos
siguientes:
PRIMERO.- Los consortes D. ___ y Doña ___, estipulan el pacto de
asociación conyugal, queriendo que en virtud del mismo, todas las compras,
aumentos y mejoras, ganancias y adquisiciones, que con su trabajo e industria
hayan realizado desde el día de la celebración del matrimonio y las que realicen
en lo sucesivo hasta la disolución del mismo sean comunes, los cuales serán divididos por mitad entre el sobreviviente de los propios otorgantes y los herederos del premuerto, pudiendo carta parte con salvedad del usufructo que después
se expresará, disponer libremente de su respectiva mitad de gananciales.
SEGUNDO.- Y que el sobreviviente de los propios otorgantes, mientras
viva y guarde viudedad, sea usufructuario universal de los bienes del premuerto,
relevándole de la obligación de tomar inventario y de prestar caución.»
Este régimen económico matrimonial ha vivido siempre y únicamente del
pacto, sin norma de derecho positivo alguno; y se configura por las siguientes
notas que se obtienen del mismo texto transcrito:
1. Se trata de un régimen económico matrimonial, nunca de tipo familiar
como los de Gandesa, Móra y Falset. Solo intervienen los esposos.
2. Se estipula constante matrimonio. Nunca antes de contraerse éste, como
ocurre con la asociación a compras y mejoras. Suele ser entre cónyuges de edad
avanzada, o con ocasión de la primera compra, que al mismo tiempo ordenan la
sucesión hereditaria en sendos testamentos.
3. El pacto relativo al régimen económico matrimonial se establece siempre
con efectos retroactivos referidos al momento de la celebración del matrimonio,
de tal manera que, tras aludir a la fecha de su matrimonio, los esposos manifiestan,
en estos términos u otros análogos, «que si bien ni entonces ni posteriormente han
otorgado documento alguno para regular su régimen económico matrimonial, éste
fue pactado verbalmente por los comparecientes al tiempo de contraer matrimonio … y deseando formalizar dicho pacto, por la presente OTORGAN …».
4. Se establecen sólo dos pactos. Uno, estipulando el régimen económico
matrimonial restringido a las compras y ganancias que luego detallaremos. Otro,
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concediéndose los esposos el usufructo universal y recíproco. En definitiva se
pactaba el régimen económico matrimonial aragonés en un tiempo en el que el
viudo o viuda catalán era el peor tratado de los sistemas jurídicos del mosaico
español. El expectante usufructo viudal aragonés había penetrado en Tortosa mediante estos pactos capitulares, lo mismo que el régimen de gananciales.
5. En cuanto a su contenido hemos de informar que se trata de un régimen
de comunidad restringida, no universal, muy parecido al de los capítulos matrimoniales de Gandesa y comarcas referidas anteriormente, incluso con términos y
expresiones similares, si bien de mayor amplitud pues en la comunidad tortosina
se integran los frutos y las rentas de los patrimonios privativos. La fórmula se repite con frecuencia en el sentido de que «se asocian en una mitad para cada uno, a
todos los aumentos, compras, mejoras, ganancias y adquisiciones, que cualquiera
de ellos haya realizado a título oneroso desde el día de la celebración de su matrimonio, y a los que realicen en lo sucesivo, hasta su disolución». Vemos pues
como su contenido objetivo es más amplio que el del régimen de la asociación a
compras y mejoras el Campo de Tarragona y también su extensión temporal por
su retroactividad. Se consideran bienes comunes o gananciales todas las adquisiciones que a título oneroso hagan sus cónyuges, lo mismo que el producto de
su trabajo y de su patrimonio privativo, así como los aumentos y mejoras de los
privativos debidas a impensas útiles y a la actividad de los cónyuges.
6. Por lo que se refiere a su naturaleza, tradicionalmente se consideró que
se trataba de un régimen análogo al de gananciales del Código civil; en modo
alguno parecido al que dibujó la Compilación de 1960 y sigue hoy el Código civil
de Cataluña como la asociación a compras y mejoras del Campo de Tarragona.
7. La liquidación de este régimen de comunidad siempre se hizo, y se sigue haciendo hoy, como si se tratara de unos gananciales del Código civil, y por
tanto dando lugar a una partición y división de un patrimonio común en el que
son titulares en pie de igualdad marido y mujer, nunca como hemos descrito la
liquidación de la asociación a compras y mejoras del Campo de Tarragona según
el texto del Código civil de Cataluña.
8. El ámbito territorial de este pacto nupcial apenas tiene interés, ya que, al
amparo de la libertad capitular que existe en Cataluña, puede estipularse, no sólo
en el territorio de la comarca de Tortosa o términos a los que tradicionalmente se
extiende su Derecho propio, sino en cualquier otro lugar. Hemos comprobado
que no se pacta en todos los términos municipales del partido judicial de Tortosa
en que hay Notario; al mismo tiempo nos hemos percatado del poco entusiasmo
de algún profesional precisamente por la actual situación legislativa de la que
luego hablaremos.
En sede de ámbito territorial importa mucho insistir que en la comarca de
Tortosa no se pactó nunca la asociación a compras y mejoras del Campo de Ta-
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rragona, como en ocasiones erróneamente se dice y escribe. Ahora bien, frente
a estas aseveraciones hay que proclamar que los tradicionales pactos nupciales
propios de la comarca de Tortosa en modo alguno se refieren a la asociación a
compras y mejoras del Campo de Tarragona. Para BROCA11 este régimen se extendía, desde los últimos parajes del Penedés a la ribera opuesta del Ebro, o sea
el partido judicial de Gandesa, es decir, «en la ribera del Ebro, opuesta a la gran
masa de la provincia de Tarragona», incluyendo Horta y Mora de Ebro, «franqueando el límite noroeste de la provincia de Tarragona a las puertas de la ciudad
de Lérida» extendiéndose por la comarca de Cervera, en Viñaixa y otros pueblos
de Las Garrigas. Todo ello por informaciones de los Notarios de su época. BORRELL12 lo refería en los partidos judiciales de Tarragona, Reus, Falset, Vendrell,
Gandesa y Montblanch, así como en otras poblaciones de la provincia de Lérida
que lindan con la de Tarragona. Así pues, para BORRELL el término se extiende a
todos los partidos judiciales de la provincia de Tarragona excepto el de Tortosa,
introduciéndose en la de Lérida, al igual que opinaba BROCA. Para ESPIAU13 y
PUIG FERRIOL14 citando a CORBELLA, el Campo de Tarragona, a los efectos de la
asociación a compras y mejoras, comprende treinta y ocho poblaciones que se extienden aproximadamente desde el Sur de Altafulla hasta el Coll de Balaguer, que
es precisamente donde comienza el territorio en el que se aplicaba el Llibre de les
Costums de Tortosa. En la misma línea OLIVER15 reduce la asociación a compras
y mejoras a la comarca conocida por Campo de Tarragona, «que comprende los
pueblos que formaban el antiguo Corregimiento de la misma ciudad».
Queda así bien delimitado el ámbito territorial de la asociación a compras y
mejoras del Campo de Tarragona, en el sentido de que resulta claramente excluida Tortosa y su territorio. Y precisando más, tras el resultado de la información
que hicimos, podríamos concretar la pervivencia de este pacto a los partidos judiciales de Gandesa y Falset.
2.

Un cierto desconcierto en la práctica jurídica

Examinado el tradicional contenido y delimitación geográfica de los históricos pactos nupciales tortosinos, así como la delimitación territorial de la asociación a compras y mejoras, corresponde ahora abordar un problema que se ha ido
planteando en las dos últimas décadas para los juristas prácticos de la comarca,
Abogados y Notarios. Nos referimos al Derecho supletorio. Consiste en determi-

11
12
13
14
15

Guillermo Mª de Brocá en op. cit. p. 837.
Antonio M. Borrell y Soler en op. cit. p. 314.
Espiau, en op. cit. p. 323.
Op. cit. p. 12.
Op. cit., p. 331.
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nar cuál debe ser la norma jurídica que rige este régimen económico matrimonial
en todo lo no previsto en los pactos de su constitución. Se trata de un tema que
en su evolución legislativa desde la Compilación ha ido a peor, o, en frase más
templada, digamos que ha originado las dudas que seguidamente presentamos.
Con anterioridad a la Compilación de 1960, como el pacto nupcial originaba
un régimen de gananciales, aún sin darle esta calificación, nunca se dudó de que
aquél se regía directamente por las normas que el Código civil dedicaba al régimen de gananciales. Publicada la Compilación de 1960 la solución fue la misma
por lo dispuesto en el artículo 52, que se articuló como disposición general de los
regímenes de comunidad, según pregonaba el epígrafe que encabezaba el capítulo
XI. Este precepto estableció que la sociedad de gananciales estipulada en capítulos
matrimoniales debía regirse, «en defecto de pacto, por las normas del Código civil».
Solución que se mantuvo intacta en la Compilación de 1984. Sin embargo, las cosas
cambiaron con la Ley 8/1993, de 30 de septiembre, que modificó la Compilación
en materia de relaciones patrimoniales entre cónyuges. En esta Ley desaparece el
contenido del artículo 52 en cuanto llamaba al Código civil, si bien no se producía
obstáculo para ello en el artículo primero de la Compilación en su versión de 1984.
En efecto, el párrafo primero respetaba al Código civil en cuanto no se opusiera a las
disposiciones del Derecho civil de Cataluña; y tampoco constituían un impedimento
las normas del párrafo segundo, pues la integración de las normas de la referida Ley
de 1993 se podía realizar con su «tradición jurídica catalana» representada por «las
leyes, las costumbres, la jurisprudencia y la doctrina» que la constituían.
El problema se hizo más dificultoso posteriormente, tanto por el texto del
Código de Familia de 1998 como por la primera Ley del Código civil Cataluña,
Ley 29/2002, de 30 de diciembre.
El Código de Familia mantuvo el sistema de la Ley 8/1993 que eliminó la llamada del antiguo artículo 52 de la Compilación al Código civil del Estado como
supletorio para los gananciales que se pactaran; pero ya no se podía resolver el
problema acudiendo a dicho Código civil a través del artículo primero de la Compilación en su edición de 1984, puesto que la integración del Derecho civil de
Cataluña y la supletoriedad del mismo se rige por las normas de los artículos
111.2 y 111.5 de la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, Primera Ley del Código
civil de Cataluña. El artículo 111.2 no conduce a nada seguro para regular el
régimen de gananciales que se establece en los pactos nupciales tortosinos, pues
en el Derecho civil de Cataluña nada hay que bucear en esta materia a través de
«los principios generales que lo informan» ni tampoco en «la tradición jurídica
catalana», salvo que se considerara como tal para Tortosa la representada por la
autoridad de los tratadistas como Brocá y Borrell así como la más que secular
práctica de aplicar la normativa sobre el régimen de gananciales del Código civil del Estado junto con la jurisprudencia y doctrina elaborada sobre la misma.
Las normas del Código civil del Estado sobre el régimen de gananciales podría
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entenderse llamado como supletorio por su invocación que se hace en el artículo
111.5 pues «no se opone a las disposiciones del Derecho civil de Cataluña» ni
«a los principios generales que lo informan». Esta podría ser una solución; sin
embargo, quizá hubiera tranquilizado más la que podría obtenerse del mismo
Código de familia por aplicación analógica de los artículos 66 a 75 referentes al
régimen creado de «COMUNIDAD DE BIENES» que, si bien pretendía ser un
régimen de comunidad universal, en realidad no era otra cosa que un régimen de
gananciales ampliado a los bienes que los esposos tuvieran al momento de convenir dicho régimen. Ahora bien, no creo que esta regulación analógica fuera conveniente como derecho supletorio para los pactos nupciales tortosinos. Se trataba
de una escasa normativa de diez artículos frente a los 67 artículos que el Código
Civil del Estado dedica a la sociedad de gananciales en los que se abordan cuestiones tan importantes como la determinación del carácter ganancial o privativo
en numerosas situaciones que de por sí podrían resultar dudosas, la fijación de las
cargas, las obligaciones del patrimonio ganancial o de los privativos; la situación
de los acreedores; o los complejos problemas que pueden surgir tras la disolución
en la liquidación de la comunidad ganancial, perdiéndose la fecunda remisión a
lo establecido para la partición y liquidación de la herencia en el artículo 1410.
Pero además de todo este contenido de derecho positivo, se perdía toda la jurisprudencia y doctrina científica más que secular.
En definitiva, estábamos ante una situación jurídica preocupante para
los juristas prácticos tortosinos, notarios y abogados, en lo que respecta al
derecho positivo por el que se hubiéra de entender que se regían estos pactos
nupciales tortosinos que entrañan un régimen económico matrimonial de comunidad restringida a las ganancias. En esta inquietud se nos hizo partícipe
por aquellos operados jurídicos de los problemas nacidos en el ámbito judicial a la hora de liquidar esta comunidad ganancial ante los Tribunales. Y lo
más penoso es haber oído como solución la de olvidarse de los tradicionales
pactos nupciales tortosinos y establecer en los capítulos matrimoniales ciertos
tipos de pactos:
1. Estipular la asociación a compras y mejoras, titulando así la escritura
notarial. De esta manera, no solo se introduce un injerto extraño en el régimen
matrimonial tortosino, sino que se reconduce el derecho supletorio al régimen
de participación en las ganancias que comporta el de separación de bienes. Solución que bien podemos pensar no era querida, ni tal vez percibida por los
interesados.
2. Establecer en los capítulos matrimoniales, sin más, un pacto de gananciales que se ha de regir por el Código civil del Estado.
3. Completar los tradicionales pactos tortosinos estableciendo expresamente como Derecho supletorio el Código civil del Estado en su regulación de la
sociedad de gananciales.
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Esta posición derrotista no la podemos entender ni admitir. Hay que recordar la función social de aquellos pactos nupciales y además fijar cuál sea su
derecho supletorio.
—En estos pactos tortosinos hay ciertos elementos y valores jurídico-familiares que no los cubre la mera remisión a los gananciales del Código civil. En ellos
siempre hay una concesión recíproca del usufructo universal vitalicio. Este usufructo lo reiteran los esposos en los testamentos que suelen acompañar el pacto
nupcial, pero en éste se revisten de irrevocabilidad, de manera tal que se consigue
un equivalente al usufructo vidual de Aragón, cuya vecindad siempre ha producido influencias destacables en esta comarca tortosina. Además, la retroactividad del pacto al momento del casamiento contribuye a corregir compras hechas
constante matrimonio sólo a nombre de alguno de los esposos, facilitándose así
las disposiciones testamentarias cuando hay varios hijos y los testamentos son
particionales adjudicando fincas concretas a cada hijo.
—Respecto al derecho supletorio, la solución de considerar al Código civil
del Estado como Derecho supletorio de los pactos nupciales tortosinos, tras la
promulgación de la Ley 25/2010 de julio, del Libro Segundo del Código civil de
Cataluña, presenta el mismo problema expuesto con referencia al tiempo de vigencia del Código de Familia. No es obstáculo la reciente regulación que se hace
en los artículos 232.30 a 232.38 del régimen de comunidad de bienes, análogo al
de gananciales del Código civil del Estado, puesto que la evidente insuficiencia de
la nueva normativa exige proveerlo de un Derecho supletorio que nada más podría ser si se aceptara el de gananciales del Código civil al amparo del tantas veces
citado artículo 111.5 del Libro Primero del Código civil de Cataluña, en conexión
con el artículo 149.3 «in fine» de la Constitución española; o bien, conforme al
artículo 111.2 como «tradición jurídica catalana».
Las consideraciones precedentes muestran la preocupación que ofrece el
tema de cual sea el derecho supletorio de los pactos nupciales tortosinos. Este
trabajo en modo alguno pretende abordar con carácter general el tema del Derecho supletorio del Código civil de Cataluña, ni siquiera el Derecho supletorio
del régimen de comunidad de bienes de los citados artículos 232.30 a 232.38 del
Código civil Catalán. Nuestra elucubración tan sólo busca «descubrir» cual sea su
Derecho supletorio para los tradicionales y típicos pactos nupciales tortosinos. Y,
utilizando el sugestivo término de «descubrir el Derecho» que tomamos de nuestro admirado compañero Josep Joan Pintó Ruiz, proponemos la consideración de
que en la comarca de Tortosa no ha existido ningún cambio de concepción y la
tradición jurídica continúa operando de la misma manera mediante la constante
recepción del régimen de gananciales que emana del Código civil del Estado.
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I.

INTRODUCCIÓ

El Codi Civil Català en el seu llibre cinquè regula:
1) la reserva del dret de sobreelevació, subedificació i edificació.
2) el dret de superfície.
3) el dret de vol.
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Les tres figures jurídiques es visualitzen i tenen com a objecte material quelcom tan comú entre elles com és l’edificació entesa en el seu més ampli sentit, ora
sigui aixecant un edifici sobre el terreny, ora sigui afegint més edificació sobre
una construcció ja existent, ora sigui construint, buidant prèviament, sota del pla
horitzontal del solar inicial, és a dir, dur a terme una construcció soterrada.
El fet que totes aquestes figures es considerin entorn de la realitat material
d’una construcció1 pot dificultar l’aïllament de cadascuna d’aquelles.
Així doncs, aquesta ponència pretén fer ben palesa la diferència entre elles,
a més d’aflorar les conseqüents diversitats perifèriques, i mostrar així mateix el
contingut essencial i específic de cadascuna d’elles.
Per a major claredat, estudiarem per separat les tres figures abans esmentades, procurant destacar tot allò que diferencia a les unes de les altres. Diguem
que la reserva regula i estableix un ressort de facilitació de l’exercici del dret de
vol, i per això el contingut d’aquest en la seva plenitud i activació es referència
en la regulació del dret de vol2 no de la reserva. I de la mateixa manera el dret
de superfície3 disposa d’una regulació substantiva pròpia, té una naturalesa molt
diferent del dret de vol, ja que configura un dret real de caràcter temporal i de
desdoblament, també temporal, del dret de propietat i la regulació de la reserva
proporciona els abans expressat resorts de facilitació.
Finalment farem unes lleugeres acotacions per atendre a la particularitat de
la llei de 31 de desembre de 2001 que regula les cessions de finques o d’edificabilitat a canvi de construccions futures.

II.
1.

LA RESERVA DEL DRET DE SOBREELEVACIÓ I SUBEDIFICACIÓ I EDIFICACIÓ

En general

Aquesta reserva que contempla el precepte no té la finalitat de regular ni el
dret de vol, ni el dret de superfície, ni tampoc els seus respectius continguts subs1
El fenomen material pot consistir: a) Edificar sobre un edifici construït. b) Edificar sobre
un solar o sobre un solar en part edificat, construint en la part no edificada. c) Soterrar construint
sota un solar o part del solar.
2
El contingut substantiu del dret de vol en totes les seves modalitats està regulat en els
articles 567-1 i 567-2 del Codi Civil Català. Una cosa és aquesta regulació substantiva, i una altra
cosa diferent és la regulació del ressort especial que facilita la seva actualització (reserva). Aquest
últim es regula en l’article 553-13.
3
Mireu els articles 564-1 a 564-6 del Codi Civil Català. També aquí es pot afirmar que
una cosa és la regulació, en el sí del règim de propietat horitzontal, del ressort destinat a facilitar
la constitució del dret de superfície (art. 553-13) i una altra cosa és la determinació normativa i
regulació del contingut substantiu del dret de superfície (arts. 564-1 a 564-6 CCC) i de la mateixa
manera, també és diferent l’esmentada reserva (ressort per facilitar) de la regulació substantiva del
dret de vol (arts. 567-1 a 567-6).
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tantius. La finalitat del precepte no és una altra que fer possible la constitució d’un
dret de vol de manera tal, que en constituir-se el règim de la propietat horitzontal,
ja es faci possible que en un futur, els titulars de la reserva, puguin (si volen) per
si mateixos, sense necessitat de recaptar acords de la junta de copropietaris, fer
efectiu i exercitar el dret de vol en qualsevol de les seves modalitats4.
I com aquesta important facilitat de constituir i exercitar en el futur el dret
de vol, o el dret de superfície és d’interès i aquest interès és digne de protecció
jurídica, ja es veu que aquesta regulació és útil.
Així sota un punt de vista funcional, aquesta reserva es mostra com una
mena de qualitat especial accidental i convencional del règim de propietat horitzontal que es formalitza com una clàusula especial i separada de l’escriptura
pública de constitució del mateix règim de propietat horitzontal.
Per això, en fi, el precepte regula els límits i especificacions necessàries que
ha de tenir la reserva, deixant la regulació del contingut substantiu del dret de
superfície i del dret de vol, en els seus llocs específics5.
2. Concepte
La reserva és una limitació lícita i convencional de les facultats naturals que
ostenta el propietari o propietaris del domini de l’immoble en constituir-se el règim de propietat horitzontal i que és alhora limitació dels drets dels titulars dels
elements independents i de les corresponents quotes comunitàries en els elements
comuns. Així els titulars del domini en constituir-se el règim de propietat horitzontal, es reserven per a si mateixos o per als titulars de la reserva6 el dret a fer efectiu

4
O també edificar com a conseqüència de l’adquisició d’un dret de superfície (arts. 567-1
a 567-6). Vide la ponència de l’autor pronunciada en l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de
Catalunya que versa sobre el dret de superfície.
5
El dret de superfície es regula en els arts. 564-1 a 564-6. El dret de vol es regula en els
arts. 567-1 a 567-6. I finalment farem esment de les cessions de finques o edificabilitat a canvi de
construccions futures, quant al problema que es pot presentar, vers si la reserva que aquí estudiem
pot estendre’s i beneficiar a les permutes a les quals fa referència la Llei de 31 de desembre del 2011
del Parlament de Catalunya.
6
Els mateixos propietaris que en atorgar la constitució del règim de propietat horitzontal, detreuen del seu contingut la facultat de poder edificar, sobreedificar o subedificar, amb les
consegüents declaracions d’obra, modificació de les descripcions, o consegüent adaptació dels
corresponents coeficients de participació en els elements comuns, sense necessitat d’intervenció
del consentiment de la futura junta de copropietaris, aquests mateixos propietaris que efectuen
aquesta detracció, poden quedar-se i retenir per a si mateixos el contingut d’aquesta detracció, o
poden atribuir-la a altres persones («tercers» art. 553-13.1).
Així doncs aquells que són titulars d’aquesta reserva (siguin els primers propietaris constituents, siguin els ja al·ludits tercers), quan en el futur decideixen potser edificar, sobreedificar o
soterrar no hauran de recaptar el consentiment de la junta de propietaris sinó que aleshores podran
operar per si mateixos i no hauran de demanar aquell consentiment, siguin qui siguin els aleshores
propietaris dels elements independents i de co-titulars dels elements comuns. Mireu nota 7 i sobre
tot nota 8 infra.
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el dret de vol, o un dret de superfície sense necessitat d’obtenir aleshores un consentiment unànime de la (futura) junta de copropietaris ni cap altre consentiment7,
i en general es reserven la facultat d’edificar, sobreedificar o subedificar sense ultrapassar els límits de la reserva. Així doncs, aquests titulars dominicals, sostreuen
aquesta facultat, aquest poder, del contingut de la seva titularitat, (contingut que
és el contingut de la reserva) i ho retenen per a ells mateixos o per a uns altres8.
Clar que la reserva serà o no operativa al lliure arbitri dels titulars d’aquella9.
Però això no pot generar cap dubte en relació al que es disposa en els articles
1.256 i 1.115 del Codi civil espanyol10 ja que la contundència de l’expressió que
està al final del paràgraf 2. de l’article 553-13 del Codi civil de Catalunya («sense
necessitat del consentiment de la junta de propietaris») foragita qualsevol dubte
sobre aquest tema11.
Aquesta reserva del dret de sobreelevació, subedificació i edificació que contempla el precepte, no té per objecte regular ni el dret de vol ni el dret de superfície, ni tampoc els seus respectius continguts substantius. Tampoc constitueixen
una regulació autònoma, sinó que la finalitat del precepte no és una altra que
facilitar i fer possible la construcció, edificació, sobreedificació o subedificació en
una finca que es divideix en règim de propietat horitzontal.
7

Vide art. 557-13, núm. 3 que remitent a l’art. 567.2.
Els titulars de la reserva poden ser els promotors o tercers (art. 553-13.1). Poden ser els
mateixos propietaris que atorguin l’escriptura de divisió, o altres persones. La reserva és quelcom
més que una càrrega real, és de naturalesa diferent, doncs no actua la confusió. I és que el contingut
de facultats que expressa la reserva es reserva, separa o segrega del conjunt dominical, quedant independitzat. Això permet que, encara que els titulars de la reserva siguin els mateixos propietaris,
quan després, o més tard, es venen el pis, i ingressa per tal títol en el patrimoni del comprador, no
només la propietat privativa del pis, sinó també la quota comunitària en els elements comuns de
l’edifici, els titulars de la reserva podran sobreedificar sense necessitat del consentiment de la junta
de propietaris malgrat els canvis de composició d’aquella.
És a dir, mitjançant la reserva, els seus titulars es fan immunes, no queden afectats, pels canvis de titularitat dels pisos que successivament es puguin realitzar. Ells tenen ja separat i en el seu
poder la facultat d’edificar d’acord als paràmetres que figuren en la reserva (art. 553-13.2).
També —així resulta del contingut literal del precepte— poden atribuir aquestes facultats
especials que expressa la reserva a tercers, però —això sí— sempre que l’atribució resulti d’aquella
clàusula especial i separada que està integrada en l’escriptura de propietat horitzontal (art. 55313.1 i 3).
Veieu també infra nota 28.
9
En el nostre ordenament jurídic existeixen moltes regulacions que deixen a la decisió
d’una part l’eficàcia d’un determinat negoci jurídic. Pensem, per exemple, en les «arres penitencials» art. 1.454 Codi civil —o en l’opció de compra— art. 568-8 Codi civil de Catalunya, i com a
precedent l’anul·lat article 14 del Reglament hipotecari que han estat copiosament utilitzats.
És evident l’eficàcia i oportunitat del que es disposa en l’art. 553-13 del Codi civil de Catalunya.
10
És natural que, amb caràcter general, la virtualitat d’un negoci jurídic no pugui quedar-se
a la lliure disposició i arbitri d’una de les parts. Però aquella que es disposa en l’art. 553-13 del
CCC constitueix una disposició especial i lícita, que és preferent a la norma general. Alguna cosa
semblant passa amb el contracte d’opció de compra. Sobre aquest mireu el nostre estudi en la
revista Economist & Jurist (edició Catalunya, núms. 125 4T-2008 i 130 2T-2009).
11
Veieu nota anterior.
8
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Efectivament en una finca en propietat horitzontal és clar que cal l’endolcida unanimitat necessària12 per alterar substancialment els elements comuns, el
règim de coeficients, i en definitiva alterar substancialment el títol constitutiu.
Això en la pràctica fa poc menys que impossible que, sense aquesta endolcida
unanimitat13 es pugui sobreelevar en un edifici ja construït i que estigui en règim
de propietat horitzontal. I també impossible que en un edifici en aquesta situació
jurídica es pugui construir en el jardí o soterrar construccions.
És lògic, doncs, que la reserva s’obtingui al moment de constituir el règim de
propietat horitzontal: així si el titular de la reserva, més endavant, vol edificar, ja
tindrà el camí obert i no li caldrà obtenir aquella unanimitat14 (encara que endolcida) tan difícil que li feia falta. Ja disposa d’ella, mitjançant la reserva.
I com que facilitar aquesta construcció és certament un bé digne de protecció jurídica, la regulació de la reserva comentada és oportuna i convenient15.
I també cal dir que la regulació de l’exercici del dret de superfície en les seves modalitats o del dret de vol no es configura en la regulació de la reserva, sinó
en la normativa substantiva específica de cadascun d’aquests drets.
Per aquesta raó, la regulació de la reserva és la regulació d’una qualitat singular del règim de propietat horitzontal i està expressada en el si de la propietat horitzontal16. Conseqüentment la reserva comporta: a) una «qualitat» de la

12
El nostre legislador clar que havia assimilat la ratio legis que exigia, com és natural, la
unanimitat dels propietaris per alterar el títol constitutiu del règim de divisió en propietat horitzontal. Mes el mateix legislador, tot i mantenint la mateixa ratio legis sens dubte va percebre que moltes i moltes juntes de propietaris, en les quals tots els propietaris volien que tingués lloc la millora o
ampliació de l’edifici, o qualsevol altre perfeccionament essencial o substancial, es veien frustrades
en el seu desig, per l’obstrucció desviada i potser malintencionada d’un o uns pocs, molt pocs
més, que s’oposaven perquè els altres, potser, els recompensarien per cessar en aquesta obstrucció.
Clar que això era una desviació pròpia d’un autèntic abús de dret, però clar, aquest abús de dret
s’havia d’invocar provar i al cap i a la fi aconseguir laboriosament. Això trencava l’automatisme i la
practicitat necessàries. I era a més una pèrdua d’oportunitats i en definitiva una lesió econòmica.
I per això, conscient que aquesta actitud obstructiva mai va ser, gràcies a Déu, important
sinó que acte d’un sol o de pocs més, va endolcir l’exigència d’unanimitat a un quòrum tan gran,
que servís per deixar al marge als anormalment dissidents. Així va néixer al món de la vigència i es
va incorporar al nostre ordenament jurídic l’article 553-25 del CC i dins d’ell els números 2, 3 i 4.
Ens permetem doncs la llicència de parlar de «la unanimitat endolcida» (quatre cinquenes parts).
13
Sobre la llicència d’anomenar a una unanimitat «endolcida» mireu la nota anterior 12.
Observem a més que l’esmentada dulcificació i el reforç importantíssim de la reserva convencional
que estudiem pot comportar en aquests moments una facilitat quant al remoure obstacles pot
originar una reactivació de la construcció.
14
Mireu «supra» notes 12 i 13.
15
Mireu paràgraf 2º nota 13 «supra».
16
La reserva que estudiem està regulada en l’article 553-13 amb el títol següent: Reserva de
dret de sobreelevació, subedificació i edificació. L’article citat està contingut en el capítol III (Règim jurídic de la Propietat horitzontal) del títol V del llibre 5 del CCC. És, doncs, aquesta reserva
una part del contingut de la regulació del Règim de propietat horitzontal. Els estudis d’aquesta
reserva no han de prescindir de la lectura de la conferència del registrador VERGER GARAU (a.c.s.)
«alguns aspectes de la propietat horitzontal» RJC 1981 pàgines 237 i següents. En la pàgina 247
després d’estudiar la «Reserva del Dret de vol pel constituent de la propietat horitzontal» diu tex-
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propietat horitzontal. b) Per aquesta raó ha de constar17 en l’escriptura de constitució d’aquest règim. c) El pacte és accidental18 i ha de ser explicitat i figurar
en clàusula especial i separada19. I com la reserva afecta a futurs propietaris i en
general «erga omnes» a tercers, ha de publicar-se en el Registre de la propietat20.
3.

Naturalesa jurídica de la reserva

Ja s’entén que la reserva és una retenció de facultats naturalment incorporades al conjunt de facultats dominicals que duen a terme els propietaris en el moment de dividir l’immoble de la seva propietat en règim de propietat horitzontal,
de tal manera que el contingut reservat queda fora de la potestat que correspon
als titulars dels elements independents per quedar atribuïda temporalment21 als
titulars de la reserva22.
tualment: «De todas formas se echa de menos realmente una institucionalización por nuestras leyes
de derecho de sobreedificación y de subedificación, para resolver con mayor claridad y seguridad los
numerosos problemas que plantea».
17
Mireu el núm. 3 de l’art. 553-13 i 567-2.2. I com el règim de constitució en propietat
horitzontal ha de constar en escriptura pública (553-9.1) el pacte de reserva ha de constar també en
escriptura pública, és a dir, en la mateixa escriptura de constitució del règim de propietat horitzontal.
18
Art. 553-13 número 1 i 2. En dir «accidental» ens referim al concepte tècnic d’aquesta
veu; és a dir que si no consta explícitament la voluntat de les parts de constituir aquesta reserva, tal
reserva no existeix. La reserva doncs ni és essencial, ni tampoc natural, sinó que per a tenir-la per
vàlida cal que consti explícitament (art. 553-13.3).
19
Art. 553-13.3, la magnitud important de la reserva fa que la clàusula en la qual consti
la seva constitució sigui necessàriament una clàusula de l’escriptura de constitució del règim de
propietat horitzontal especial específica (vol dir que sigui especial i no reguli cap altra cosa que la
reserva) i separada (553-13.3). En suma, que ha de ser ostensible i destacada, expressant el contingut que referència de l’art. 567-2.2.
20
Art. 553-7.2. L’article és clar en el sentit que es tracta d’una inscripció de caràcter declaratiu, no pas constitutiu, ja que aquest caràcter no resulta establert. En referir-se la citada norma,
als efectes previstos en la llei hipotecària es refereix als efectes ordinaris, no als efectes excepcionals
com els propis de la inscripció constitutiva del dret real d’hipoteca.
Advertim al lector que cal examinar amb atenció els articles 13 i 16 del Reglament hipotecari
considerant les seves modificacions i les alteracions provocades (singularment la nul·litat parcial
del precepte) per les reformes. És d’interès, per exemple, consultar —i meditar— les notes a peu
de pàgina de llibre Leyes hipotecarias, Ed. Thomson-Aranzadi, 2010, a càrrec de C. GÓMEZ PLAZA i
H. DEU GARCIA, obrats a les pàgines 230 i 231 respecte als articles 13 i 16 esmentats.
I per descomptat que així mateix és indispensable la lectura en el llibre de GARCÍA GARCÍA,
Código de Legislación inmobiliaria, hipotecaria y del Registro Mercantil, Thomson-Civitas, 2004, pàg.
351 veure les notes referents a l’art. 13 del Reglament. El que queda de l’art. 13 del Reglament, després
de les mutilacions de les quals ha estat objecte, no té gaire sentit. Per això recomanem la lectura de
les notes a peu de pàgina que obren en les transcripcions comentades de la Llei i Reglament hipotecari. Per a una consulta i obtenir una visió molt simplificada mireu la Ley y Reglamento hipotecario,
edicions COLEX, 2008, anotat per A. DE LA ESPERANZA MARTÍNEZ-RADIO, F. HERNÁNDEZ GIL i Mª José
MIRANDA DE LAS HERAS, pàgs. 346 i 347. Veieu infra nota 86.
21
Mireu «supra» notes 7 i 8. Sobre tot veieu «infra» la conclusió IV per calibrar el subtil
de l’adverbi «temporalitat». En realitat tenim temporalitat si la reserva es fa efectiva: Veieu «IV
Conclusió».
22
Els mateixos propietaris que retenen en virtut de la reserva poden guardar-se per a si mateix aquesta retenció. Això sembla un contrasentit però és que després de constituïda la propietat
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Per raó de la constitució d’aquesta reserva cal dir que neix un pacte adjunt a
l’escriptura de constitució que és accidental23 i formalment configurat com a pacte
especial i separat24 és a dir ostensible clarament25.
La reserva, doncs, constitueix una alteració important de la regulació ordinària del règim de propietat horitzontal i en aquest sentit és una qualitat (certament accidental) del règim afectat per la reserva.
Pel fet que els titulars de la reserva poden fer ús o no d’ella, és a dir, la poden
actualitzar (passar de potència a acte) o no al seu arbitri26 pot semblar l’opció
de compra però no és així. Fenomenològicament la reserva fa més fàcil obtenir
aquelles mutacions necessàries per dur a terme una construcció.
4. Limitacions
Encara que no consti explícitament en la llei, cal entendre la prohibició de l’article 553-47 del Codi civil de Catalunya aplicable al pacte d’establiment d’aquesta
reserva. Una reserva que permetés l’establiment d’un subterrani amb instal·lacions
de tortura, o una sobreelevació per instal·lar un canó bèl·lic, seria nul de ple dret,
per ser específicament contrari a la llei, i concretament a aquest precepte.
Això és tan evident que no cal insistir més amb allò que és obvi, però és de facto de tan difícil existència i prova que difícilment tindrà transcendència pràctica27.
horitzontal, el tràfic immobiliari farà que alguns pisos siguin venuts, o s’hipotequin i uns altres es
conservin. En el primer cas, el que ha deixat de ser propietari, si és reservatari, és el que té la facultat, si vulgués, d’alterar el títol de constitució o modificar la configuració de l’immoble. És a dir, els
reservataris (tant si són els mateixos propietaris que constitueixen la reserva, com si són titulars o
cotitulars de la reserva per successió derivativa) són els que disposen del ressort que els facilita el
poder construir. I, és clar, el reservatari pot ser una persona, o poden ser en règim de cotitularitat
diverses persones. Per major claredat, vide supra la important nota 8.
23
Veieu «supra» nota 18.
24
«clàusula separada i específica» diu l’article 553-13.3. Veieu també nota 18 «supra».
25
La clàusula que estableix la reserva és tan important que el legislador no vol que passi
desapercebuda, sinó que tingui característiques tals que sigui especialment ostensible.
26
Veieu «supra» nota 21.
27
L’exigència de bona fe (no en l’aspecte d’ignorància excusable, sinó en la modalitat d’exigència d’un comportament moralment correcte, congruent, no desviat) i a la moralitat o decència
de cap manera poden estar absents del nostre dret: «ad exemplum» els articles 6-4, 7, 1.255, 1.271,
1.275, 1.305, 1.328 i 652 del Codi Civil espanyol, i també molt senyaladament els articles 111-7
(quan exigeix «bona fe i honradesa en els tractes») i també 111-8 del Codi civil de Catalunya. El
mateix resulta d’abundant jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.
El que passa és que el supòsit de fet que aquí es contempla és difícil de detectar i a més no
massa freqüentment, per la qual cosa potser sobra l’observació que hem fet. Mes en els moments
presents no es pot perdre cap oportunitat d’insistir que els imperatius jurídics han de ser sempre
decents i morals, seguint aquella imatge de DEL VECCIO, segons la qual el Dret i la Moral estan
representats per dos cercles concèntrics, el més gran dels quals la Moral, i el més petit concèntric
és el del Dret que significa el mínim ètic necessari per a la convivència social. La imatge vol dir
que no tota exigència moral és Dret, però el Dret, sempre, ha de ser consonant amb la Moral, mai
contrari a ella.
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5.

Elements personals, reals i formals

A. Elements personals
La reserva que estudiem necessàriament ha de pactar-se en el mateix acte
i escriptura de constitució del règim de propietat horitzontal i han d’intervenir
aquelles persones que són necessàries28 per la constitució d’aquest règim especial,
és a dir cal tenir en compte el següent:
A tenor del que es disposa en l’article 553-8 del CCC és imprescindible que
intervinguin en l’atorgament «els propietaris de l’immoble». O sigui, el propietari
o els propietaris tots. En fi, han d’intervenir aquelles persones que ostentin en
conjunt (o aquella persona que ho ostenti) el ple domini de l’immoble.
Clar que és imprescindible que concorrin els propietaris, però poden concórrer en les següents qualitats:
1º Sempre com atorgants i constituents de la reserva. Mai es pot ometre la
intervenció en aquest sentit, ja que del ple domini, se separa la facultat de decidir
sobreelevar, edificar o soterrar potestativa.
Podem així fer l’anterior atorgament simplement com amos que retenen
exclusivament per a si mateixos la reserva29 i constituint el règim de propietat
horitzontal, amb la manca o falta d’aquesta facultat que els esmentats propietari
o propietaris la hi retenen para a si mateixos així són alhora amos i reservataris30.
2º Però també podem, a més de constituir la reserva, atribuir-la directament
en el mateix acte i escriptura a altres persones que esmenta l’article 553-13.1 del
Codi civil de Catalunya o sigui bé els promotors, bé terceres persones, és a dir en
favor de qualsevol persona en ple ús de la seva capacitat d’exercici.
I aquestes altres persones també han d’atorgar la seva acceptació31 en el mateix acte i escriptura.

28
A tenor del que disposa l’article 553-13 sempre és indispensable la intervenció de les
persones que constitueixen el règim especial de propietat horitzontal i per tant, d’acord amb el que
disposa l’article 553-8.1 l’atorguen els propietaris de l’immoble.
Si els propietaris són varis (és a dir si estem en règim de comunitat ordinària i volem passar al
règim de propietat horitzontal) per constituir el nou règim han d’atorgar l’escriptura de constitució
tots els propietaris, actuant així tant constituint el règim de propietat horitzontal, com també la
seva condició d’atorgants de la clàusula específica i separada en la qual es constitueix la reserva,
bé a favor d’ells mateixos, bé a favor dels promotors o tercers. Si aquests tercers són els titulars de
la reserva, clar que han d’intervenir també quan accepten la transmissió al seu favor de la citada
reserva i ingressen en el seu patrimoni l’esmentat contingut.
Al llarg del temps, en vendre elements independents (pisos per exemple) amb la inseparable
quota comunitària sobre els elements comuns, molts propietaris atorgants de la reserva ja no seran
propietaris sinó els compradors successius. Però aquesta transmissió derivativa a favor dels nous
amos o coamos opera amb la reducció de contingut que va comportar en el seu moment la reserva.
Veieu supra nota 8.
29
Veieu nota anterior.
30
Veieu «supra» nota 8.
31
Veieu «supra» nota 8.
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Si examinem amb cura l’article 553-13 veurem que segons l’article 553-13.1
els propietaris de l’edifici també poden atribuir la reserva «a favor» de terceres
persones. Però com per aconseguir l’eficàcia de la reserva cal que aquesta consti
en un pacte («clàusula» diu) especial i separat (art. 553-13.3) de la mateixa escriptura de constitució, és evident que en l’atorgament de l’escriptura de divisió en
propietat horitzontal, han de comparèixer i atorgar l’acceptació aquestes terceres
persones, les quals han de ser, per tant, part en el negoci jurídic de constitució32.
I també aquestes terceres persones són titulars de la reserva (i per tant del
seu contingut) amb caràcter exclusiu.
B. Elements reals
Són la finca, que és l’objecte de la divisió en règim de propietat horitzontal,
els elements privatius i els elements comuns, i aquells que en el futur resultin
existents com a conseqüència d’efectuar la sobreelevació, elevació o soterrament.
També són elements reals, els elements comuns resultants de la divisió, abans
d’executar l’obra a què fa referència la reserva, quan en el futur han de ser alterats
i adaptats a l’ampliació, amb determinació del corresponent coeficient i el nou
que resulta d’aquestes operacions.
Cal tenir en compte a aquest efecte el que es disposa en l’article 553-13.2 i
també l’explicitat en l’article 567-2 aplicable per remissió. Així doncs cal dir:
Primer. La reserva afecta als elements materials preexistents que hem esmentat en l’apartat anterior i, si escau, als altres elements materials, que resultin
construïts si la reserva es duu a terme. És clar, tant si es sobreeleva, com si s’edifica, com si se soterra, la participació en els elements comuns s’ha d’alterar33 amb
32
Veieu nota anterior. Veieu nota 8.
És clar doncs que aquestes terceres persones, en gràcia de l’acte constitutiu de la propietat
horitzontal, poden ser directament titulars de la reserva que així consti en la mateixa escriptura de
constitució de la propietat horitzontal (art. 553-131 i 3).
És evident que la transmissibilitat tant del dret de vol com del dret de superfície (arts. 567-4
i també «a contrario sensu» art. 564-4.2 a) consonant amb la possibilitat de dotar a terceres persones del contingut de la reserva; però —repetim— sempre que siguin en la mateixa escriptura de
constitució de la propietat horitzontal.
33
Una finca dividida en règim de propietat horitzontal constitueix, malgrat l’esmentada
divisió, un tot jurídicament unitari que genera una repercussió al tot, de qualsevol alteració que es
produeixi, repercussió que no és material o arquitectònica, sinó jurídica. Imaginem que una finca
dividida en propietat horitzontal mostra un edifici just aixecat en el límit amb el carrer. Després
s’aixeca una porció enjardinada, i després un altre edifici que, amb el primer, també conté elements
comuns. Suposem que es sobreeleva l’edifici de darrere, i apareixen més elements independents
(pisos). En aquest supòsit està molt clar que aquesta sobreelevació no té cap repercussió arquitectònica, material, a l’edifici de l’altre costat. Mes jurídicament sí que la té. En haver-hi més titulars
d’elements independents, amb el que apareixen més titulars a contribuir en les càrregues d’elements comuns i el repartiment de quotes, es fa en funció de molts factors, però també en funció
de la superfície de gaudi que correspon a cada titular dels elements independents, és obvi que
s’han de modificar els coeficients que són el mòdul del que són tributàries les respectives quotes de
participació en els elements comuns.
Aquestes alteracions són també elements reals potencials i futurs a tenir en consideració.
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caràcter general. I també quedarà modificada l’estructura material de l’edifici,
d’acord amb l’obra nova operada si escau.
Segon. Com la finalitat d’aquesta reserva és el facilitar l’alteració material,
amb la conseqüent alteració del títol constitutiu, sense haver d’acudir a la unanimitat34 és clar que aquestes alteracions, que tenen evident substantivitat, són
també futurs elements eventuals a tenir en compte.
Tercer. Així doncs la reserva facilita l’edificació (en qualsevol de les seves
modalitats) però no es tracta de facilitar el dret a edificar «ad libitum» ni tampoc es facilita l’edificació salvant només les normes administratives, sinó que és
necessari un mínim de definició, establint unes pautes que representin els límits
màxims d’edificació i uns límits així mateix que expressin l’abast de certes delimitacions essencials. Això ve establert en l’article 567-2, en virtut de la remissió a
aquest últim, que disposa l’article 553-13 en el seu núm. 3 del CCC35. I els límits
són els següents:
1. Ha d’expressar (per descomptat dins de la legalitat administrativa) el
núm. màxim de plantes que, si escau, s’aixecarien.
2. És clar que els respectius coeficients de participació en els elements
comuns conseqüents amb l’obra nova, atribuïbles als titulars de les propietats
separades, haurien de determinar-se. Però tampoc purament «ad libitum» sinó
respectant els criteris de determinació que al moment de constituir-se la reserva,
pactin els atorgants.
L’establiment de criteris és doncs lliure, però la determinació que causa
l’execució de l’obra nova queda subjecta o vinculada als criteris així pactats36.
3º No és possible la reserva sense una divisió en propietat horitzontal (art.
553-13.3).

34
Ens referim a la unanimitat endolcida o quasi unanimitat. Aquesta unanimitat atenuada
és tal que encara que manqui el consentiment d’1/5 s’entén suficient. Veieu supra nota 12.
35
La facultat d’edificar esmentada sense necessitat de consentiment de la junta de propietaris és certament una limitació a l’extensió dels drets dominicals del titular o titulars d’unitats i
participacions en els elements comuns de l’immoble. I una limitació —com a resulta de la mateixa
etimologia de la paraula— significa que existeixen uns límits (que no es poden ultrapassar) de la
restricció. I com que l’obra futura de construcció no es pot definir, perquè es farà o no es farà, i si
de cas serà en el futur més o menys proper, clar que en constituir-se la reserva no es pot concretar
ni precisar. Davant d’aquesta impossibilitat s’ha optat per efectuar unes delimitacions de màxims
que han de respectar-se. I per això sense ultrapassar-los es pot fer el que s’estimi convenient.
Una vegada més, repetim que aquesta delimitació o definició dels màxims resulta del que es
disposa en l’art. 553-13.3, i del que es disposa en l’art. 567-2 al que remet el primer.
No cal explicar que si un propietari s’avé a constituir l’esmentada reserva és perquè els interessa que l’obra eventualment es faci en un futur, doncs si la volguessin fer tot seguit, ja podien
disposar així ells mateixos tal cosa. En aquest cas, no calien ja reserves.
36
És molt normal i freqüent que la fixació dels corresponents coeficients sigui en tot o en
part tributària de les respectives extensions de cada element independent resultants de l’obra nova
i de la seva relació amb les extensions dels preexistents. Això és un exemple de pauta.
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C. Elements formals
1. L’establiment de la reserva del dret de sobreelevació, subedificació i edificació no és vàlida si no es guarden els requisits següents formals:
1r. El pacte de reserva ha d’atorgar-se necessàriament en escriptura pública.
Si només és vàlid (art. 553-13 CCC) si consta en el títol de constitució de la divisió
en propietat horitzontal37 i aquesta ha de constituir-se en l’escriptura pública (art.
553-9, 1) és òbvia aquesta exigència formal.
2n. L’escriptura pública, a més dels pactes accidentals que s’estimessin adequades, ha de contenir necessàriament l’expressió d’aquells límits màxims que
s’han estudiat en l’apartat anterior38.
3r. A més el pacte ha de constar (en el si de l’escriptura de constitució de la
comunitat per pisos) en clàusula SEPARADA I ESPECÍFICA39.
4t. I també ha de publicar-se en el Registre de la Propietat, (art. 553-9.5 en
relació amb l’art. 553-13.1 i art. 553-13.2 apartat b). La inscripció no és constitutiva, però sense ella no podrà produir efectes enfront de tercers (art. 34 L.H.).
2. Caldria esbrinar si aquesta exigència formal que hem esmentat és «ad
solemnitatem» o «ad probationem» amb la facultat d’usar el beneficiari del dret a
exigir l’elevació a escriptura pública i el compliment de les formalitats a l’empara
del que disposa l’article 1.279 del CC. Creiem que es tracta d’una formalitat «ad
solemnitatem» ja que l’expressió «només és vàlida» de l’article 553-13 del CCC
és prou clara per entendre que, sense aquestes formalitats expressades, no tenim
res, no és vàlid el pacte, i per tant no podem, a la seva empara demanar que es
guardi la forma40.
6. Efectes
Són aquells que amb precisió determina l’article 553-13.2. És a dir, si el titular
o els titulars de la reserva41 decideixen fer ús i fan ús de la reserva i així l’activen,
estan facultats per a «edificar a llur càrrec d’acord amb el títol de constitució, fan

37

Vide article 553-13 núm. 1.
Veieu art. 553-2 núm. 3. Veieu «supra» nota 35.
39
Veieu art. 553-13 núm. 3.
40
Ens inclinem per aquesta interpretació (formalitats «ad solemnitatem») doncs pensem
que la reserva comporta la substracció o disminució important de part del conjunt de facultats dominicals, i com que els propietaris dels elements independents (llisos) canvien successivament cal
quelcom més que la publicitat registral. Per aquesta raó la reserva s’ha de constituir en la mateixa
escriptura de constitució de la propietat horitzontal, i ha de formalitzar-se en la mateixa escriptura,
en un pacte específic, separat, ostentatiu i no contingui cap altra estipulació que no sigui la mateixa
reserva, com si es volgués evitar que constés en una lletra petita d’un pacte que a més, en lletra
grossa, disposés altres coses senzilles, clares i fàcilment acceptables.
Dit això, és clar que l’expressió literal «només és vàlida» (553-13.3) el que diu, és que si no
és així, o sigui guardant aquesta forma, no hi ha res de res.
41
Veieu «supra» nota 36.
38
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seus els elements privatius que en resulten i poden atorgar, tots sols i a llur càrrec,
les successives declaracions d’obra nova. L’exercici successiu del dret amb la construcció de plantes comporta la redistribució de les quotes de participació, que duen
a terme els titulars dels drets reservats d’acord amb aquest codi i amb el títol de
constitució, sense necessitat del consentiment de la junta de propietaris»42.
7.

Visió pràctica

És evident que la presència de la reserva no provoca pràcticament una notòria rebaixa en el preu de compra dels pisos. Al comprador d’un pis (per viure
ell, és a dir, l’habitatge) no li preocupa seriosament el que en un futur es pugui
aixecar edificant. La repercussió de la reserva en l’import del preu normalment
no és substancialment significativa.
En canvi els propietaris que es venen els pisos retenen un valor potencial
(poder sobreedificar o soterrar) que poden transmetre43 posteriorment, i que de

42
Precisament, en gràcia al fet que els titulars de la reserva es van reservar per a si mateixos
o per a tercers la facultat de sobreelevar, soterrar o edificar i van efectuar aquesta reserva en l’escriptura mateixa de constitució de propietat horitzontal, mitjançant un pacte especial i separat, gràcies a
això, encara que els propietaris siguin en tot o en part altres persones, els reservataris sense necessitat
del consentiment d’aquests propietaris, reunits en junta de propietaris (art. 553-13.2 final) ja poden
construir sense ultrapassar els límits i respectar els criteris que consten en l’anterior pacte de reserva.
D’acord amb el que disposa el paràgraf primer de l’art. 3 del Codi Civil cal atendre a la finalitat del precepte que s’interpreta. L’article 553-13 té com a finalitat facilitar la construcció (edificant, sobreedificant o subedificant) foragitant l’exigència d’una autorització atorgada per la reunió
de propietaris amb quòrum de votació poc menys que unànime, és a dir, almenys per 4/5 parts dels
propietaris que han de representar les 4/5 parts de les quotes participatives (art. 553-25.3). Així
es persegueix facilitar l’edificació. I l’edificació pot ser tant l’exercici i actualització d’un dret de
vol, com qualsevol altra edificació que s’efectuï com a conseqüència de la constitució d’un dret de
superfície, com si és conseqüència del pacte d’una permuta per obra futura, sempre, és clar, que
existeixi, des del moment de constitució de la propietat horitzontal, el pacte de reserva a favor dels
quals aixequen o porten causa d’aquells.
El que, en fi, es vol facilitar és l’edificació i per tant la reserva tindrà virtualitat i eficàcia tant
si l’obra es fa configurant un dret de vol, com si com a conseqüència d’un establiment de dret de
superfície com si es tracta d’una permuta. Això sí, cal que es compleixin tots els requisits que exigeix l’article 553-13 del Codi civil de Catalunya.
43
Veieu art. 553-13. És clar que la reserva (quan significa retenir una part del contingut
dominical) és transmissible, malgrat que no es digui estrictament en el Codi. I és transmissible per
les següent raons:
1º Els drets reals són transmissibles amb caràcter general. Si no consta una explícita prohibició, la norma general comporta la «transmissibilitat». Veieu que l’article 531-1, consagra i conforma la teoria del títol i el modus, i no estableix cap restricció.
2º Perquè la reserva, tal com la configura l’article 553-13, no s’atribueix exclusivament als
propietaris que la retenen, no va unida inseparablement al caràcter de propietaris «ab origine». I
això és així perquè l’article 553-13 diu expressament que la reserva es pot atribuir als promotors o a
«terceres persones», és a dir, que pot ser titular qualsevol persona. El contingut segregat és atribuït
i transmès a terceres persones.
3º Perquè encara està vigent la Llei de 31 de desembre de 2001 (Llei de cessió de finca o
d’edificabilitat a canvi de construcció futura) i aquesta llei, singularment en l’article 2, permet
expressament la cessió de la «edificabilitat».
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vegades, segons les circumstàncies, la contraprestació pot ser important; o si potser passant per una significativa bonança econòmica, poder, de nou, convertir-se
en propietaris de determinats pisos i podran sobreedificar utilitzant diversos instruments jurídics molt avantatjós per a ells.
Vull dir, en fi, que la relació entre la possible reducció del preu obtenible per
la venda dels pisos ja existents, i els avantatges que la reserva els proporciona és
tal que els titulars de la reserva obtenen un benefici més gros que la disminució
del preu, és a dir que el diferencial per a ells és positiu, significatiu.

III.

AÏLLAMENT DE FIGURES AFINS

1. En general
Gràcies a la reserva, els propietaris que constitueixen en un edifici, o en
una finca44 el règim de propietat horitzontal, poden, alhora, segregar la facultat
44
1. En la realitat pràctica són observables diverses situacions. Tractant-se de la constitució
de la reserva, és requisit i característica comuna, que la finca es divideixi en propietat horitzontal.
Això és indubtable (art. 553.13.3 Codi Civil de Catalunya. Veieu supra II, 5, C. Elements formals).
Sempre dins de l’esmentada situació comuna, podem observar el següent casuisme: Edificació
aixecada sobre un solar, i la reserva té per objecte sobreedificar sobre l’edifici. Edificació aixecada
sobre un solar notòriament més ampli que la superfície que suporta l’edificació i aquesta major
extensió del solar no edificada està qualificada com a element comú. En aquesta situació la reserva
pot tenir per objecte tant edificar sobre la resta de solar no edificat, com soterrar, o sigui, construir
sota el nivell de la part de solar no edificada (soterranis).
Finca dividida en règim de propietat horitzontal en la qual estan edificats diversos edificis
diferents i alhora subdividits per raó de pisos integrats en cadascun d’aquells (situació prevista pel
Codi civil en l’article 553-48 i 553-50). La reserva pot afectar, a sobreelevar sobretot a alguns dels
edificis, o també soterrar sota la part no edificada, o en fi, edificar sobre una part no edificada del
solar.
Per descomptat que qualsevol d’aquestes edificacions emparades per la reserva només és
possible si la regulació urbanística ho permet, respectant sempre la legislació administrativa. Cal
també considerar que aquests supòsits no són tots els possibles doncs l’autonomia de la voluntat
és capaç, sempre dins de la legalitat en el més ampli sentit (arts. 1.255 i 1.258 Codi civil espanyol).
2. De vegades, dificultats de tipus urbanístic-administratiu impedeixen la inscripció en el
Registre de la Propietat de títols que provoquen segregació d’una part d’una finca. És freqüent que
un testador deixi un edifici a un legatari i un altre edifici veí que està aixecat en el mateix solar ho
deixi a un altre legatari. Llavors pot ocórrer que en atorgar l’escriptura de divisió i adjudicació de
l’herència, és lògic que es vulguin atribuir una finca a un legatari, i l’altra finca segregada (o per
divisió) a l’altre legatari. Així cada legatari tindria la seva finca amb el seu edifici, i com que això
per raó de l’impediment urbanístic no es pot aconseguir (no es pot aconseguir perquè l’Ajuntament no autoritza la segregació si per raó de les dimensions no resulten dos solars edificables) en
la pràctica és freqüent que la finca es divideixi en propietat horitzontal i s’adjudiquin a un legatari,
tots els elements independents (pisos i locals) existents en un edifici amb les seves corresponents
quotes comunitàries inseparables (representades pels respectius coeficients) i a l’altre legatari tots
els elements independents (pisos i locals) i corresponents quotes existents en l’altre edifici; tot això
en règim de propietat horitzontal, que comprèn els dos edificis. Volem dir amb tot això que l’experiència ensenya que el règim de propietat horitzontal, no sempre afecta a un sol edifici sinó que per
ser a diversos (veieu per exemple —insisteixo— la situació que contempla l’art. 553-48 del CCC).
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d’edificar, sobreedificar o soterrar apartant-la del contingut general dominical,
i quedar-la-hi per a si mateixos o atribuir-la a tercers45. Això comporta que els
posteriors adquirents dels pisos o elements independents i de la corresponent
quota comunitària (inseparable) sobre els elements comuns rebin de menys
aquell contingut, que —repeteixo— els transmitents conserven, retenen, és a
dir, es van «reservar» per a si o per a tercers que portin causa (derivativament)
d’aquells.
Ara bé, aquest potencial poder d’edificar i fer seus els elements edificats
independents i la quota comunitària inseparable es materialitza i s’actualitza (passant de potència a acte) mitjançant una obra, una construcció. I aquesta construcció pot realitzar-se gràcies a diverses relacions jurídiques que tenen substantivitat
pròpia. Així poden edificar, mitjançant un contracte d’obra per administració
o bé a preu fet46 o també poden aconseguir l’edificació permanent, al seu cost
amb l’adjudicació al constructor d’un element independent nou amb la seva quota comunitària inseparable47 —o bé, gràcies a la seva reserva, poden edificar en
virtut de l’activació del dret de vol que la reserva permet, o bé poden, gràcies a
disposar de la reserva, constituir un dret de superfície, o també48 poden constituir

45

Veieu nota 43.
En castellà «a tanto alzado». El Codi Civil espanyol, en el llibre IV, tit. VI, capítol III,
secció segona, els denomina amb les següents paraules «De las obras per ajuste o precio alzado» i
la seva regulació apareix en l’article1.588 i següents. Bàsicament podem dir que en l’arrendament
d’obra a «precio alzado» el risc és del contractista.
47
Veieu Llei de 31 de desembre de 2001 («Cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de
construcció futura»).
48
El dret de superfície té caràcter real i degudament inscrit el seu títol provoca efectes
enfront de tercers. De més entitat, però d’efectes semblants, també existeix l’arrendament complex
amb la seva subespècie arrendament «meliorandum». Encara que ontològicament constitueix una
relació jurídica obligacional, pot produir efectes enfront de tercers si està inscrit (el seu títol) en
el registre de la propietat. Vide art. 2 núm. 5, de la Llei hipotecària i 13 del Reglament de la Llei
Hipotecària.
L’article 13 del Reglament de la Llei Hipotecària pot crear confusió, ja que la Sentència del
T.S. (Sala 3ª) de 31 de gener de 2001 va declarar que els paràgrafs 1er, 2ón i 3er eren nuls de ple dret.
Davant això una opinió bastant raonable opta per la resurrecció del text anterior que substancialment disposa la inscripció dels arrendaments si compleixen les condicions que exigeix el núm. 5
de l’art. 2 de la Llei Hipotecària. Jo, malgrat el que diu el núm. 2 de l’art. 2º del Codi Civil (diu, en
síntesi, que si es deroga una llei, pel sol fet de derogar-se no recobra vigència l’anterior derogada)
penso que una norma jurídica nul·la de ple dret no és res, i per tant no deroga l’anterior i per això,
l’anterior no és que «recobri» vigència, sinó que sempre ha estat vigent. I abans que es reformés el
citat art. 13 el que deia era que «Sense perjudici de les prohibicions en les lleis, els sotsarrendaments,
subrogacions i cessions d’arrendament seran inscriptibles, quan tinguin les circumstàncies expressades
en la paràgraf 5 de l’art. 2º de la Llei hipotecària...». Per tant, el text antic em sembla molt més clar
i senzill i jo crec que és el vigent. I la remissió que fa el text antic a l’art. 2 núm. 5 de la Llei Hipotecària crec que és el text ara vigent. I dic això perquè el núm. 5 de l’art. 5 de la Llei Hipotecària
també es va reforçar en virtut del que es disposa en la disposició addicional 2ª de la L.A.U. Total
que, enmig d’aquesta possible confusió, el que sí és clar és que els arrendaments, siguin constituïts
d’un dret personal, siguin constituïts d’un propi dret real (mireu Noguera: «De la enfiteusis a la
enfiteusis». Madrid, Edit. Reus, 1950 i Vallet de Goytisolo: «Hipoteca de derecho arrendatario
especialmente de empresas y locales de negocio». Madrid. Ed. Rev. de Dret Privat. 1951) el que
46
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una relació obligacional pactant un arrendament «ad meliorandum» o bé, en fi
poden convenir qualsevol relació jurídica que els proporcioni l’edificació, dins de
l’amplíssim marc de l’autonomia de la voluntat.

és cert —repeteixo— és que són inscriptibles en el Registre de la Propietat, encara que això sigui
poc freqüent.
A continuació transcrivim:
A. TEXT PRIMITIU DE L’ART. 16 DEL REGLAMENT HIPOTECARI APROVAT
PER DECRET (1947/476) DE 14 DE FEBRER DE 1947:
Primero. Para su eficaz constitución deberá inscribirse a favor del superficiario el derecho
de construir edificios en suelo ajeno y el de levantar nuevas construcciones sobre el vuelo o efectuarlas bajo el suelo de fondos ajenos. Los títulos públicos en que se establezca dicho derecho de
superficie deberán reunir, además de las circunstancias generales necesarias para la inscripción, las
siguientes:
A) Plazo de duración del derecho de superficie, que no excederá de cincuenta años. Transcurrido el plazo, lo edificado pasará a ser propiedad del dueño del suelo, salvo pacto en contrario.
B) Determinación del canon o precio que haya de satisfacer el superficiario, si el derecho
se constituyere a título oneroso, pudiéndose estipular la reversión del todo o parte de lo edificado
a favor del dueño del suelo al expirar el plazo convenido.
C) Plazo señalado para realizar la edificación, que no podrá exceder de cinco años; sus
características generales, destino y costo de presupuesto.
D) Pactos relativos a la realización de actos de disposición por el superficiario.
E) Garantías de trascendencia real con que se asegure el cumplimiento de los pactos del
contrato.
No serán inscribibles las estipulaciones que sujeten el derecho de superficie a comiso.
Segundo. El derecho de elevar una o más plantas sobre un edificio o el de realizar construcciones bajo su suelo, haciendo suyas las edificaciones resultantes, que, sin constituir derecho de
superficie, se reserve el propietario en caso de enajenación de todo o parte de la finca o transmita a
un tercero, será inscribible conforme a las normas del número tercero del artículo 8 de la Ley y sus
concordantes. En la inscripción se hará constar:
a) Las cuotas que hayan de corresponder a las nuevas plantas en los elementos y gastos
comunes o las normas que se establezcan para su determinación.
b) Las normas de régimen de comunidad, si se establecieren, para el caso de hacerse la
construcción.
B. TEXT DE L’ART. 16 DEL REGLAMENT HIPOTECARI APROVAT PER DECRET
(1947/476) DE 4 DE SETEMBRE DE 1998 I ANUL·LAT PER LA SENTÈNCIA DE LA SALA
3ª DEL TRIBUNAL SUPREM DE 31 DE GENER DE 2001:
1. Para su eficaz constitución deberá inscribirse a favor del superficiario el derecho de
construir edificios en suelo ajeno y el de levantar nuevas construcciones sobre el vuelo o efectuarlas
bajo el suelo de fondos ajenos. Los títulos públicos en que se establezca dicho derecho de superficie deberán reunir, además de las circunstancias necesarias para la inscripción, las siguientes:
a) Plazo de duración del derecho de superficie, que no excederá de setenta y cinco años en
el concedido por los Ayuntamientos y demás personas públicas, ni de noventa y nueve en el convenido entre particulares. Transcurrido el plazo, lo edificado pasará a ser propiedad del dueño del
suelo, salvo que se hubiese pactado que el superficiario habría de conservar parte de la edificación,
fijándose la cuota que le corresponde y las normas de comunidad por las que se rige el inmueble
una vez extinguido el derecho de superficie.
No obstante, antes de su vencimiento, podrá prorrogarse la situación superficiaria por otro
período no superior al máximo legal.
b) Determinación del canon o precio que haya de satisfacer el superficiario, si el derecho
se constituyere a título oneroso.
c) Plazo señalado para realizar la edificación, que no podrá exceder de cinco años; sus
características generales y destino de la construcción. El transcurso del plazo no impedirá, sin
embargo, la inscripción de la declaración de la obra nueva, siempre que el régimen del derecho de
superficie esté aún vigente e inscrito.
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Així doncs —perdoneu les reiteracions— ja es veu que una cosa és el poder
que la reserva proporciona, i una altra cosa diferent són els instruments jurídics
que els reservataris poden utilitzar per edificar49.
La llibertat de pacte, el principi d’autonomia de la voluntat50 mostren la
possibilitat d’utilització de diverses figures jurídiques, per aconseguir l’edificació
(sobreelevar, soterrar o simplement edificar). Destacarem, únicament als efectes
de diferenciar, les més corrents, o sigui: El dret de superfície que relacionarem
amb el més general dret de vol, i amb l’arrendament «ad meliorandum». I també,
considerarem la permuta que considera la Llei de 31 de desembre de 2001 de
cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura.
Cal, abans de tot, assenyalar les profundes diferències entre el «dret de vol»
i el «dret de superfície» als efectes que aquí considerem. De seguida advertirem
que el dret de superfície considera un desdoblament del dret de propietat (contrari
a l’operancia51 de l’accessió) de tal manera que temporalment apareixen dues propietats.

d) Pactos relativos a la realización de actos de disposición por el superficiario.
e) Garantías de trascendencia real con que se asegure el cumplimiento de los pactos del
contrato.
No serán inscribibles las estipulaciones que sujeten el derecho de superficie a comiso.
2. El derecho de elevar una o más plantas sobre un edificio o el de realizar construcciones
bajo su suelo, haciendo suyas las edificaciones resultantes, que, sin constituir derecho de superficie,
se reserve el propietario en caso de enajenación de todo o parte de la finca o transmita a un tercero,
será inscribible conforme a las normas del apartado 3.º del artículo 8 de la Ley y sus concordantes.
En la inscripción se hará constar:
a) Las cuotas que hayan de corresponder a las nuevas plantas en los elementos y gastos
comunes o las normas para su establecimiento.
b) Determinación concreta del número máximo de plantas a construir.
c) El plazo máximo para el ejercicio del derecho de vuelo, que no podrá exceder de diez
años.
d) Las normas de régimen de comunidad, si se señalaren, para el caso de hacer la construcción.
C. És dubtós precisar, darrere de la sentència anul·latòria el que fou amb el text dels articles 13 i 16 del Reglament hipotecari.
L’article 2 del Codi Civil espanyol diu, al final del seu nº 2 que: «Por la simple derogación de
una ley no recobrarán vigencia las que ésta hubiere derogado».
És clar, que no és el mateix una derogació legislativa, que una declaració jurisdiccional de
nul·litat radical.
Cal atendre així mateix a l’art. 4º del CC.
49
Una cosa és una configuració especial de la propietat horitzontal que facilita l’edificació
obviant l’acord en pràctica unanimitat —quòrum reforçat 4/5— i una altra cosa és la normativa
aplicable al fet de l’edificació convinguda, escollint ora una institució, ora una altra.
50
Veieu arts. 1.089, 1.255, 1.258 i 1.281 paràgraf 2.
51
Mireu arts. 542-3, 542-4. La norma general és, doncs, que (deixant apart problemes
indemnizatoris en funció de la bona fe o mala fe o diferència de valor) la propietat del solar (o del
vol) i la propietat de la construcció deixen de ser dues propietats separades, sinó que ambdues
propietats s’unifiqui en una sola, com a conseqüència de l’accés.
Doncs bé, en el dret de superfície, aquesta regla no s’aplica, ja que per mentre duri la vigència del dret real de superfície, no existeix una sola propietat (solar i construcció) sinó dues
propietats (una el solar o el vol i una altra la construcció, art. 564-1).
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a) La propietat del sòl sobre el qual s’edifica o soterra o també la propietat
de la superfície constituïda per la teulada, terrat o elements superiors de l’edifici52
sobre els quals se sobreeleva.
b) La propietat sobre l’edificació que, com a conseqüència de la relació
jurídica superficiària, s’ha construït.
No es produeix la unificació que l’accessió comporta, sinó que el dret real
de superfície fa que malgrat la unificació física que la construcció, sobreconstrucció o soterrament comporta, no transcendeix jurídicament, sinó que sorgeixen
dues propietats diferents: la propietat d’allò que s’ha construït, i la propietat dels
terrenys o edifici que suporta la construcció. Però aquest desdoblament artificial que pot ser llarg53 és rigorosament temporal, perquè s’acaba amb la reversió
apareixen54 la concordança entre la unificació física i jurídica, de tal manera que
—repeteixo— la reversió produeix que el domini es concentri en el titular del
terreny o del vol55.

52
Cal entendre que l’edificació en realitat tant es pot aixecar sobre el «sòl» (sobre el solar,
és a dir, a sobre de la superfície de la terra), com sobre el vol, és a dir, damunt de la part més alta
d’un edifici ja existent. Quan parlem de la «reserva» per edificar de l’art. 553-13, ens referim, tant
al sòl, com al suport de l’edificació o (soterrament), com al vol (superior d’un edifici preexistent).
La reserva —insistim— atribueix als titulars d’aquest dret, la facultat de decidir edificar, dins dels
límits expressats, i fer seus definitivament els elements independents de la futura edificació. Veieu
art. 533-13. 2 i sobretot l’expressió «fan seus» ben clarificadora de la norma. Aclarim que el legislador denomina «el dret de vol» tant al que comporta l’edificació sobre el sòl (terra), com sobre el
que nosaltres diem vol (pròpiament dit). Encara que amb la denominació de «vol» es refereixi a les
dues espècies (veieu art. 567-1.1 CCC) en realitat no és el mateix.
53
Veieu art. 564-3.2 a). El text diu «La durada del dret a construir o plantar, que no pot
superar en cap cas els noranta-nou anys.» Fixem-nos en aquests 99 anys, no expressant el termini
mínim de durada del dret real de superfície, sinó el termini màxim per construir o plantar. Però la
finalitat de la institució és que el que edifica, pugui abans de la reversió al propietari del sòl (o de
la superfície edificada sobre la qual es sobreelevar) fruir i gaudir de la construcció, és clar que la
reversió per inclús arriba molt després dels 99 anys. Per això —modestament— creiem que valdria
la pena de distingir, no un, sinó dos termes: primer, la durada del dret de superfície, i segon, la
durada del dret a construir que ha de ser naturalment més curt que el termini referit en l’apartat
primer. El dret de vol ens mostra l’article 567-2.1 c) que fixa un terme màxim de trenta anys. Noteu
que en l’aquí regulat dret de vol no existeix reversió, de tal manera que aquí, els que edifiquen,
fan seus per sempre el que han edificat. En canvi en el dret de superfície, els que edifiquen, quan
es provoca la reversió, la cosa que han edificat, fa traspàs a favor dels titulars del sòl (terra) o de la
superfície de l’edifici. La diferència entre el dret de superfície i el denominat dret de vol, no és física, sinó jurídica. I per això depèn de la configuració que els atorgants donen, en virtut del principi
d’autonomia de la voluntat, a la figura que constitueixen. No cal dir doncs la importància que té,
en atorgar la constitució, l’esforç que és necessari fer, perquè quedi ben delimitada, expressada i
constituïda una o d’altra naturalesa jurídica. És a dir, cal claredat.
54
En el dret de superfície està disposat com a element natural, i així l’aparició temporal de
dues propietats es concentra en una, com si hagués obrat l’accessió. Diguem també que la reversió
no és un element eventual sinó simplement natural. I per això les parts poden pactar que no tingui
lloc (vegeu art. 564-2.2 CCC). I, tractant-se d’un element natural és clar, que si no es pacta res,
tindrà lloc la reversió (art. 564-6.2).
55
És a dir, com a conseqüència de la reversió el desdoblament de la propietat (al final
art. 564-6.2 com que un desdoblament només temporal) desapareix. Ja no tenim una propietat
corresponent a la nova construcció i una altra propietat corresponent al terreny (o si es tracta
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En canvi, en l’actualització del dret de vol mai hi ha aquest desdoblament
perquè l’accessió va operant automàticament, normalment perquè és el titular del
dret de vol, cosa que es fa amb el domini de la construcció a mesura que es va
construint i per sempre56.
En els dos casos, la reserva és un instrument de facilitació, però la reserva
mateixa també produeix, via retenció, cosa que una part substancial del domini
ple d’abans de la reserva, se segregui i pertanyi l’objecte d’aquesta segregació, als
titulars de les reserves57.
d’una sobreelevació sobre l’edifici) és a dir al vol de l’edifici de sota, que suporta la construcció.
Aquesta propietat que atreu i absorbeix la propietat del construït correspon als propietaris del
solar o de l’edifici, i d’haver-se constituït el dret de superfície, tot exercitant les facultats de reserva de l’art. 553-13 la propietat correspon als reservataris (mireu art. 553-13.3), o als que porten
causa d’ells.
56
Cal, en primer lloc, aclarir una «quaestio nominis» que és important. Sota un punt de
vista pràctic, podríem dir vulgarment, moltes vegades es confon el dret de vol, com un dret només
referit a la sobreelevació, a edificar sobre un edifici. Aleshores es produïa una certa impressió en
entendre que quan s’edificava sobre un solar, el que es feia era exercitar un «dret de superfície», i
quan s’edificava sobre (damunt) d’un edifici, el que es feia era exercitar un dret de vol. Així s’identificava el fet físic d’edificar (sobreelevar) sobre un edifici amb l’exercici del dret de vol.
Però això no és així. La diferència entre «dret de superfície» o «dret de vol» no és física sinó
que és jurídica. És més: en realitat tant es pot exercitar un dret de vol sobre un solar no edificat,
com sobre un edificat. I de la mateixa manera es pot constituir un dret de superfície, gravant així
una finca que és un solar, com afectant la superfície de dalt d’un edifici ja construït, projectant que
el titular del dret de superfície sobreelevi l’edifici.
Prou la lectura de l’art. 567-1 per confirmar el que hem dit. Aquest precepte diu: «El vol és
el dret real sobre un edifici o un solar edificable que atribueix a algú la facultat de construir una o
més plantes sobre l’immoble gravat i fer seva la propietat de les noves construccions. Els preceptes
d’aquest capítol són aplicables al dret de subedificació.» I de la mateixa manera (mireu l’article 5642.1) es pot constituir el dret de superfície per construir i fer temporalment seva la construcció que
s’aixeca sobre un solar, sobre un edifici, o sota un solar.
La diferència essencial és la següent: En el dret de vol «ab origine» i per sempre el seu titular
fa seu allò que construeix. En el dret de superfície el que construeix fa només temporalment el que
construeix, doncs la construcció, en gràcia de la reversió, passa del patrimoni del superficiari al
propietari del solar o de l’edifici sobre el qual s’ha construït. Així, el superficiari, no és propietari
per sempre sinó que és propietari temporal (art. 564-6.2).
57
1. Veieu nota 55 anterior. Si és titular de la reserva, té la facilitat de no haver d’obtenir
l’acceptació dels propietaris de l’edifici, doncs «ab origine» ja aquests propietaris, van concedir
aquesta facultat al titular o titulars de la reserva. Veieu nota 2.
El titular de la reserva ja no necessita, si vol actualitzar el dret a edificar, per la via del dret de
vol i no per la via del dret de superfície, l’autorització dels propietaris de l’edifici, per la viabilitat
de la modificació física i jurídica que això representa.
I quan edifica, adquireix per a si (o per als seus successors en la titularitat) el domini del
construït (art. 553-13.2) no temporalment (com passa en el dret de superfície arts. 564.1 i 564-6.2)
sinó que per sempre —repetim— quan actualitzant la reserva pro la via del dret de vol, i no per la
via del dret de superfície.
Quan —repeteixo— actualitza la reserva per la via del dret de vol, sobre un edifici ja edificat
dividint el règim de propietat horitzontal és com si aquest titular anés l’amo d’un solar, al que accedeix la construcció, doncs el que fa de solar és la part de dalt d’un edifici.
2. És fàcil que ens preguntem perquè de vegades s’utilitza el dret de superfície, que està
afecte a una temporalitat, i no, en canvi, s’utilitza sempre el dret de vol que comporta l’adquisició
definitiva o perpètua del construït? Doncs l’explicació és senzilla. La via del dret de vol comporta
que financerament ha de sufragar la construcció d’una o d’una altra manera (per exemple, pagant
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En funció d’aquests dos aspectes, veiem per separat primer el dret de superfície, i després el dret de vol.
2.

El dret de superfície i la reserva

El dret de superfície
Ja hem aïllat, amb claredat el dret de superfície, enfront del dret de vol, i els
dos enfront de la reserva58. Només hem de fer constar alguns aspectes singulars de
la relació entre el dret de superfície i la reserva no expressats abans.
A) La constitució —i consumació— del dret de superfície, es pot dur a terme,
mitjançant l’abans esmentada reserva?
Fent un examen literalista del precepte de l’art. 553-13 pot semblar que el
titular o els titulars de la reserva poden edificar només per la via del dret de vol, si
és que volem gaudir del privilegi singular ja analitzat59 que es predica de la reserva
esmentada. I diem que sembla que la reserva, només permet la utilització per la
via del dret de vol, per les raons següents:
a) La descripció que duu a terme el nº 2 de l’art. 583-13 del Codi Civil de
Catalunya, encara que té per objecte principal que es pot operar «sense necessitat
del consentiment de la «junta de propietaris»60, expressa que els titulars del dret
de reserva fan seus els elements privatius que resulten61 de la construcció i aquesta
expressió prescindeix de la temporalitat pròpia del dret de superfície ja que si bé
els titulars d’aquest dret real fan seus els nous pisos construïts mentre dura el dret

la construcció a un constructor, o permetent amb el constructor la construcció per l’adjudicació a
aquest d’alguns elements independents); i en canvi en el dret de superfície (que té moltes semblances amb el «arrendament ad meliorandum», cobres temporalment una renda realment petita, i el
titular del dret de superfície gaudeix de l’ús a canvi de construir els pactes, i gaudeix d’un temps
residual de la construcció que quan s’extingeix per compliment del termini el dret de superfície
(veieu art. 564-6.2). És a dir, no ha de sufragar la construcció. Per això, en funció de la situació
respectiva de les parts, s’escull un sistema o un altre.
58
Veieu «supra» III-1 i també nota 57.2, ídem 53 paràgraf, ídem «supra» nota 52.
59
Ja hem dit que la reserva dóna l’oportunitat al propietari o propietaris que atorguen
l’escriptura de divisió en propietat horitzontal de reservar-se, és a dir, retenir en el seu poder
(per a si mateixos o també pels quals posteriorment portin causa d’ells) una part de les facultats
dominicals, que conforten el poder decidir per ells mateixos edificar sobre l’edifici, i no només
decidir sinó que edificar i dur a terme totes les conseqüències de la nova edificació, singularment,
adaptar els coeficients sobre els elements comuns, declarar i publicar (registralment) l’obra nova,
i en fi, fer tots aquests atorgaments i actes judicials sense que calgui el consentiment de la junta
de propietaris.
És doncs ben clar que en l’acte mateix de procedir a la constitució del règim de propietat
horitzontal, ja aïllen, separen, una part del contingut dominical i l’hi reserven per a ells mateixos o
ell mateix. D’aquesta manera, si després es venen alguns o tots els pisos del primitiu edifici, aquesta
o aquestes transmissions retenen en poder dels cedents aquesta part del domini que hem descrit i
que és objecte de la reserva, i precisament per això no cal el consentiment de la junta de propietaris, doncs el titulars de la reserva retè en el seu poder «ab origine» aquest contingut.
60
Vide 553-13, núm. 2.
61
Vide 553-13, també núm. 2.
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de superfície, després, en virtut de la reversió, retornen al propietari del terreny o
vol sobre el qual s’ha construït62.
b) Si el que s’ha dit no fos suficient, encara cal observar que en el número 3
de l’article 553-13, en disposar que la clàusula constitutiva de la reserva ha d’estar
inclosa en l’escriptura de divisió en propietat horitzontal, diu també que ha de figurar en clàusula separada i específica d’acord amb l’article 567-2. I aquest article
fa referència, no al dret de superfície sinó que fa referència al dret de vol.
En conclusió, el que sí és indubtable és que l’existència de la reserva vàlida,
permet constituir i actualitzar el dret de vol. No hi ha sobre aquest tema cap dubte. Però, per allò que fa referència al dret de superfície, jo m’inclino a creure que
també es pot utilitzar la reserva i gaudir de les seves ja estudiats beneficis utilitzant
el dret de superfície.
Certament que les dificultats que hem analitzat abans (en els apartats a i b)
són importants. Mes si partim de la norma interpretativa de l’art. 3 del CC, és fàcil
arribar a la solució contrària, és a dir, que els titulars del dret de reserva poden
activar i consumar també un dret de superfície gaudint dels beneficis d’aquella
institució doncs:
a) La finalitat primordial del precepte (art. 553-13 del CCC) és facilitar
l’edificació, evitant la dificultat d’aconseguir, al moment d’activar i constituir el
dret, un acord vàlid i suficient de la junta de propietaris. És a dir, es tracta de fer
possible la construcció obviant l’obstacle de l’acord dels propietaris constituïts
en junta, atenent que ja abans s’ha aconseguit el dret de construir (diu sobreelevar, elevar o edificar). I encara que afirma «fan seus els elements privatius que
resulten» és evident que si poden fer seus els elements privatius també els poden
fer seus «temporalment» doncs és ben cert que «ubi lex non distinguit nec nos
distinguere debemus»63.
b) La cita que es fa de l’article 567-2.2 no és més que una descripció per
referència, ja que és d’utilitat els efectes que constin les expressions que allí es-

62
Els titulars del dret de superfície fan seva la propietat de la nova construcció (art. 564-1)
però només temporalment (art. 564-1) ja que la reversió extingeix aquest dret dominical temporal
doncs aquest domini es resol i torna als propietaris concedents (art. 564-6 núm. 2).
Per aquesta raó, sembla que el dret de superfície no permet exercitar-se ni constituir-se sota
l’empara i privilegi propis de la reserva que estudiem. Però ja veurem que això no és així.
No és així, perquè els titulars del dret de reserva, poden constituir el dret de superfície a
favor d’un tercer. I aquest tercer, vençut el terme de durada del dret de superfície, reverteix en el
seu domini, als titulars del dret de reserva, els quals, van exercitar el seu dret, obtenint que altres
persones, com a titulars del dret de superfície concedit pels titulars de la reserva edifiquin damunt,
i vençut el terme, transmetin la propietat als titulars del dret de reserva, o si escau als que portin
causa dels anomenats titulars del dret de reserva.
Veieu el text a continuació.
63
Però és que a més cal tenir en compte el que diu en la nota anterior. Per això, en conclusió, estimo certament que res impedeix utilitzar el dret de superfície, en el si de la reserva per
edificar o sobreedificar.
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menten. Però, el règim és obert si es té en compte l’apartat d) d’aquest número
2 que permet que es pactin els continguts lícits que es tinguin per convenients, i
sobretot perquè el número 2 a què ens referim és de caràcter rigorosament potestatiu ja que expressa «El títol de constitució o del dret de vol» pot64 incloure
els continguts següents. Si «pot» incloure aquests pactes, i a més pot incloure els
altres que estimi convenients (apartat d) de cap manera es pot entendre aquesta
referència, com una exclusió indisponible del dret de superfície.
Així doncs, modestament, entenem que es pot utilitzar també la via del dret
de superfície.
Ja hem dit65 que en virtut de la reversió són els propietaris de la superfície
que suporta l’edifici el que es fan propietaris de l’edificat66.
No neguem que aquesta opinió es pot combatre però creiem en aquesta solució i no desitgem una altra cosa, sinó que quedés més clar el sí o el no67.
Operativitat pràctica68
Veiem en la pràctica, com funciona la utilització de la reserva per facilitar la
constitució i consumació del dret de superfície.
a) Estem en presència d’una edificació dividida en règim de propietat
horitzontal, ja que per l’existència de la reserva és indispensable l’existència de

64
Fixem-nos que no diu «ha de contenir» ni diu tampoc «contindrà necessàriament» sinó
que diu simplement que pot contenir, és a dir, respecta l’eficàcia del principi de «autonomia de la
voluntat» o sigui que els atorgants poden, si volen, estampar aquest contingut.
65
Veieu últim paràgraf de la nota 62 «supra».
66
Qui es reserva el dret a sobreedificar és com si fos el propietari del vol, i per això si edificant fa seva l’edificació, i pot alterar els coeficients del total els coeficients del total edifici seguint
les pautes establertes en el pacte constitutiu de la reserva, que ha d’atorgar-se (arts. 553-13.3 i 5672) en l’escriptura de divisió en propietat horitzontal (art. 553-13.2 i 3).
67
És clar que com deia el professor CLEMENTE DE DIEGO la llei és com un nounat que després de trencar el cordó umbilical viu una vida pròpia i independent, és a dir, que la llei, després
de promulgada, pot dir moltes més coses que les que estaven en la «mens legislatoris». Per aquesta
raó l’article 3 del Codi civil espanyol, tot regulant la interpretació de la llei, diu que s’ha d’atendre
a la «realitat social» del temps d’aplicació (no pas de promulgació).
Vull dir, doncs que jo no ho sé, si els legisladors van voler incloure, o van voler excepcionar
el dret de superfície, o no van disposar res sobre aquest tema, però, amb independència d’això, la
veritat és que el temps conduirà, donat el conjunt del legislat sobre aquest tema, a entendre que el
dret de superfície no ha estat excepcionat.
El dret de superfície —en fi— sembla alguna cosa complicada, però ha estat i sempre serà
de màxima utilitat.
La similitud del dret de superfície amb l’arrendament «ad meliorandum» forma part del
curiós espectacle de lírica aproximació entre la emfiteusis (pensem en l’arrendament del «ager vectigales» i l’emfiteusis) i l’arrendament de llarga durada (arrendament local de negoci amb pròrroga
forçosa, dret de traspàs, participació en el dret de traspàs (o laudemi) i renda o cànon, tempteig
i retracto, etc. que ha fet pensar en «la hipoteca del derecho arrendaticio» (VALLET) o en la «Llei
d’hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament» (Llei de 16/12/1954 de l’Estat espanyol) o en
l’obra del notari NOGUERA «De la emfiteusis a la emfiteusis».
68
Operativitat que es contempla en el cas d’admetre que el dret de superfície es pot activar
en el si de la reserva. Ja hem vist que jo penso clarament que és que sí.
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l’edificació i l’existència del pacte especial i separat en l’escriptura de constitució
del règim de propietat horitzontal69. Els titulars de la reserva van retenir el dret a
sobreelevar, sense necessitat d’autorització de la junta de propietaris de l’edifici
quan vulguin edificar doncs ja, en el moment d’instaurar el règim de divisió horitzontal, van fer aquesta retenció o adquisició.
b) Hem de comprendre que així les coses la part de dalt de l’edifici fa com
si fes de solar on es pot edificar. I ja hem dit repetidament que es poden utilitzar
diverses institucions jurídiques per edificar.
c) Els titulars de la reserva si desitgen edificar, utilitzant la constitució i consumació del dret de superfície, poden pactar amb un tercer (persona física o jurídica)
que edifiqui a la seva costa (a costa d’aquest tercer) a dalt de l’edifici, a canvi de cànon periòdic (que sembla un lloguer) i a canvi també que aixequin l’obra predeterminada en un termini també determinat70. Llavors el que aixequi l’edificació a dalt
de l’edifici, acabada la construcció podrà gaudir d’ella, com a propietari temporal
mentre no s’extingeixi71 per compliment del termini, el dret de superfície.

69
Veieu arts. 553-13.3 i 553-13.1. Fixem la nostra atenció en que aquesta reserva es refereix
a la sobreelevació (és a dir edificar sobre un edifici anteriorment acabat, com si a dalt d’aquest edifici fos un solar) subedificació, és a dir, edificar sota, immediatament sota, del pla del solar, edificant
excavant a la terra, cap a sota —pensem en els pàrquings o en els soterranis) o edificant (pensem en
un simple solar doncs la situació especial que es contempla és la d’una finca en part edificada que
té un altre tros de solar sense edificar, després de l’esmentat que forma part dels elements comuns
de la finca, que està dividida en propietat horitzontal i per descomptat en la qual per pacte especial
o separat (art. 553-13.1) ja s’ha fet constar la reserva esmentada.
Edificar sobre un simple solar no constitueix especialitat. La reserva només es refereix a
finques que han estat dividides en propietat horitzontal i quan en l’escriptura de divisió esmentada
consta pactada especial i singularment la reserva.
70
1. Només considerem l’apartat a) del número 2 de l’article 564-3 s’observa que la durada
pot arribar gairebé un segle, o sigui, noranta-nou anys.
Però considerem que no existeix només un termini sinó dos. Un és el màxim de durada
del dret de superfície (99 anys) i l’altre és l’inferior que es pacti, o sigui el termini per construir i
plantar. És clar que el sentit comú assenyala que entre el termini final màxim pactat (99 anys) i el
termini per construir (i acabar) la construcció ha d’existir una bona considerable diferència perquè la raó de l’esforç constructiu que fa el titular del dret de superfície, és per poder gaudir com
a propietari de la construcció d’un llarg terme que dura fins a l’extinció convinguda i conseqüent
reversió al propietari del terreny. D’aquesta manera el propietari al final es troba amb la propietat
d’una construcció que no ha pagat; i el titular del Dret de superfície ha pogut construir i gaudir,
sense haver comprat, ni per tant pagat el terreny. Però sí que en situacions de normalitat cal hi hagi
una notable diferència entre la finalització de la construcció, i la finalització del dret de superfície.
Cal tenir en compte, finalment, que l’establiment d’un pacte per acabar la construcció està
fet en interès del propietari, no sigui que s’acabi el terme general i no hagi construït. Per això
aquest termini per construir és màxim, doncs si el titular del dret de superfície vol gaudir al més
aviat possible de la construcció ningú li obliga a esgotar el termini de construcció i per tant s’afanya
a construir, en el seu propi interès, al més aviat possible.
2. Ens agradaria més que quan la llei parla del «dret a construir o plantar» (article 564-3.2 a)
en lloc d’aquesta expressió digués més simplement, més clarament, el dret de superfície, per donar a
entendre que es refereix al dret de superfície i no d’una altra cosa com és durada del dret a construir.
71
Veieu article 564-6.1 i 564-6.2. Veieu supra nota 70.
Quant a l’article 564-6.2, em costa imaginar-me el «pacte en contrari» que suprimeix que la
reversió continuï donant sentit al dret de superfície. Una interpretació literal de l’article donaria
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d) Quan s’arriba a l’extinció del dret real de superfície en virtut de la reversió aquells que han sobreelevat perden la seva propietat temporal, perquè aquesta
fa tornada als propietaris del sòl, que en aquest cas, no és el sòl sinó la part de
dalt de tot l’edifici. I els qui són els titulars que en gràcia de la reversió reben el
domini: doncs, en lloc de ser els titulars del solar, com aquí és la part superior de
l’edifici el que fa de solar, són els titulars que es van reservar la facultat d’edificar
sobre l’edifici, seran els que han de rebre aleshores (per la reversió) aquest domini (553-13.2, 564-6.2). És a dir, el que es van reservar el dret de poder edificar a
sobre72.
3. El dret de vol
La diferenciació entre el dret de superfície i dret de vol ja ha estat abans (fins
i tot per exclusió en analitzar el dret de superfície) considerada73 en expressar
que s’utilitza la reserva per facilitar la constitució i consumació d’un i un altre
d’aquells drets. Ja hem diferenciat la divisió que engendra el dret de superfície,
provocant dues propietats, així com la posterior temporalitat d’aquesta divisió i la
consolidació i unificació que esdevé en gràcia de la reversió, cosa que —repeteixo— és pròpia del dret de superfície. Mentre que en el dret de vol opera l’accessió a mesura que es constitueix i la temporalitat del domini no existeix.
No podem oblidar, sota la perspectiva dels elements personals, que hi ha
una marcada diferència entre la utilització del dret de superfície i la utilització del
dret de vol. Els titulars de la reserva que utilitzen el dret de superfície per aconseguir l’edificació no edifiquen ells mateixos, sinó que precisen d’altres persones
(físiques o jurídiques) que com a titulars del dret real de superfície edifiquen,
gaudeixen de l’edificació durant el temps de durada del dret de superfície, sent
propietaris durant aquest temps74 i després de compliment el terme, en virtut de
la reversió, retornen la propietat —i per tant el gaudi— als titulars del dret de
reserva75. Així, mentre que en la constitució del dret real de superfície sempre ha

a entendre que la reversió és només un pacte natural del negoci jurídic constitutiu del dret de
superfície. Però creiem modestament que la reversió és un element, no natural sinó essencial, del
dret de superfície. Sense la reversió, el dret de superfície no tindria sentit doncs, deixaria de ser
qualificable la propietat del que construeix com de «temporal».
Per això creiem que quan parla de «llevat pacte en contrari» es refereix més a modalitzacions, afegides a la reversió, mai a la seva supressió.
Bé està respectar l’autonomia de la voluntat, però sense la reversió el negoci jurídic valdria,
però no seria la constitució d’un dret de superfície, sinó una relació de naturalesa diferent. I és que,
«les coses són el que són i no el que es diu que són».
72
Podeu veure supra en la nota 70 una major explicació detallada del fenomen.
73
Veieu supra III – apartats 1 i 2.
74
Veieu nota 70 supra. Veieu arts. 564-1, 564-3.2 a.), 564-4 2.c.), 564-4.3 a.) i 564-6.2.
75
Veieu notes 70 i 66 i art. 564-6.2.
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d’haver-hi dos grups de persones76: els titulars del dret de superfície77 i els titulars de la reserva o propietaris que concedeixen aquest dret a edificar als titulars
del real de superfície els quals esdevenen propietaris temporals, quedant —això
sí— gravats amb l’obligació de caràcter real de retornar la propietat i el gaudi als
titulars del dret de reserva, en virtut de la reversió78.
En canvi, en el dret de vol, no és que els titulars de la reserva constitueixin un dret real de superfície (cosa que exigeix absolutament l’existència d’altres
persones en constituir el dret i durant la consumació), sinó que són els mateixos
titulars de la reserva que els edifiquen per a si, i fan sempre ab originae seva l’obra
a mesura que es va construint, i ja no l’han de transmetre a ningú79. Aquí en el dret
de vol edifiquen per a ells80 i per sempre es fan amos81.
a) La constitució i consumació del dret de vol es pot dur a terme pels titulars
de la reserva en virtut de tal reserva?
No hi ha el mínim dubte de que la resposta és certament afirmativa, per les
mateixes raons que va dir quan van considerar el dret de superfície (supra en II1). Pensem que allí (sobre tot «supra» en III-2a) el que va exigir una difícil consideració era si la reserva permetia amb caràcter exclusiu solament la utilització del
dret de vol, o era possible utilitzar també el dret de superfície.
Així doncs, és claríssim que es pot utilitzar el dret de vol.
b) Operativitat pràctica a l’empara de la reserva
Com que la reserva s’ha de constituir en pacte especial i separat de l’escriptura de constitució de propietat horitzontal, és clar que el dret de vol s’ha
de constituir i consumar sobreelevant, és a dir, construint sobre un edifici de tal
manera que el terrat, la teulada o, en fi, la coberta de l’a dalt sigui el que sigui,
i l’espai superior immediat, és com si fossin el solar, la terra on s’edifica. Però
—repetim— el que s’edifica no queda propietat del senyor que edifica o ordena
76
D’una part els titulars del dret de reserva que actuen com a propietaris de la superfície
de l’edifici preexistent sobre el qual es construirà, i els titulars del dret de superfície que adquireixen
aquest dret real, que els fa propietaris temporals de la sobreedificació fins que aquesta sobreedificació, en gràcia a la reversió, retorna als titulars del dret de reserva, reunificant així en una sola els dos
propietaris existents durant la durada del dret de superfície (veieu arts. 564-1 i 564-6.2).
77
Veieu nota anterior.
78
Vide art. 564-6.2.
79
No existeix cap reversió. Al contrari, l’article 567-5.3 diu amb contundència que «els
titulars del dret de vol fan seus en ple domini» les plantes que resultin. No diu temporalment com
passa en el dret de superfície, ni tampoc existeix reversió com passa en l’esmentat dret de superfície, sinó que els titulars del dret de vol fan seus en ple domini i per sempre allò que han edificat.
El termini que apareix en l’apartat c), del número 2 de l’art. 567-2 no expressa cap limitació
del domini dels titulars del dret de vol, sinó un terme màxim dins del qual han d’edificar (és a dir
construir) terme aquest que no pot ser superior a trenta anys.
80
Veieu nota anterior.
81
Veieu supra nota 79.
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l’edificació, sinó que sempre esdevé ab origine propietat del que és propietari del
solar, és a dir, dels titulars de la reserva o dels seus successors a títol particular o
universal sense que en cap moment existeixi la divisió de dues propietats pròpia
del dret de superfície.
Així doncs, el titular de la reserva que utilitza la via del dret de vol per edificar edifica per ell mateix i a la seva costa (encara que materialment actuï un altre
com un servidor de la possessió com pot ser un contractista bé per administració
bé a preu fet).
També aquí té l’avantatge el titular de la reserva de no haver de recaptar l’autorització de la junta de propietaris, doncs encara que s’hagués venut tots o alguns
dels pisos, aquesta venda o aquesta vendes sempre serien posteriors a l’escriptura
de divisió en règim de propietat horitzontal i per tant, quan es va fer la venda, els
titulars de la reserva ja s’havien reservat aquest dret, que així retingut malgrat la
venda posterior de pisos mai va ser lliurat, ni en part, ni íntegrament ().
Així a efectes pràctics es pot arribar a la conclusió de que el contingut de la
reserva és prou ampli per permetre al seu titular o titulars exercitar i consumar el
dret de vol, i i també, si volen, el dret de superfície. En una paraula, la reserva reté
la facultat dels propietaris de poder edificar, alterar l’escriptura de divisió, i inscriure la nova sobreelevació per qualsevol dels procediments legítims possibles.
4.

Permuta

Fem referència a la permuta que té una regulació especial en gràcia de la
qual la contraprestació que es paga per raó de l’obra, en lloc de satisfer-se en diners, es paga, com si fos una «datio in solutum» transferint el domini d’un o més
pisos edificats. Aquesta modalitat pràctica de pagament de la contraprestació al
constructor, és francament freqüent donada la seva evident utilitat82.
Per això a efectes pràctics només cal considerar, en relació al present estudi, que aquesta singularitat comporta una delimitació evident. Si cal pagar la
construcció lliurant a canvi pisos, no podrà convenir tal cosa, si el que encarrega
la construcció és el titular real de la superfície, ja que l’esmentat titular d’aquest

82
Veieu la Llei 23/2001 del 31 de desembre de Cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de
construcció futura.
Quan l’article primer d’aquesta llei esmenta la cessió d’una finca o d’una edificabilitat, tal
expressió edificabilitat consona amb el futur (i ara vigent) art. 553-13 del Codi civil de Catalunya
quan diu que la reserva expressa el dret de sobreelevar (construir sobre un edifici preexistent),
subedificar (subterrani, pàrquings, etc), edificar (aixecar sobre un tros-solar que forma part dels elements comuns d’una finca que es divideix en propietat horitzontal). És a dir, la reserva proporciona
als seus titulars aquella edificabilitat a la qual es refereix l’article 1 (Llei .... de 31 de desembre de
2001). És clar que l’esmentada llei és anterior a la promulgació de llibre de Dret reals del Codi civil
de Catalunya, però l’expressió «edificabilitat» de la llei aquesta posterior, concorda amb el sentit
de la denominada reserva de l’art. 553-13 del Codi civil de Catalunya.
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dret real, si bé és cert que adquireix la propietat dels pisos construïts, aquesta
propietat és temporal i per tant, quan esdevé la reversió, el dret de propietat al
que ens referim es resol, desapareix. Per tant83 mai podrà fer el titular del dret
real de superfície, aquesta «traditio» del pis o pisos, ja que el constructor vol ser
remunerat amb una propietat plena, és a dir perpètua.
En canvi el titular del dret de vol pot pagar mitjançant aquesta espècie de
«datio in solutum»84 perquè adquireix, per exemple (contràriament al que passa
amb el dret de superfície), el ple domini85 dels pisos construïts, dels quals, naturalment, sempre podrà disposar.
Tenint en compte l’exposat, és clar que, en el joc i actualització de la reserva,
res importa el sistema d’operar la contraprestació a la construcció. Només, quan
la construcció es paga en pisos construïts, s’ha de verificar si aquella persona que
així paga, té o no el domini dels pisos per poder-los transmetre. Si té o no el «ius
disponendi».

IV.

CONCLUSIÓ

Si bé com deia EPICTETUS initium doctrinae consideratio nominis aquí, al
final i per via de conclusió, hem de fer evident l’extraordinària importància i
utilitat pràctica d’aquesta institució que es denomina reserva. I certament, i això
comporta un reconeixement de la intensa transcendència de la institució més
àmplia que el que suggereix la denominació utilitzada. El que sobre aquesta denominació s’estableix és pràcticament una reducció del contingut de la transmissió o transmissions dominicals que es duguin a terme a favor d’altres persones
(per exemple, venda de pis o de tots els pisos) ja que el cedent, ja ab origine
ha retingut per a si, el dret de sobreedificar, soterrar o edificar, i que per tant
continuarà sent atribuït al titular de la reserva. I això és un dret (és a dir no una
mera reserva del dret) ja que si es transmet el domini a un tercer, però aquest no
adquireix aquest contingut que diem reserva, és que aquest contingut continua
en el patrimoni del cedent. I és que aquest cedent es reserva alguna cosa semblat
al domini d’un solar que és com si estigués damunt de l’edifici, i sobre les parts no

83
Simplificant-ho volem dir que el titular d’un dret real de superfície mai podrà celebrar
aquest contracte de permuta, perquè no pot cedir en ple domini la propietat privativa de cap dels
pisos que a l’empara d’aquest dret s’han construït. I no pot celebrar aquest contracte perquè el
titular d’un dret de superfície no adquireix el ple domini del construït, sinó una propietat temporal
i resoluble. Per tant, ja que nemo dat quod non habet, el titular d’aquest dret real no pot perfeccionar l’esmentada permuta.
84
És com si fos una datio in solutum però no és tal cosa, doncs la permuta és ab origine
convinguda i no es dóna una cosa diferent de la compromesa, sinó la compromesa.
85
Veieu supra nota 79. Veieu la Llei de 31 de desembre de 2001 (Llei 23) de cessió de finca
o edificabilitat a canvi de construcció futura.

830

edificades de la finca, continuant el titular de la reserva i cedent, retenint aquesta
parcel·la de poder.
I, com aquesta institució que denominem «reserva» no té un termini de limitació del seu exercici, és clar l’encert del legislador al no imposar-ho, perquè es
tracta d’una part del contingut del domini, i el domini no té durada, sinó causes
d’extinció generals (prescripció, usucapió en contra, abandó, etc.).
I no és només una mera retenció d’una part del contingut dominical, sinó
també una incidència sobre la transmissió dominical gravada, caracteritzada, per
poder (els titulars de la reserva) segons s’ha vist, adaptar el títol de constitució de
la propietat horitzontal a la mutació que comporta la nova edificació.
I encara és més: comporta l’atribució de la propietat d’aquella construcció
que és futura i encara ni existeix: la nova construcció86.
Finalment quan la reserva s’ha activat i s’ha consumat la realització de l’obra,
amb l’escriptura d’obra nova, la descripció dels pisos, i la redistribució dels coeficients corresponents als elements comuns, aleshores la nova i la vella construcció
s’integren en un tot comú únic. I aquella segregació del contingut dominical, es
reintegra en el sí del domini, gràcies a la poderosa força atractiva de la propietat.
Existirà aleshores una única finca, dividida en propietat horitzontal on cada titular
de cada pis serà titular de la nova quota comunitària calculada tenint en compte
la totalitat d’elements comuns del total de l’edifici, i les extensions i altres característiques dels elements privatius. L’antiga segregació d’una part del contingut
dominical, serà un simple antecedent històric, i l’única finca albergarà l’antiga i la
nova construcció vertebrades en una única finca dividida en propietat horitzontal.

86
La regulació de la reserva per edificar de l’art. 553-13 té més importància de la que aparenta. Comporta alguna cosa tan important com la creació d’un conjunt de facultats que s’apropen
molt a un especial dret de propietat. En l’acte de constitució la reserva, que com és sabut ha de
constituir un pacte especial i separat de l’escriptura de divisió en propietat horitzontal, la reserva
esmentada —repeteixo— crea a favor dels titulars de la reserva un contingut jurídic que pertany a
ells, i aquest segregament del domini de la finca, ho retenen en el seu propi patrimoni, i ho separen
del contingut dominical de la seva finca que es divideix. I aquesta porció que segreguen i retenen
sembla alguna cosa com una pròpia segregació funcional d’una part del domini, i per tant aquest
conjunt participa de la naturalesa del domini, és a dir, té naturalesa dominical.
Això que tinc l’atreviment d’afirmar queda revelat si examinem l’article 16 del Reglament
hipotecari en el seu núm. 2. Aquest article, que regula la inscripció dels títols del dret a sobreelevar,
soterrar o edificar, exigeix que consti en el títol a inscriure, la durada del qual dret no podrà excedir
de deu anys (art. 16 núm. 2, apartat c. del Reglament Hipotecari). Oportunament, en canvi, l’art.
553-13 del Codi civil de Catalunya no limita la durada de la reserva, i és perquè els titulars de la
reserva són titulars dominicals d’una part segregada, i el domini natural i institucionalment no és
temporal, sinó per sempre. L’omissió de l’establiment d’un termini és a aquest efecte significatiu.
L’article 16 del Reglament hipotecari va estar anul·lat per la Sentència del T.S. de 24 de febrer
de 2000 (Sala contenciosa administrativa). Si el lector vol examinar el fonament que determina
l’anul·lació pot consultar la pàg. 223 de les Lleis hipotecàries, Madrid: Thomson, 2010, que li permet una lectura fàcil.
Els dubtes que sobre aquest tema poden existir, queden salvades a Catalunya per la promulgació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya que conté l’article 553-13 tantes vegades citat.
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Per tranquil·litat meva, dic —no obstant això— el següent. S’ha de comprendre que quan jo dic que la reserva no té terme (resolutori) «ad quem» per
realitzar la seva activació, sostinc això, malgrat que l’article 553-13 (que regula la
reserva) per determinar el contingut de l’escriptura de constitució de la reserva
remet a l’article 567-2.1 (que regula el dret de vol) que en el seu apartat c) diu
que l’escriptura de constitució del dret de vol «ha d’expressar que el terme per
executar-lo, que no pot passar en cap cas, sumant-hi les pròrrogues, els trenta
anys». I sostinc això, perquè una cosa és reservar-se la facultat de constituir el dret
de vol (el pots constituir però no el constitueixes) i una altra cosa és que realment
ja el constitueixis, que procedeixis ja a la seva creació. I és, a partir de la creació
de la constitució del dret de vol, quan comença el «dies a quo» dels trenta anys.
Una cosa és el termini per a fer ús del dret reservat de crear el dret de vol (que no
existeix) i un altre termini és aquell que, ja constituït efectivament el dret de vol,
provoca en aquest moment el «dies a quo» dels trenta anys per construir. És per
aquestes raons que jo sincerament crec que la referència de l’art. 553-13 (reserva)
al 567.2.1, apartat c (dret de vol) no comporta res més que determinar el contingut de l’escriptura de constitució i així és una expressió que afecta al contingut
del dret de vol, però no de la reserva (només vol dir que cal establir que el dret de
vol a constituir estigui afecte a aquest termini).
No obstant això, tinc la impressió que a l’hora de la veritat el més aconsellable «ad cautelam» és que el titular o els cotitulars de la reserva, si no volen córrer
el risc de pèrdua, s’afanyin a exercitar-la abans dels trenta anys. I amb un excés
de precaució s’afanyin a què abans de trenta anys hagin activat i construït. Jo no
penso això, però com a advocat, no aconsellaria córrer el risc que expresso —repeteixo— contra la meva íntima convicció.
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Necrològiques

IN MEMORIAM: DR. JOSÉ MARÍA POU DE AVILÉS
por
AGUSTÍN LUNA SERRANO
Académico de número
13 de diciembre de 2011

1. Del compañero de Academia que nos ha dejado hace pocos meses —el día 7
del pasado mayo y a punto de cumplir 90 años— puede decirse que fue un jurista en
plenitud, conocedor profundo del derecho, investigador y docente solícito del mismo
y, como abogado destacadísimo, eminente en la buscada sencillez de la argumentación, brillante en la exposición y en la defensa del cliente gran batallador. Fue también, en el seno de nuestra Corporación, académico ejemplar. Y fue, yo diría que sobre todo, una persona extraordinariamente vital y, por ello, profundamente humana.
El Dr. José María Pou de Avilés había nacido el 7 de septiembre de 1921
en Vilassar de Mar, población en la que también había nacido su padre, que allí
ejerció la medicina, y en la que la familia Pou tenía el arraigo de muchas generaciones. Estudió el bachillerato en el Liceo Garcigay de Barcelona1 y, después de
obtener el título de bachiller, estuvo tentado de estudiar la carrera de ingeniero
de caminos, acaso por seguir la estela de su abuelo materno, el general Avilés, de
ascendencia asturiana, que lo era del arma de ingenieros. La doble circunstancia
de que dicha carrera sólo se cursaba en la Escuela de Madrid y de que nuestro
añorado compañero era hijo único hizo que no abandonara Barcelona y que se
decidiera por estudiar en su Facultad de Derecho, pensando, como decía alguna
vez, que esta carrera tenía muchas salidas y ello aún en el caso de que no le agradara la abogacía. Esta profesión es la que, por cierto, habría luego de ejercer con
tanto entusiasmo como entrega y con tanta pasión como eficacia, en feliz compaginación con otras vocaciones propias de un jurista que, como el Dr. Pou, mayor
afección sentía por el derecho a medida que más lo conocía y más lo practicaba.
Fue alumno destacadísimo de la Facultad, de la que solía comentar que
había tenido la suerte de recibir enseñanzas de juristas tan preclaros como los

1
Situado en su momento en la esquina de la calle Balmes con la de Valencia en la que ahora
se erige la parroquia de Santa María de los Ángeles.
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doctores Algarra, catedrático de Economía, del Castillo, de Derecho Político, de
Gómez del Campillo, de Derecho Canónico, y de Díaz, de Derecho Romano. De
los exámenes de don Eusebio recordaba casi a la letra algunos de los pasajes que
necesariamente habían de recitarse en los exámenes y, desde luego, sin perder una
palabra, una definición romana de la ley «honesta, iusta, possibilis, secundum natura et secundum patriae consuetudine, necessaria, manifesta quoque, nullo privato commodo sed pro commune civium utilitate conscripta», de la cual nuestro
añorado compañero decía, en una entrevista que se le hizo en 1998 cuando contaba 77 años de edad2, que era «la definición de la ley más completa que he visto».
Como estudiante de la Facultad, el expediente académico del Dr. Pou de
Avilés es realmente espectacular en cuanto a las calificaciones obtenidas3, alcanzando también el premio extraordinario de la licenciatura, previa la entonces
habitual oposición, celebrada el día 2 de octubre de 1943, disertando sobre la
distinción entre el derecho público y el derecho privado.
2. Una proyección fundamental de la figura del Dr. Pou de Avilés, a la que
se aplicó con tanto fervor como a la abogacía, fue la de profesor universitario, en
la que se inició al poco de obtener la licenciatura y hacia la que le encaminó en
sus principios el Dr. Francisco Bonet Ramón. Nuestro compañero de Academia y,
en mi caso, también de Facultad, consiguió a los dos años de licenciarse, en 1947,
y en la entonces llamada Universidad Central de Madrid, el título de doctor, con
una tesis, calificada con la nota máxima de sobresaliente, sobre «La paternidad
judicialmente declarada», temática en la que habría de profundizar, como veremos, en otros trabajos posteriores.
En esta vertiente de estudioso y de profesor del Dr. Pou, que en la docencia
universitaria alcanzó enseguida renombre por su profundidad doctrinal y por su
facilidad pedagógica, es de significar que amplió estudios, becado por el gobierno
francés, en París; que asimismo consiguió una de las ayudas, entonces bien poco
2
Esta entrevista se contiene en un fascículo, cuidadosamente encuadernado, conservado
en el despacho del Dr. Pou de Avilés, bajo la identificación —que mucho dice de la meticulosidad
de su dueño— «18 mar. 1999, 111/120».
El fascículo, que su portada lleva en letras doradas el título de «Homenatge als dos grans
juristes Dr. Josep M. Pou d’Avilés i Dr. Josep J. Pintó Ruiz», se abre con una magnífica fotografía en
color de estos dos prestigiosos juristas, ambos revestidos de toga y muceta, figurando a continuación un prólogo de los abogados Ramón Pou y Martí Bou, al que siguen las palabras de «Homenaje
en las bodas de plata del ejercicio de la profesión del Dr. José Mª Pou de Avilés», que se cifra en un
«Anecdotario y recuerdos del despacho del Dr. D. José Mª Pou de Avilés» y que fueron dedicados
al maestro por su antiguo pasante Martí Bou Vidal el día 29 de noviembre del 1968.
Los homenajeadores del Dr. Pou de Avilés quisieron ampliar el reconocimiento dedicado
al Dr. Pou al más destacado de sus pasantes, el Dr. Pintó Ruiz, por lo que se unieron al fascículo
encuadernado numerosas fotografías de ambos y sendas entrevistas hechas a uno y otro en el año
1998, según se puede calcular por la entrevista hecha al Dr. Pou.
3
Alcanzó sobresaliente en todas las asignaturas de la carrera y, en catorce de ellas, matrícula de honor.
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frecuentes, del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos; y que frecuentó un curso
internacional, en la especialidad de Derecho Civil, en la Universidad de Munich
en el año 1951.
Ya desde muy joven, el novel profesor Pou de Avilés tuvo enseguida conciencia de que el derecho civil era todo un uno con las demás normas del llamado
derecho privado y dedicó una especial atención al derecho mercantil, al punto
de que su competencia en esta materia motivó a la Facultad barcelonesa a encargarle de la explicación, en el curso 1946-1947 y cuando sólo contaba 25 años,
de la asignatura de derecho mercantil, publicando con dicha finalidad su propio
programa de lecciones4. Ello no era de extrañar, pues, como veremos, el Dr. Pou
estaba empeñado, en el momento del encargo, en la confección de un «Derecho
mercantil» que había de tener varias ediciones.
Profesor auxiliar, luego adjunto y después titular numerario de derecho civil,
el Dr. Pou de Avilés ha enseñado esta materia en la Universidad de Barcelona durante algo más de 40 años hasta su jubilación el día 30 de septiembre de 1987, en
que su Universidad le concedió justamente una medalla5. Las convincentes enseñanzas del Dr. Pou, la claridad y a la vez la sencillez de sus explicaciones y hasta su
majestuosa figura y su elegante pulcritud en el vestir son recordadas por muchos
de los que en nuestra Facultad de Derecho fueron sus alumnos y discípulos.
3. Aunque desde el mismo año en que se licenció nuestro añorado compañero se dedicó, con éxito rápido y creciente, a la abogacía, nunca quiso hurtar por
ello horas a la docencia y, desde luego, a la investigación, siendo sus publicaciones
frecuentes y continuadas a lo largo de muchos años.
Cuando todavía era muy joven se aplicó, juntamente con su tío el también
abogado don Gabriel Avilés Cucurella, a la redacción de un extenso manual de
«Derecho mercantil», ajustado, con el grave compromiso que ello supone, al
programa de oposiciones a notarías y del que se publicaron sendas ediciones en
1947, 1953 y 19596. Sólo he podido consultar la edición muy voluminosa y documentada de 1959, prologada por el que fue decano de nuestra Facultad Dr. D.
4
He podido ver dicho programa, comprensivo de 60 lecciones, cuya portadilla dice así:
Universidad de Barcelona. Facultad de Derecho. «Programa de Derecho Mercantil», explicado
por el profesor de la asignatura José María Pou de Avilés, Barcelona, Librería Bosch (Ronda Universidad 11), 1946.
5
Entre otros muchos recuerdos personales que tengo del Dr. Pou de Avilés, revivo ahora
su jocoso comentario de que, habiendo tenido siempre la administrativamente llamada dedicación
no exclusiva a la Universidad, cobraba de jubilado mucho más —acaso el doble, calculo yo— que
de profesor funcionario en activo.
6
La primera edición del volumen —Barcelona, 1947—, de 616 páginas, se agotó prontamente, apareciendo —Barcelona, 1953— una segunda edición con XXV+708 páginas, también
rápidamente agotada. La 3ª edición, de 1959 -aparecida en elegante formato y encuadernada en
tela editorial- constituye un volumen de 803 páginas y corrió a cargo del editor barcelonés José
María Bosch.
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José María Boix Raspall y en la que, por cierto, se mantiene, contra la entonces
opinión del Tribunal Supremo, que como reglas del derecho común a que se
refieren, como supletorio, los arts. 2 y 50 del Código de Comercio, habían de ser
consideradas las del relativo derecho territorial, en nuestro caso las del derecho
civil catalán7, como ya había preconizado, según se recuerda en la obra, el brillante mercantilista D. Agustín Vicente y Gella y como también luego abonó, desde la
conocida sentencia de 28 de junio de 19688, nuestro Tribunal Supremo.
La atención de nuestro compañero al derecho mercantil persistió durante
toda su vida, como demuestran sus trabajos en materia de seguros9, en materia
societaria10, en relación al régimen de la gestión empresarial11 o en materia de derecho marítimo12 y, de manera muy particular, sus puntuales y celebradas crónicas
sobre el derecho comercial español publicadas, desde 1950 y hasta 1960, en el
Anuario de Legislación Extranjera editado en París por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia13 y sus certeros comentarios a la jurisprudencia
mercantil de la Audiencia Territorial de Barcelona durante los años 1953 a 1957
aparecidos en la Revista Jurídica de Cataluña14.
El prestigio alcanzado por nuestro compañero desaparecido hizo que se le
requiriera para redactar, juntamente con el que fue decano de nuestro Colegio
7
Cfr. pág. 40. Al aparecer esta 3ª edición del «Derecho mercantil», el Dr. Pou ya era, como
se indica en la portada del volumen, «Secretario de la Comisión Compiladora del Derecho Foral
Catalán».
8
De la misma, relativa a un aval otorgado por mujer casada en letra de cambio, fue ponente
el Dr. Francisco Bonet Ramón, con el que el Dr. Pou de Avilés había colaborado durante no pocos
años.
9
La existencia de los efectos asegurados en el momento del siniestro, en «Estudios de seguros», Barcelona, Escuela Profesional del Seguro, 1950, págs. 21 a 36. Recoge una conferencia
pronunciada por el autor el día 20 de mayo de 1949, de cuyo texto se hizo también una edición
separada.
10
Referidos a ella son los trabajos siguientes: La sociedad de responsabilidad limitada, en
«Archivo Consultivo de Hacienda», Madrid, 1951; El control de constitución de las sociedades
anónimas, en «Ponencias Españolas», Barcelona, Instituto de Derecho Comparado (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 1962, págs. 157 ss. Constituye una de las ponencias españolas
presentadas al VI Congreso Internacional de Derecho Comparado, celebrado en Hamburgo en
agosto de 1962; y Las sociedades de responsabilidad limitada en Andorra, de acuerdo en el Reglamento de 19 de mayo de 1983, en «La Notaría», 1986.
11
La participación de los trabajadores en la gestión y beneficios de la empresa, en «Ponencias
Españolas», Barcelona, Instituto de Derecho Comparado (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 1958, págs. 223 ss. Constituye una de las ponencias españolas presentadas al V Congreso
Internacional de Derecho Comparado, celebrado en Bruselas en agosto de 1958.
12
Derecho mercantil marítimo, ciclo de conferencias impartidas durante el año 1978 en la
Escuela Oficial de Náutica.
13
Le droit commercial en Espagne (períodos 1950-1951, 1952-1954, 1955, 1956, 1957,
1958, 1959, 1960-1961, 1962-1963 y 1964), crónicas publicadas en el «Annuaire de Législation
Étrangére», Paris, tomos II (págs. 144 ss.), III (págs. 171 ss.), IV (págs. 88 ss.), V (págs. 46 ss.), VI,
VII, VIII, X, XII y XIII, con sus correspondientes separatas.
14
Aparecen dichos comentarios en la «Revista Jurídica de Cataluña», noviembre-diciembre de 1953, mayo-junio y noviembre-diciembre de 1954, mayo-junio y noviembre-diciembre de
1955, julio-agosto de 1956 y enero-febrero y noviembre-diciembre de 1957.
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de Abogados y miembro de nuestra Academia D. Francisco de Asís Condomines Valls, la voz «Derecho», tan fundamental como comprometida, para la
Nueva Enciclopedia Jurídica del editor Seix, aparecida en el primer tomo de la
misma en 1949. De la extensa separata que, bellamente encuadernada, se conserva en el despacho del Dr. Pou de Avilés, he podido apreciar la selecta doctrina española y extranjera que se tiene en cuenta, la agilidad de la redacción y la
minuciosidad con que se examinan aspectos tan cruciales y dificultosos como
las relaciones entre el derecho y la moral, el derecho y la justicia y el derecho y
la equidad15.
A ese mismo prestigio científico alcanzado por el Dr. Pou de Avilés y a
su conocida laboriosidad se debió el encargo, cumplido brillantemente, que le
hizo por dos veces la Editorial Reus de poner al día y revisar la parte de los
comentarios al Código civil de Manresa y Navarro, correspondiente a los arts.
430 a 608 de dicho texto legal, es decir, a la normativa sobre la posesión, sobre
el usufructo, el uso y la habitación, sobre las servidumbres y sobre el registro de
la propiedad16.
La actividad investigadora del Dr. Pou en tema de filiación, comenzada por
la redacción de su tesis doctoral, fue intensamente cultivada a lo largo del tiempo,
llegando a constituirse nuestro compañero en un especialista en la materia, como
demuestran sus diferentes trabajos sobre el reconocimiento forzoso del hijo natural de 195117, sobre la investigación de la paternidad18 o sobre la evolución de
nuestra legislación en tema de filiación natural19. A esta misma temática dedicó
precisamente el Dr. Pou su última comunicación en nuestra Academia, presentada en el año 1997 bajo el título de «La investigació de la paternitat. Les proves
biològiques i la negativa a sotmetre-hi»20.
Otra figura jurídica a la que nuestro compañero dedicó preferente atención,
sin duda por el acicate científico que para él siempre supuso la vivencia práctica
del derecho en su ejercicio profesional, es la de la rescisión por lesión. De la cons15
Cfr. CONDOMINES y POU DE AVILÉS, s.v. «Derecho», en Nueva Enciclopedia Jurídica, t. I,
Barcelona, F. Seix Editor, 1949, con separata de 58 págs. en 4º mayor.
16
Vid. MANRESA Y NAVARRO, Comentarios al Código civil español, t. IV, 6ª ed. revisada por
D. José María Pou de Avilés, Abogado y Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona,
Madrid, Instituto Editorial Reus, 1951, un volumen de 928 págs.; y nueva edición, la 7ª, de 1972,
un volumen de 1.060 págs.
17
El reconocimiento forzoso del hijo natural en el derecho español, en «Revista Jurídica de
Cataluña», mayo-junio de 1951, trabajo del que he podido consultar la separata.
18
Comentario a la sentencia de 9 de mayo de 1961 de la Audiencia Territorial de Barcelona, en «Revista Jurídica de Cataluña», enero-febrero de 1952.
19
En «Jornadas Españolas», Instituto de Derecho Comparado (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Barcelona, 1966. Constituye una ponencia presentada al VII Congreso
Internacional de Derecho Comparado celebrado en Upsala los días 6-13 de agosto de 1966. En la
publicación aparece también un resumen en francés.
20
Dicha comunicación apareció en la «Revista Jurídica de Catalunya», 1997, vol. 2, págs.
107 ss.
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tante y enriquecedora compenetración, en el quehacer de nuestro compañero,
entre la docencia y la abogacía es buen indicio la circunstancia de que la rescisión
por lesión fuera estudiada por él a propósito de sendas sentencias de la Audiencia
Territorial de Barcelona de 1961 y de 196321.
La renuncia del derecho fue objeto de la contribución del Dr. Pou al librohomenaje que se ofreció a nuestro añorado compañero el Dr. Octavio Pérez Victoria en el año 198322. Las consideraciones expresadas en sus límpidas y numerosas páginas, cuajadas, por cierto, de una riquísimas referencias doctrinales, hacen
de este trabajo una verdadera lección sobre el tema examinado.
Un aspecto destacable de las contribuciones del Dr. Pou de Avilés incide
en el interés del mismo por las cuestiones históricas relativas al desenvolvimiento del derecho. Así es de apreciar, en particular, en su escrito, ya citado, sobre
la evolución de la legislación sobre la filiación natural y también en su trabajo,
informadísimo pese a su brevedad, sobre el proceso codificador español y su
relación con el derecho catalán, presentado a las V Jornadas de Derecho Catalán
de Tossa23.
4. Como se ha subrayado anteriormente, nuestro compañero desaparecido
fue un brillantísimo abogado, muy reputado por su doctrina, eficacísimo en la
diatriba argumental, sabio reductor de lo complicado a la sencillez y muy brillante en su oratoria24.
Prácticamente autodidacta, pues hizo una breve práctica de pocos meses en
el despacho de su tío D. Gabriel Avilés, nuestro compañero abrió pronto despacho en Vic, conservando hasta su muerte clientela en la comarca de su Plana, y
se estableció casi a la vez en Barcelona —al principio en la calle Lauria 47— el
mismo año de 1943 en que se licenció, trasladando luego su despacho a la Gran

21
El comentario de la SAT de Barcelona de 19 de diciembre de 1961 aparece en la «Revista
Jurídica de Cataluña» de 1962, págs. 662 ss., y el de la SAT de Barcelona de 28 de mayo de 1963
en la misma revista de 1963, págs. 1214 ss.
22
Dicho libro-homenaje fue publicado por la barcelonesa Bosch, Casa Editorial S.A., en el
indicado año de 1983, alcanzando la contribución del Dr. Pou, la extensión, poco habitual en los
libros de tales características, de 48 páginas.
23
El análisis del proceso codificador español y su relación con el derecho catalán hasta la
publicación del Código civil en el año 1889, en «Materials de les V Jornades de Dret Català a Tossa
(Tossa de Mar, 27/30 setembre 1988: Cent anys de Codi Civil des de Catalunya)», Barcelona, Universitat de Barcelona (Càtedra de Dret Civil Català «Duran i Bas»), 1989, págs. 643 a 650.
Otros trabajos menores del Dr. Pou de Avilés —conferencias, prólogos a diferentes obras,
comentarios y notas sobre diversos textos jurídicos—, de los que no es posible dar precisa noticia
en esta breve exposición, aparecieron en la «Revista de Derecho Privado», en la «Revista General
de Legislación y Jurisprudencia», en «El eco del seguro» o en la revista «Fomento de la Producción».
24
El Dr. Pou de Avilés lamentaba frecuentemente, en los últimos tiempos y con indisimulada añoranza, el progresivo abandono en los tribunales de la oralidad y el arrollador progreso de
la escritura.
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Vía y posteriormente a la calle Girona 67, donde hoy sigue abierto el bufete que
lleva su nombre a cargo de su hijo Javier. Al cabo de pocos años, en 1950, se inscribió también en el Colegio de Abogados de Madrid, al objeto de poder acudir
a las «vistas» que cada vez más frecuentemente había de sostener ante el Tribunal
Supremo.
Su renombre como abogado hizo que a su patrocinio se acogieran muchos
particulares —se ha dicho de uno de ellos que «salía a pleito diario» en tiempos
de la ley de arrendamiento urbanos de 1964— y de no pocas e importantes empresas, como, por ejemplo, la SEAT. A todos ellos aconsejó y defendió el Dr. Pou
con el conocido tesón que le caracterizaba, con el estudio minucioso que a cada
caso dedicaba y con una pasión, ciertamente celada por su brillantez y sus buenas
maneras, que nunca disminuyó a lo largo de su vida.
Ligadas a su actividad en el foro están otras varias actividades relacionadas
con la aplicación del derecho en las que también el Dr. Pou de Avilés se destacó,
ya sea en el dictamen, en la impartición de justicia a través de los numerosos laudos —no pocos de ellos de equidad— cuya emisión se le confiaba o a través de
su actuación como magistrado suplente de la Audiencia Territorial de Barcelona,
nombrado en 1955 y ejerciendo durante algo más de dos años en la sección 5ª de
la Audiencia Provincial25.
En el ejercicio de su actividad de abogado encontró nuestro añorado compañero una proyección en la que asimismo se desempeñaba como maestro y profesor. Muy generoso a nivel personal, pero también muy exigente con sus pasantes,
a los que sometía a una severa disciplina de trabajo y a un cierto agobio cuando
al final del día llegaba la hora de los «traslados», sus colaboradores aprendieron
mucho en su despacho, no sólo en las horas de trabajo sino también cuando, una
vez que el Dr. Pou hubiera recogido ordenadísimamente su mesa de trabajo y
revisado minuciosamente la agenda del día siguiente, les invitaba, en sus primeros
tiempos, a acompañarlo hasta su inicial domicilio de la Plaza de Letamendi 24, recorriendo, en ciertos no tan lejanos días, la acera izquierda de la todavía entonces
descubierta calle Aragón por la que pasaba el ferrocarril.
Nuestro compañero también aportó su colaboración al Colegio de Abogados al que tan dignamente pertenecía, ya sea como miembro de su Comisión de
Cultura o ya como miembro, a partir de 1955 y durante varios años, del Consejo
de Redacción de la Revista Jurídica de Cataluña, editada conjuntamente por el
Colegio y por nuestra Academia.
Como gran abogado que era, el Dr. José María Pou de Avilés admiraba mucho a los colegas abogados que sobresalían por su buen hacer, por su ingenio y
25
Designado magistrado suplente por Orden de 8 de octubre de 1955, durante el tiempo
en que ejerció dicho cargo de manera continuada presidía la correspondiente sección el magistrado
D. Juan Higueras.
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por su capacidad de convicción, y a aquellos a los que más admiraba los recordaba frecuentemente y, en alguna ocasión, les dedicó una nota necrológica publicada en la Revista de nuestra Academia y de nuestro Colegio26.
Su valor como destacado hombre de leyes le fue reconocido mediante la
concesión de la medalla de la Orden de San Raimundo de Peñafort27.
5. Un aspecto de la actividad como jurista del Dr. Pou de Avilés, que en
estos últimos meses se recuerda con frecuencia por conmemorarse el 50º aniversario de la promulagación de la Compilación del Derecho Civil Catalán de 21 de
julio de 1960, es el de su diligente y brillante participación en la preparación de la
propuesta del texto de dicha disposición en cuanto activo secretario de la Comisión de Juristas designada al efecto, cargo para el que fue designado, en atención
a su reconocida ciencia y a su extraordinaria eficacia, en el año 195328.
6. Nuestro añorado compañero fue elegido para formar parte de nuestra
Academia el día 29 de enero de 1986 y para ocupar la vacante dejada por el famoso magistrado D. Carlos Obiols i Taberner, presidente que fue de la Audiencia
Territorial de Barcelona. Vino a ocupar, como académico numerario, el sitial intitulado a Jaime de Montjuïc, una vez que leyó el discurso de ingreso reglamentario, discurso que pronunció el día 10 de diciembre de 1990, disertando sobre la
accesión invertida y siendo respondido, en nombre de nuestra Corporación, por
el Dr. Pintó Ruiz29.
La estructura y el contenido del discurso responden perfectamente al modo
de construir, razonar y exponer del profesor y del abogado que fue su autor, el
cual decía, con palabras sencillas pero perfectamente expresivas de su personalidad, que el jurista, «per la seva decisiva intervenció en l’aplicació de l’ordenament
jurídic, busca el sentit de les normes i les subsumeix en els supòsits de fet que
reclamen la seva aplicació».
Con el planteamiento de base que estas palabras sugieren, el discurso de
ingreso del Dr. Pou parte de la consideración del principio superficies solo cedit,
examina luego su recepción y regulación en el Código civil y en la Compilación
catalana y critica su anacronismo, para, con estos antecedentes, examinar el régimen que considera adecuado para disciplinar la extralimitación en el ejercicio de
las facultades del dominio en relación con el vuelo, con un minucioso examen de

26
Francesc Segura de Luna: circumstàncies familiars i de formació, en «Revista Jurídica de
Catalunya», 1990-4, págs. 289-291. Este letrado fue académico numerario de nuestra Corporación.
27
Por Orden del Ministerio de Justicia de 24 de junio de 1995.
28
Fue designado por Orden del Ministerio de Justicia de 10 de febrero de 1953, sustituyendo a D. Jorge Olivar Daydé.
29
L’accessió invertida, nous horitzons, discurs d’ingrés a l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya, 1990.
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la jurisprudencia del Tribunal Supremo30 y de las sentencias de la Audiencia Territorial de Barcelona31. En conclusión, y en la disyuntiva de las distintas configuraciones de la accesión en los casos de extralimitación —la solución romana, volcada hacia la propiedad y acogida por el Código y la Compilación, y la germánica,
orientada hacia el trabajo del constructor—, el Dr. Pou se pronuncia claramente
por defender que el fenómeno frecuente de la construcción extralimitada debe
ser resuelto jurídicamente según criterios de equidad y a favor del constructor,
en la línea ya marcada por la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de
1949 y siempre que concurran —según ha ido precisando la jurisprudencia— los
requisitos de la buena fe del constructor, de la importancia y valor de lo edificado
superiores a los del suelo invadido y de que las dos partes del suelo, el propio y
sobre el que se lleva a cabo la extralimitación, formen con lo edificado un todo
indivisible.
Nuestro compañero participó activamente en los trabajos ordinarios de
nuestra Academia, a los que en sus últimos tiempos acudió alguna vez con no
poco esfuerzo personal. Así, por ejemplo, dedicó una enjundiosa contestación,
digna de su gran categoría como jurista, al discurso de ingreso de nuestro compañero el Dr. Antonio de P. Escura32 y, en las sesiones quincenales de nuestra Corporación, presentó diversas comunicaciones, de las que hay reseña en la Revista
Jurídica de Cataluña, siendo la última de sus intervenciones, según ya se ha dicho,
la que trató sobre la investigación de la paternidad, las pruebas biológicas y la
negativa a someterse a ellas.
7. La poderosa personalidad del Dr. Pou y su gran prestigio profesional
hicieron que fuera llamado a participar en otras asociaciones y corporaciones
ciudadanas. Es de recordar, en efecto, que por más de 10 años formó parte de la
Junta de Gobierno del Ateneo Barcelonés y que asimismo fue miembro destacado
de la Reial Acadèmia de Doctors.
En esta última corporación, que tiene un carácter multidisciplinar, se le hicieron dos difíciles encargos, como los de contestar a un discurso de ingreso de
un catedrático de psicología sobre «la identidad étnica» en 199333 y a otro de un

30
En el discurso del Dr. Pou se consideran, entre otras, las STS de 31 de mayo de 1949
(fundamental en el entendimiento de la figura en la actualidad), de 17 de junio de 1961, de 1 de
octubre y de 27 de noviembre de 1984, de 11 de marzo de 1985, de 19 de abril de 1988 y de 8 y de
22 de noviembre de 1989.
31
Considerando la muy importante SAT de Barcelona de 9 de junio de 1978, de la que fue
ponente el magistrado D. Toribio Salinas.
32
Cfr. ESCURA Y VIÑUELA (Antoni de P.), La seguretat jurídica en el comerç electrònic, discurs d’ingrès en l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya y contestación del Dr. Pou
de Avilés, 22 de marzo de 2001, editado por la propia Acadèmia.
33
Cfr. AGUIRRE BAZTÁN (Ángel), La identidad étnica, discurso de ingreso en la «Reial Acadèmia de Doctors», febrero de 1993, publicado por dicha Acadèmia.
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catedrático de medicina sobre «l’envelliment del cervell humà» en 200234. En esta
última ocasión, el Dr. Pou, que ya había cumplido 80 años, confesaba que, envejeciendo bien como él, hacerse viejo no es tan preocupante, puesto que en su caso
aún podía aconsejar jurídicamente y decir cuál era la solución exacta a algunos
problemas que se la plateaban en el despacho. En tal contestación al discurso de
ingreso del profesor de medicina, nuestro compañero confesó que llegó a saberse
de memoria los 1.976 artículos de Código civil, pero que, en aquel momento, los
podía interpretar y explicar el porqué de cada uno mejor que cuando los sabía
recitar sin mirar el texto legal.
8. Como buen mediterráneo levantino, el Dr. Pou gustaba y gozaba mucho de las cosas buenas de la vida, de cuya actitud eran muestras su elegante
pulcritud35, su inclinación —aunque sin llamativa ostentación— hacia el lujo y la
comodidad36, la delectación en el estudio y en la lectura en su retiro de Cabrera
de Mar y la afición a la pintura figurativa37 y a la buena música38.
Al margen de su entrega a la docencia y a la abogacía, la gran pasión de
nuestro añorado compañero fue, sin embargo, la de viajar. En 1998, cuando
estaba preparando un viaje por la América Central y para atravesar el Canal de
Panamá y otro para acudir a Santiago de Compostela, manifestó que conocía
entre 115 y 120 países, de los cuales le había entusiasmado sobre todo el realizado a Camboya, a donde —decía— que le complacería volver de nuevo, al
igual que a las islas de Java, de Sumatra, de las Célebes y de la Polinesia Francesa39. Amaba, como buen gustador de las cosas que le agradaban, los viajes
largos, de 20 o más días, y en cierta ocasión me explicó que los planeaba y
realizaba, disfrutando mucho en cada una de las fases, de la siguiente manera:
en primer lugar, mediante un estudio preliminar sobre el interés de los lugares
a visitar, sobre la facilidad de los medios de transporte y sobre la comodidad
de los hoteles, a través de lecturas, informes y folletos; luego, con un viaje relámpago de reconocimiento, de unos 3 o 4 días de duración, recorriendo todo
el periplo y comprobando la bondad de la información; y un tercer período

34
Cfr. CERVÓS I NAVARRO (Jordi), L’envelliment del cervell humà, discurso de ingreso en la
«Reial Acadèmia de Doctors», 21 de mayo de 2002, publicado por dicha Acadèmia.
35
Alumnos y pasantes recordaban sus gafas Truman y seguramente todos recordamos su
toga, que se distinguía por sus franjas de terciopelo.
36
No pocos envidiaban sus automóviles y algunos todavía recuerdan el de marca Vauxhall.
37
Un cuadro de grandes proporciones que lo representa en veste académica sigue presidiendo el que fue su despacho profesional.
38
En materia musical se mostraba, sin embargo, ecléctico, pues lo mismo gustaba de Wagner (en particular de su famosa obra de los «Maestros Cantores») que de Verdi, a más de ser gran
admirador de la zarzuela «La verbena de la Paloma».
39
No le hubiera hecho ninguna ilusión, en cambio y según confesaba, volver a ir a Corea,
al Japón o a las islas Hawai.
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para disfrutar, con la delectación que permite el sosiego de un viaje prolongado, de los lugares que, con su esposa y a veces con amigos, había decidido
tranquilamente visitar.
Con estas breves pinceladas sobre la vida, la obra y la personalidad del amigo añorado que fue nuestro compañero de Academia, sólo ha pretendido hacer
un mero y sencillo bosquejo de su poderosa y admirada humanidad.
Descanse en paz nuestro recordado compañero el Dr. José María Pou de
Avilés.
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IN MEMORIAM
JOAN VERGER I GARAU, UN HOME SAVI I BO
per
ROBERT FOLLIA I CAMPS
Acadèmic de número
10 de gener de 2012

Joan Verger i Garau era un bon jurista, un gran jurista, al meu entendre. A
més, era un gran professional i una persona amb un responsable sentit de país,
un fort esperit ciutadà i un tarannà democràtic molt desenvolupat. Tot això sense
oblidar la seva visió ètica de la professió i de la vida en general, que en aquest
darrer sentit es reflecteix plenament en el seu àmbit familiar.
Intentaré fer un repàs d’aquests diferents aspectes de la seva persona començant per un breu currículum.

I.

EL SEU CURRÍCULUM

Joan Verger i Garau nasqué en un poblet de Mallorca, Algaida, l’any 1924. Va
estudiar les primeres lletres a l’escola oficial, on diu ell mateix que s’ensenyava en
llengua castellana i encara malament. El batxillerat l’estudià a Mallorca i la carrera
d’advocat a Barcelona, ja que en aquell moment no hi havia Universitat a les Illes
Balears, estudis que acabà l’any 1945. Es preparà a la vegada el temari d’oposicions
a notaries i registres. Aquestes darreres les va aprovar l’any 1949 i dos anys més tard,
el 1951, va aprovar també les oposicions a notaries. Començà la seva tasca professional com a Registrador de La Gomera. Va exercir 19 anys com a Notari (a Viana do
Bolo, Belorado, Esporles, Falset, Porreres i Sa Pobla) i 24 anys com a Registrador,
a La Gomera com a primer destí i després a Tamarite de Litera, Borges Blanques
i Barcelona des de l’agost de 1975 fins a la seva jubilació, l’any 1994. En paral·lel
publicà diverses obres jurídiques, fou membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya des de 1995 fins a la seva mort i va ocupar diversos càrrecs
en organismes jurídics i culturals, tant a Catalunya com a les Illes Balears. Se l’hi
concedí la Creu de Sant Raimon de Penyafort. Morí el 10 de maig de 2011.
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Aquest és, sintètic, el seu currículum. Però darrera d’aquestes dades, tan
fredes, es troba, com hem dit al començament, un autèntic jurista, un magnífic
professional, un treballador infatigable, un home cultivat, interessat per totes les
branques del saber, un autèntic ciutadà, demòcrata i amant de Catalunya i, principalment, un home bo.

II.

VERGER JURISTA

Joan Verger era jurista, millor dit, un gran jurista. Només el fet de guanyar les
dues oposicions a Registres i a Notaries ho demostra. Com a jurista, a part de la
seva vida professional, cal destacar la seva faceta de Professor Associat a les Universitats de Lleida, Palma de Mallorca i Autònoma de Barcelona. I també la seva faceta
d’autor, amb la publicació de diversos estudis jurídics, com ara: Innovacions introduïdes en el Dret Civil de Balears per l’actual Compilació (1962), Reconsideració i
reforma de la regulació de l’adopció (1968), Alguns aspectes Registrals de la propietat
horitzontal (1981), Entorn d’una estructura constitucional i estatutària dels recursos
contra la qualificació dels Registradors de la Propietat i Mercantils (1993), Els arrendaments urbans en relació amb tercers, els arts. 13, 14 i 19 de la Llei 29/1944 (1997),
La necessària i urgent transformació del recurs governatiu (2001), Els recursos contra
les qualificacions registrals (2002). Així com el seu discurs d’ingrés a l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Catalunya sota el títol: Avaluació crítica de la recent
normativa estatal i de la possible normativa autonòmica sobre els recursos contra les
qualificacions dels registres de la propietat (tema sempre recurrent en ell), llegit el
24 de març de 2003. I això sense oblidar la seva destacable aportació als Comentaris sobre la Compilació de Dret Civil de Balears, dins l’obra dirigida per Manuel
Albaladejo Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, en les seves dues
edicions, de gran qualitat jurídica. Ha col·laborat també en alguns volums de la
Gran Enciclopèdia Catalana, en entrades de dret català i balear.
El seu aspecte de jurista es mostra tant en les seves publicacions, com en les
ponències i comunicacions no publicades, i en la seva participació i vinculació a actes i organismes jurídics, dels quals parlaré al tractar del seu aspecte com a ciutadà.

III.

VERGER PROFESSIONAL

Joan Verger a més de bon jurista era un gran professional. De la seva època
de registrador cal recordar que en una entrevista a la revista Àpoca al parlar dels
tòpics que circulaven entorn dels Registradors (avui sortosament desapareguts)
va dir: «Això depèn de cadascú. Jo, després de treballar de nou a tres, em portava
molta feina a casa. Si no llegeixes les escriptures, no pots qualificar-les.»
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Però el que més el caracteritza, potser, era la forta implicació amb la seva
feina, fent de la vida professional i privada un continu, com ho posa de manifest,
per exemple, que tenia la seva residència prop del Registre, o en el mateix poble,
i la seva presència constant al despatx. Aquí s’escau mencionar, per posar un
exemple, la seva estada a La Gomera, el seu primer destí. En aquelles dates el
ministre Ruiz Jiménez va visitar l’illa (sembla que es trobaren a l’avió) i se sorprengué de trobar un registrador que, efectivament, residia en aquell allunyat
poble. I ell mateix dóna dues mostres de les dificultats que representava el fet
de viure en aquella illa. La primera quan hi va anar a prendre possessió. Explicava que com no hi havia pròpiament port el vaixell que els portava traslladava
a terra les persones en una barca, mentre que els animals hi anaven nedant.
La segona, quan recordava, esgarrifat, que en tota aquella illa no hi havia cap
clínica ni hospital. Les comunicacions es feien en vaixells petits, de color negre
i llargues xemeneies, anomenats «correillos». I explicava de la vegada que, en
un viatge que feren a l’illa de Palma, per celebrar el Nadal a casa d’un Notari
amic seu, els sorprengué una terrible tempesta: «la popa del correillo —deia—,
a conseqüència de l’onatge, s’enfilava tant que sovint se sentia l’hèlix del vaixell
en sortir de l’aigua i quan avisàrem un cambrer aquest va entrar caminant a quatre grapes». Doncs bé, tot i això, i amb la sorpresa del substitut (que en aquell
temps tenia facultat per signar els assentaments registrals), va continuar residint
i treballant a l’illa.
Durant la seva llarga estada a Barcelona, jo mateix vaig poder apreciar i
ésser testimoni de la seva professionalitat. Dins el món jurídic del moment era un
registrador dels qualificats com a «durs». Com diu el notari Suau: «Analitzava fil
per randa tots els documents, llegint-los de dalt a baix, amb els seus annexats i
complementaris. Prou que hi tocàvem amb les nostres mans, quan les escriptures
qualificades eren les nostres. Però mai no hi havia dificultat que no comptés d’antuvi amb l’ajuda dels seus amplis coneixements com a notari i registrador per a
poder-la solucionar».
També com a notari fou un gran professional. S’estimava molt aquesta professió i així ho ha deixat escrit: «El notari té la virtut de la immediatesa i de la
normal promptitud; en canvi, el registre dóna més marge per programar-te; és
més tranquil, pots mirar les escriptures amb més assossec». I creu que la funció
notarial no pot deslligar-se de la del registre, creient que les dues tenen plena cabuda dins el món del segle XXI. I afegia: «la seguretat jurídica i la funció cautelar
del notari seran sempre una exigència de totes les societats», alhora que recordava
una frase d’en Josep Pla, segons el qual una de les diferències essencials entre
l’Europa de l’Est i la de l’Oest, era que en aquesta hi havia notaris. Ara, però, la
de l’Est té també notaris.
De la relació entre notaris i registradors, i de la seva diferent funció, en va
parlar en el seu discurs d’ingrés a l’Acadèmia, dient que les seves funcions, encara
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que en part recauen sobre la matèria jurídica, en realitat resulten separades, diverses i inconfusibles. Com són distintes les funcions del jutge i del fiscal, ja que
encara que recauen ambdues sobre la mateixa matèria jurídica, la seva perspectiva és diversa.
De les seves anècdotes com a notari, cal esmentar que a la seva primera
notaria de Viana do Bo feia només uns cent documents anuals i malgrat que va
demanar l’ajut econòmic del Col·legi (l’antiga còngrua), se li va denegar. Però ell
continuava residint a la fonda del poble fins que no va poder aguantar més la situació i va sol·licitar l’excedència, havent de demanar diners al seu pare per poder
retornar a Mallorca.
Quant al seu sentit ètic de la professió, crec que cal destacar la seva participació en les Jornades Notarials de Poblet, que van començar dedicant-se exclusivament al sentit ètic de la professió i al companyerisme notarial, el que ens mostra
que estava convençut que l’exercici de la fe pública només era possible des de
l’honestedat i la moral professional. Varen començar el 1962 (jo aleshores era
recent nouvingut al notariat i hi vaig assistir entusiasmat. Recordo el memorable
examen de consciència que ens va fer Ramon Faus en la sala Abt Copons). Amb
els anys es convertiren en jornades d’estudi fins que s’extingiren.
També cal destacar la seva participació a la revista Àpoca, de la qual formà
part del seu Patronat i n’acabà essent President. Precisament aquesta revista
li ha dedicat un sentit homenatge en unes pàgines signades pels notaris Eladi
Crehuet i Gabriel Suau, els quals m’han permès extreure algunes dades interessants per aquest escrit i als quals agraeixo, com no podia ésser d’altra manera,
el detall.

IV.

VERGER ACADÈMIC

Joan Verger va entrar a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, com ja hem dit, l’any 1995 i llegí el seu discurs d’ingrés el 24 de març
de 2003. Permeteu-me que digui que vaig tenir l’honor de comunicar-li la seva
elecció, com a Secretari que era aleshores, el 14 de juny de 1995. Més endavant,
ja com a President, el vaig rebre com a Acadèmic de número quan va llegir el seu
discurs d’ingrés, abans citat, tot entregant-li el diploma i la medalla corresponent
al setial «Guillem de Vallseca».
Va ésser sempre un acadèmic exemplar. Assistia pràcticament a totes les sessions, àdhuc quan ja tenia forts problemes de mobilitat i havíem de procurar-li un
taxi per tornar a casa seva. Quan jo era President sovint em trucava, preocupat
per temes de l’Acadèmia. Abans de la lectura del seu discurs d’ingrés va presentar
tres ponències. La primera, el 24 de febrer de 1998, sobre el dret de preferent
adquisició en cas de venda de finca urbana, on estudiava àmpliament els seus
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problemes i fent especial esment als que comportava la desaparició en el Codi
Penal del delicte de falsetat en document públic quant a la declaració falsa que la
finca no està arrendada. La segona la presentà el 3 d’abril de 2000, sobre el tema
«El dret de representació en la successió testada». I la darrera sobre el seu tema
preferit, els recursos contra les qualificacions registrals, motivà dues sessions, les
del 26 de març i 23 d’abril de 2003, on estudià els problemes i solucions que respecte al tema es donaven per la recent reforma de la Llei hipotecària, per mitjà
de la Llei d’acompanyament dels pressupostos de l’Estat, i que permetia que els
registradors poguessin apel·lar al jutjat enfront les Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat, que abans se’ls negava per la seva dependència
jeràrquica d’aquests a aquella. Jo evidentment no hi estava d’acord, però s’ha de
reconèixer que fou una ponència molt assenyada. Participava en les discussions
de després de les ponències, i la seva intervenció sempre era interessant, no només
en els temes estrictament jurídics sinó en tots els que al voltant seu es presentaven.
Recordo encara una magnífica intervenció, de gran profunditat, en una sessió en
què van sortir relacionats al tema principal alguns problemes i discussions entorn
de l’eutanàsia i del suïcidi. Intervenció en la qual demostrà un gran coneixement
de l’ètica i un profund sentit humà.

V.

VERGER, HOME DE PAÍS I DEMÒCRATA

Hem dit al principi que Verger tenia un gran sentit de país i un fort esperit
ciutadà, un ciutadà amant de la democràcia i de Catalunya, sense perdre mai el
seu amor per Mallorca. Ell mateix ho diu: «Sóc pròpiament un notari i registrador
català de Mallorca.» Per ell Mallorca i Catalunya eren dues peces inseparables
d’un mateix engranatge. Visqué molt temps a Catalunya, estiuejava a Mallorca i
morí a Catalunya, però el seu enterrament i el recordatori recordaven a la sempre
estimada Mallorca.
Com a bon ciutadà era una persona interessada per tot el que l’envoltava,
fonamentalment en el camp jurídic, però també en la cultura en general. I això es
demostrà des dels primers destins professionals. Així, durant la seva estada a Falset participà intensament en l’ambient cultural poble, la qual cosa el va fer sentir,
deia, del tot identificat tant amb la llengua com amb la terra, ja que les diferències
entre Mallorca i Catalunya són de detall, de matís, precisava. Trobava que hi havia
una tradició comuna, si bé a Catalunya hi havia una més profunda consciència
col·lectiva sobre els seus signes d’identitat. A Falset va cofundar l’Agrupació Cultural i Fotogràfica, entitat que va impulsar la celebració de nombroses activitats a
la comarca del Priorat.
Després, quan fou notari de Porreres, participà en la creació de l’Agrupació
Cultural de Porreres, que organitzava cursos de català i representacions de teatre
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mallorquí, com ara «Un senyor damunt d’un ruc», que anys després es representà
a Barcelona.
Durant la seva estada com a Registrador a Tamarite de Litera (poblet de la
franja, on ell mateix diu que la majoria parlava un català xapurrejat), així com
quan residí a les Borges Blanques, compaginà la pràctica registral amb la tasca de
professor associat de la Facultat de Dret de Lleida, que devia estar, llavors, en els
seus començaments.
Mereix un especial reconeixement la seva activitat cultural a Mallorca. A
part de les anècdotes citades, a Mallorca fou professor de la Facultat de Dret
delegada, els professors de la qual eren magistrats, notaris, registradors, advocats... Alhora, conjuntament amb l’actual President de l’Acadèmia de Balears, i
altres col·laboradors, van crear l’Instituto Espanyol de Derecho Foral, per la qual
finalitat es reuniren vàries vegades amb representants de les regions amb dret
civil propi, amb l’intent de superar les deficiències de les Compilacions, pretensió
que va quedar rebutjada pels representants de Catalunya i del País Basc, perquè
entenien que aquesta tasca corresponia als Parlaments. Més tard, i com ja he dit,
participà als Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigits per Manuel Albaladejo, en la part referent al dret de Mallorca, tant en la primera edició,
com en la segona amb motiu de la Llei 8/1990 de 28 de juny del Parlament de
Balears que modificava profundament la compilació de 1961.
Però fou a Barcelona on s’integrà com a ciutadà, podríem dir-ne, de primera classe. Un ciutadà «honrat» digne de formar part del Consell de Cent si
estiguéssim en l’època medieval. A Barcelona fou també professor associat de la
Facultat de Dret. Participà, a la vegada que ho feia per la Compilació de Balears,
en la redacció de l’avant-projecte de la Compilació de Dret Civil de Catalunya,
per adaptar-la a la Compilació. Formà part de l’antic Tribunal de Censos i de la
primera Comissió Jurídica Assessora. Fou Director durant alguns anys del Centre
d’Estudis Hipotecaris. Va assistir diverses vegades a les Jornades de Dret Català a
Tossa, fent intervencions i presentant diverses comunicacions, sobre diversos temes, com ara la regulació de la filiació adoptiva, les llegítimes o la responsabilitat
contractual i extracontractual pels deutes en la Propietat Horitzontal. Participà
molt activament en el Simposi organitzat per la Generalitat, amb motiu dels 25
anys de la Compilació, amb un parlament en l’acte d’obertura del Simposi, el
desembre de 1985, sobre «L’adaptació de la Compilació a la Constitució. Llei
13/1884 de 20 de març», i en tot moment en l’estudi de les institucions de dret
civil que conformen l’ordenament jurídic català. També participà en el II Congrés
Internacional de la Llengua Catalana (1986-87), on presentà un treball titulat
«La normalització del català als registres públics de dependència estatal situats a
Catalunya, a les Illes Balears i al País Valencià».
Hem fet esment també al seu tarannà democràtic, i en aquest punt vull citar
dos exemples. Un es desprèn d’una entrevista que li feren el 1998 a la revista
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Àpoca, on recorda la brutal interrupció de la normalitat per l’esclat de la guerra
civil. Diu clarament: «Tenia 12 anys l’any 1936, i vaig poder adonar-me suficientment del que passava per causa de la sublevació militar. Les seves repercussions
m’han aclaparat durant tota la vida. És horrible imposar el silenci, un silenci total,
massa vegades de manera definitiva pel fet d’haver manifestat idees o creences
diferents de les d’aquells que ens manen.» Però el que realment em frapà fou la
seva intervenció en una reunió d’aquesta Acadèmia que va tenir lloc a l’Abadia
de Poblet el juny de 2009. Era una reunió copresidida pel President amb el Pare
Abat, on el ponent era en Ramon Mullerat, el qual féu una descripció entusiasta
i molt completa sobre l’organització de la terra en l’època medieval entorn dels
monestirs cistercencs. Al final de la intervenció Mullerat manifestava amb certa
melangia, barrejada amb una mica d’ironia, que potser aquest sistema retornaria
alguna vegada, ja que ningú podia afirmar que el sistema vigent fos l’únic possible. Tot i que no hi havia torn de preguntes Verger, un cop acabada la ponència,
va voler manifestar el seu parer, totalment contrari al del ponent, dient que no
hi havia altra forma d’estructurar la societat que la democràtica, tot recordant la
seva experiència durant la guerra del 1936. I tot això amb una energia i un to molt
diferents del seu tarannà naturalment amable i conciliador.
Voldria ara destacar del seu caràcter, abans ja ho havíem apuntat, un profund sentit ètic, no només en l’àmbit professional, sinó també en tots els aspectes de la seva vida, especialment el familiar. Aquest tret provenia fonamentalment de la seva àmplia formació i fe cristiana, sense oblidar que com a jurista
recordava i seguia els tres preceptes: honeste vivere, alterum non laedere, suum
cuique tribuere, com va recordar la seva filla en el seu enterrament. I sense oblidar tampoc, com a bon demòcrata que era, el seu gran respecte a la declaració
dels drets de l’home.
D’aquesta tradició cristiana emana el seu profund amor a la família, en la
seva visió clàssica, no pas l’actual que admet vàries formes de família, com recull
el Llibre II del nostre Codi. I aquest convenciment queda ben palès en el seu
Memorial sobre els vuitanta-un anys: «Vaig néixer dins una família en què els
pares ens varen cuidar i estimar molt i per això vàrem créixer tan campants i
eixerits», «una altra cosa que també m’ha sortit bé va ser el casament. Ens vàrem
casar l’any 1952 (amb Emília Fransoy) i vàrem tenir sis fills», «Hem passat junts
moltes coses agradables i també moltes penes grosses», «Ens ajuda molt a suportar les penalitats de la vida i el pròxim final, l’estimació que sentim cada moment
de tots nosaltres». Va celebrar les noces d’or l’any 2002 i en la celebració va dir
entre altres coses: «En l’Emília he trobat al llarg d’aquests anys tot i més del que
esperava trobar», «He trobat en el nostre matrimoni, gràcies principalment a
ella, amor, estimació comprensió, ajuda constant». Totes aquestes declaracions
ens mostren un home d’una absoluta integritat moral i d’un profund convenciment d’idees cristianes.
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No sé si aquesta reflexió sobre la vida familiar de Joan Verger s’escau en
una necrològica d’un membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, que
potser hauria d’ésser simplement jurídica. Però crec que en la persona de Joan
Verger els seus aspectes de jurista, professional, ciutadà i bon pare de família estan tan units que són indestriables i fan d’ell un home savi i bo.
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I. PRELIMINAR
Debo confesar que el hecho de asumir la redacción de estas páginas ha implicado la preocupación propia de quién duda de su capacidad para llevar a cabo
semejante tarea con la dignidad y altura que merece tanto esta Academia como la
familia y memoria de nuestro querido compañero Angel Martínez Sarrión cuya
reciente ausencia el 7 de enero último todavía no hemos acabado de aceptar.
Vamos a presentar la figura de un hombre que brilló con grandeza en múltiples facetas. En las páginas que siguen destacaremos dos notas en las que tratamos
de sintetizar su compleja personalidad. En primer lugar, que para él no sería el
primero, aparece un destacado jurista, que vivió el Derecho en variadas facetas,
la de Notario, que a su vez se bifurca desde el despacho a los numerosos cargos y
situaciones que las circunstancias le impusieron; pero simultáneamente tendremos
en él un incansable estudioso e investigador que ocasionó abundante y valiosa
bibliografía. Pero en otro horizonte, lo que él entendió y vivió como valores superiores, fue la preocupación por la familia, la honestidad de su pensamiento y su fe
cristiana.

II. PRIMEROS ESTUDIOS
Nuestro añorado compañero nació en Albacete el 13 de octubre de 1924, perdiendo a su padre a los cuatro años.
En los estudios destacó siempre por su esforzado ánimo y tenacidad que, compaginado con su incansable curiosidad intelectual, hizo proliferar las notas de Matrícula de Honor que comportaban la gratuidad en las matrículas de futuras asigna-
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turas, culminando su bachillerato con la obtención del Premio Extraordinario en el
Examen de Estado en la Universidad de Murcia, año 1943.
Entró luego en la Universidad de Valencia precedido por sus antecedentes
académicos que progresaron hasta conseguir cinco años después sendas licenciaturas en Derecho y en Filosofía y Letras con las notas, de «sobresaliente» en la
primera, y Premio Extraordinario en la segunda. Posteriormente, había de ser galardonado con otros títulos académicos: Doctor en Derecho, con Premio Extraordinario por la Universidad Central de Barcelona (en 1983); Doctor Graduado en
Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid; también Doctor
Honoris Causa por la U.N.A. de La Plata (República Argentina) en el año 1988.

III. SEMBLANZA PROFESIONAL Y ACADÉMICA
Su formación jurídica y disposición personal le permitieron abordar con éxito
tres oposiciones a Notarías. La primera le condujo a Esterri d’Àneu, localidad, tierras
y personas que dejaron en él huellas imborrables que habría de recordar siempre
hasta escribir que de aquellas gentes aprendió a ser mejor notario, contagiándole su
amor a Cataluña y a sus gentes.
En páginas entrañables describió personajes de la más variada figura, unas veces
para resaltar virtudes y rasgos de generosidad, pero también casos de picaresca expuestos con su genuino humor socarrón; refiriéndose a sí mismo, tanto lo vemos entusiasmado con las tradiciones de aquella sociedad reflejadas en su protocolo, como
desanimado por no recibir la ayuda económica del Colegio Notarial, a cuya congrua
creía tener derecho y sin ella le fue imposible trasladarse a Madrid para tomar parte
en el primer ejercicio de oposiciones entre notarios. Como notario de Esterri d’Àneu
tuvo que cohonestar su apasionado amor por su función y por las instituciones de
aquella sociedad junto a la penosa realidad de apenas autorizar cien documentos al
año. Ahora bien, para aquel joven notario sólo alguna de sus escrituras le valía por
las restantes noventa y nueve; y este fue el caso de unos capítulos matrimoniales con
el pacto «de casamiento en casa», en cuyo otorgamiento la novia, una pubilla emocionada por la explicación del notario, derramó algunas lágrimas, una de las cuales
cayó sobre la letra manuscrita de la escritura, que el notario no quiso eliminar por
entender que aquel borrón no manchaba la escritura sino que la dignificaba y enriquecía por encerrar los sentimientos de la otorgante. Anécdota narrada por el Ilustre
académico Pintó Ruiz en el prólogo de la obra de Angel Martínez Sarrión «Cuando
el hombre comienza a ser historia».
En las oposiciones restringidas de notarios destacó entre sus compañeros de
grupo por su colaboración con los excelentes temas que preparaba. Aquellos avatares le llevaron en la oposición de 1958 a Torrelavega, circunstancia que motivó su
ejercicio de la Abogacía en el Colegio de Santander durante los años que siguieron
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hasta que en las siguientes oposiciones, alcanzó Barcelona en 1962, donde permaneció hasta su jubilación en 1994.
El ejercicio de la profesión, y su entrega al servicio propio de la misma, tan sólo
se limitó en cuanto tuvo que compaginarla con las actividades que luego se expondrán, de tal manera que en la semblanza antes aludida como uno de los Grandes del
Notariado se concluyó respecto del mismo en el sentido de que había sido «una de
las figuras con más personalidad y brillantez del Notariado español del siglo XX».
Esta dedicación a su profesión no impidió que simultánea y generosamente participara en actuaciones corporativas de su propio Colegio en cargos como Secretario de
la Junta Directiva, Archivero de Protocolos y Director de la revista «La Notaría»; sin
que podamos olvidar que, junto al mítico don Ramón Faus, impulsó las célebres y
recordadas Jornadas Notariales de Poblet, en las que se propulsaron criterios y principios rectores que orientaron al Notariado desde los ángulos de la ética y deontología. En la primera de dichas Jornadas se produjo el inicio de lo que posteriormente
constituyó la gran amistad con Juan Vallet Goytisolo. Jornadas que subsistieron con
su prístina inspiración, mientras no salieron del lugar originario, tal como había pronosticado el certero olfato de Faus.
Además no puede olvidarse que por la Junta de Decanos del Notariado español
fue designado Delegado para Asuntos Internacionales encargado de dirigir y coordinar todas las actuaciones respecto a otros Notariados y Organismos internacionales.
Otro aspecto de su manera de vivir el Derecho, lo fue en un orden distinto al
notarial. Nos referimos a la docencia. Encargado de curso de la Cátedra de Derecho
Romano del Dr. Latorre Segura de 1967 a 1969; Profesor adjunto por oposición de
Historia del Derecho español, en la Universidad Central de Barcelona, de los años
1968 a 1976; Encargado del curso monográfico de Doctorado sobre «Los heredamientos» de la Cátedra Durán y Bas, 1969-70; Profesor de la Escuela de Práctica
Jurídica Frederic Roda Ventura de 1966 a 1970.
Mas también fuera de España, en su querida Baviera, fue colaborador extranjero en los Institutos Leopold Wenger de Derecho Romano y Karl von Amira de
Historia del Derecho de la Universidad de Munich. Sus conocimientos del latín y de
la lengua alemana hicieron posible su actividad de estudio e investigación en aquella Universidad y más concretamente en la Biblioteca de su Facultad de Derecho.
Facilidad que se acrecentó por la circunstancia de que durante años sus vacaciones
las disfrutó en Munich habiendo llegado a tener el privilegio de disponer de llave de
la Biblioteca para su fácil acceso. Mas sus relaciones en Munich se bifurcaron en la
Parroquia que frecuentaba con los emigrantes españoles y sus necesidades a quienes
atendía la misericordia del párroco y sus monjas, mundo este que le hizo meditar a
Angel discurriendo que, si bien había ido a Munich en busca de ciencia jurídica se
encontró por añadidura con algo que no esperaba, que, según escribió en una ocasión, fue «el fortalecimiento y perfeccionamiento de mis creencias religiosas, mi fe
católica».
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Sus reiteradas, y no cortas estancias en Munich, le conectaron con el Colegio
Español de Santiago, de cuya historia y características tenemos en nuestro querido
compañero Angel un cronista enamorado de aquella institución creada en 1945 por
el padre José María Aguirre, de la Congregación tortosina Hermandad de Operarios
Diocesanos. Al referirse a ella la califica de institución de alto nivel intelectual que
para mantener la libertad de pensamiento exigía la marginación plena de cualquier
idea política dominante.
Es en este Colegio Español de Santiago, junto con la Parroquia antes citada,
donde recala Martínez Sarrión en las horas que la investigación le deja libre; pero,
según escribió, jamás «se me ocurrió poner los pies» en ninguna de las dos casas de
España que había en Munich, diferenciadas por sus ideologías políticas que quebrantaban la cordialidad y el trato entre españoles un tanto abandonados a su suerte «que
rehuían el encuentro por las calles para no tenerse que saludar».
Culminó esta serie de honores y reconocimientos su designación por el Colegio
Notarial de Madrid como uno de los denominados «Los Grandes del Notariado», de
la prestigiosa galería creada por aquella corporación, nombramiento que dio lugar a
la reseña personal realizada por el Notario de Madrid, D. José Madridejos Sarasola,
y correspondiente entrevista1. Documento este de singular valor para conocer su reciente criterio en temas tan interesantes como la trascendencia de las oposiciones restringidas entre Notarios, el influjo de la moral en el quehacer del Notario o bien qué
obras y corrientes influyeron en su vida personal. En un momento del referido texto
Angel afirmó que su pensamiento jurídico respondía al humanismo cristiano extraído de las publicaciones de don Federico de Castro, de don Juan Vallet de Goytisolo,
de don Ramón María Roca Sastre, de don Rafael Núñez Lagos, de don Joaquín Garrigues y de don Manuel de la Cámara Alvarez, enriquecido, ya siendo notario, por
determinados compañeros, maestros como él, del notariado catalán.
IV. PRESENCIA EN LA UNIÓN INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO
Martínez Sarrión destacó en varias facetas en esta importante organización notarial, no sólo interviniendo directamente en los congresos internacionales como ponente o coordinador, sino ocupando cargos al más alto nivel.
Fue ponente sobre el tema «La representación de las sociedades comerciales y
la prueba de tal representación en el Derecho Internacional Privado», en el IX Congreso en Munich 5-13 septiembre 1967. Coordinador internacional en las XI y XII
Congresos de Atenas /2-10 octubre 1971) y Buenos Aires (1-9 octubre 1973) sobre
los temas respectivamente «Los efectos del divorcio, de la separación de cuerpos y
de la separación de hecho sobre las personas y patrimonio en el Derecho compara1
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do» y «Valor y eficacia de las declaraciones de divorcio en el Derecho Internacional
Privado».
Observador del Notariado español (con el Notario de Madrid, Don José Luis
Martínez Gil) en la Section Marché commun de la Commissión de Affaires europeennes desde 1967 a 1975, participando en los trabajos y ponencias de 15 reuniones en
otras tantas ciudades de Europa.
Vicepresidente Vicario para Europa del Consejo Permanente de la U.I.N.L.
desde 1975 (Congreso de Barcelona) a 1977 (Congreso de Guatemala).
Vicepresidente de la U.I.N.L. desde 1978.
Presidente de la «Comisión Legislativa de la U.I.N.L. desde 1977 a 1984 (Congresos de Bogotá, Guatemala, París y Lima).
Presidente de la Comisión Consultiva de la U.I.N.L. desde 1984 a 1989 (Congresos de Florencia y Amsterdam).
Vicepresidente de la Oficina Permanente de Intercambio Internacional designado en 1990.
Miembro de la Delegación española en nueve Congresos Internacionales de la
U.I.N.L. desde 1965 a 1982.
Corolario de esta actividad fue su libro «Memorias del Cincuentenario 19481995, Unión Internacional del Notariado Latino».
Se ha escrito de Martínez Sarrión con referencia a dichas actividades que «tanto
la Unión como los numerosos Notariados miembros le han valorado como una de las
figuras más prestigiosas y representativa del Notariado latino»2.

V. INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES
Aquella actividad externa que hemos descrito en los Congresos y cargos de la
Unión Internacional del Notariado Latino no impidieron compatibilizar con una
vida de estudio e investigación que habría que producir un extraordinario y variado
tipo de publicaciones de las que estas líneas tan sólo pueden ofrecer una breve noticia; así:
1. De entre los ensayos, únicamente destacaremos una muestra de tipo literario y otra filosófica3. De entre las primeras, «Valoración quijotesca de Don Miguel
2

Pág. 234 de la citada Revista «El Notario del siglo xxi».
ENSAYOS FILOSÓFICOS Y LITERARIOS:
«De nosotros y de nuestros males».- Valencia 1962.
«Valoración quijotesca de D. Miguel de Unamuno».- Conferencia con motivo del I Centenario de su nacimiento. Sociedad de Ampliación Cultural. 16 octubre 1964. Diputación Provincial de
Albacete.
«Nosotros, el hombre».- Barcelona 1976.
«Pesimismo y esperanza en los personajes literarios de nuestro tiempo vistos por un Notario».Tarragona 1986. Curso de Conferencias en el Ateneo de Buenos Aires, 1985.
3
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de Unamuno» y «La visión del poder en las Comedias de Lope de Vega; y de las
segundas, sendos trabajos de sus constantes preocupaciones por el hombre y por la
familia, «El humanismo al encuentro del hombre» y «De la crisis de la familia a la
sociedad en crisis».
2. Sabemos de seis obras traducidas desde las lenguas alemana e italiana.
Todas sobre temas jurídicos. Referentes, desde el Derecho romano o documentación medieval, a la responsabilidad civil o a las relaciones obligacionales4.
3. En el capítulo de libros publicados5 haremos varios apartados:
3.1. Sobre un tema tan reiterativo en su bibliografía como la responsabilidad nos
ha dejado dos obras, aparte algunos artículos y conferencias: «La responsabilidad objetiva como garantía patrimonial» y «Las raíces romanas de la responsabilidad por culpa».
3.2. Para la historia del origen del notariado, centrándolo ya a partir del siglo
VIII es muy sugerente la obra «Monjos i Clergues a la recerca del Notariat» donde
se estudian los documentos de la abadía de Sankt Gallen que no se reducían a los
márgenes impuestos por la rutina sino que se llegaron a concentrar en auténticos

«El humanismo al encuentro del hombre».- Buenos Aires 1989.
«De la crisis de la familia a la sociedad en crisis».- Buenos Aires 1990.
«El pesimismo jurídico de Georges Ripert».- Sep. Verbo. Madrid 1984.
«La visión del poder en las Comedias de Lope de Vega».- Separata Verbo.- Madrid 1990.
«Romanticismo y literatura».- Conferencia el 30 octubre 1993, La XXXII Reunión de Amigos
de la Ciudad Católica. Seminario Salesiano Martí Codolá. Barcelona, 1994.
4
TRADUCCIONES:
Burdese, Alberto.- «Manual de Derecho Público Romano». 1ª ed. italiana. Complementado en
la redacción del capítulo sexto: «La Constitución de Hispania romana». Barcelona 1972.
De Cupis, Adriano.- «El daño. Teoría general de la responsabilidad civil». 2ª ed. italiana. Barcelona 1975.
Molitor-Schlosser.- «Perfiles de la nueva historia del Derecho Privado». 2ª ed. alemana. Barcelona 1979.
Redlich, Oswald.- «Documentos de particulares en la Edad Media». 1ª ed. alemana. Barcelona
1987.= «Presencia y esencia de la credibilidad documental». 2ª ed. Barcelona 1994.
Coing, Helmut.- «Épocas de la Historia del Derecho en Alemania». 2ª ed. alemana. Madrid
1990.
Medicus, Dieter.- «Tratado de las relaciones obligacionales». Volumen I y II. Barcelona 1995.
5
LIBROS:
-«Monjos i Clergues a la recerca del Notariat».- Estudi dels documents llatins de l´abadia de
Sankt Gallen (segles viii-xii). Volumen I. Fundació Noguera. Barcelona 1992.
-«La responsabilidad objetiva como garantía patrimonial. Génesis de un pseudo-concepto».Tesis doctoral.
-«Las raíces romanas de la responsabilidad por culpa».- Barcelona 1993.
-«Memorias del Cincuentenario 1948-1998 Unión Internacional del Notariado Latino». Dirigidas por Jorge A. Bollini. Santa Fe de Bogotá 1998. Edición francesa unida.
-«Rolandino. ¿Epígono de los glosadores o adelantado de los «Commentatores». La alborada
documental de «II trecento».
-«Testamento y codicilos. La cláusula codicilar».
Tomo I.- Introducción histórico-documental. Elaboración romanista de la cláusula codicilar.Madrid 2001.
Tomo II.- La cláusula codicilar y los «consiliatores». Su decaimiento y abandono posterior.Madrid 2002.
Tomo III.- Conceptuación jurídica de la cláusula codicilar.- Madrid 2003.
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manuales de fórmulas prácticas. Las «Formulae». También en la misma línea hay
que recordar la obra «Rolandino: Epígono de los glosadores o adelantado de los «comentatores», la alborada documental de «Il Trecento»6, obra prologada por Vallet,
a quién debemos la anécdota de que ANGEL, en su constante búsqueda de datos, se
encerró un día entero, sin comer ni beber para no tener que salir y volver a entrar en
la inmensa biblioteca del Vaticano.
4. En el capítulo de artículos y conferencias7 podemos contabilizar medio
centenar cuya enumeración desborda la razón de ser de una necrológica. La variedad
de temas también dificulta su encaje sistemático: las Leyes y el Derecho; evolución
histórica del Derecho y de Instituciones; recuerdos de significados personajes; documentos y notariado; relaciones contractuales; responsabilidad civil; familia; derecho
mercantil y societario; y un sinfín de etcéteras.
5. En su bibliografía no podemos pasar por alto una obra literaria de Martínez
Sarrión «Cuando el hombre empieza a ser historia», prologada, como hemos dicho,
por el admirado compañero de la Academia José J. Pintó Ruiz, desconocida por inédita, que supera los seiscientos folios, si bien hoy se halla en vías de publicación. Su
atractiva y elegante prosa aborda en treinta y ocho capítulos, los temas más diversos:
las tierras y personajes montañeses en torno a Esterri d’Àneu y pueblos del Pallars,
con episodios desde la notaría a innumerables anécdotas en claves de gracioso humor;
otros capítulos implican breves biografías de personajes de la gran judicatura; a veces
nos traslada a su tierra manchega o a su querida Baviera; oscila entre temas picarescos
o elucubraciones, sobre la pena de muerte o la democracia; del magisterio formativo
alemán a la que él denomina cultura española. En definitiva un índice de centros de
6
Conferencia pronunciada en la Academia Matritense del Notariado el día 2 de marzo de
2000 en A.A.M.N. T.XL.
7
ARTICULOS Y CONFERENCIAS:
1). «Las cláusulas de devaluación monetaria».- R.D.H.A. 1960 pág. 18 sig.
2). «Problemas de viejas y de nuevas Leyes».- R.D.N. 40. 1963, pág. 135 sig.
3). «Repercusiones prácticas de escrituras notariales».- R.D. Pr. tom. 48, 1964, pág. 183 sig.
4) «Las obligaciones de no vender y las prohibiciones de disponer».- R.D.Pr. tom. 48, 1964,
pág. 89 sig.
5) «Efectos de la retroacción de la quiebra de Sociedad Anónima en la responsabilidad de los
socios gestores».- R.D.Pr. tom. 48, 1964, pág. 13.
6) «Actos de disposición por sociedad representante en suspensión de pagos».- R.D.Pr. 48,
1964, pág. 269.
7) «En torno a la familia foral».- R.D.Pr. 48, 1964, pág. 380 sig.
8) «Si la posesión de los resguardos de depósito de valores entraña la propiedad de las acciones».- R.D.Pr., 49, 1965, pág. 3 sig.
9) «La llamada responsabilidad objetiva como garantía patrimonial».- R.D.Pr. 50, 1966, pág.
117 sig.
10) «La mujer casada y la disposición de sus bienes».- Conferencia Academia Matritense del
Notariado el 3 junio 1966. AAMM. XVI. Madrid 1966, pág. 523.
11) «Los recientes Estatutos Familiares».- La Notaría; enero-junio 1967, pág. 1 y sig.
12) «Limitaciones del derecho: Las antinomias jurídicas».- R.D.Pr. 51, 1967, pág. 489 sig.
13) «La mujer casada y la disposición de sus bienes en la historia y con relación a los modernos
ordenamientos europeos».- R.D.N. 56, 1967, pág. 91 sig.
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interés inagotable. En su estilo varía desde rugidos propios de un Joaquín Costa, aspirando a una sociedad más justa hasta un entrañable tono con ecos de nuestra clásica
picaresca al tratar de un viejo marido mujeriego. El lector se percata del alto nivel
cultural del autor desde el mundo grecolatino a la actual modernidad, pasando por
nuestros clásicos, al tiempo que muestra sus conocimientos allende nuestras fronteras.
6. Para terminar todavía daremos noticia de tres obras más que se hallaban
en el telar de nuestro llorado compañero, prácticamente dispuestos para poder ser
publicadas.
—«¿Hacia donde va el Derecho civil»? Son 86 folios, más otros 11 en que se
recogen 215 notas para pies de página. Una obra pareja de Derecho y Filosofia, del
clasicismo literario a Ortega y Gasset, de los horizontes para el Derecho de Savigny
a Puchta. Exterioriza la incertidumbre que le acechaba, y, tras una interesante y profunda búsqueda de orientación en el pensamiento filosófico jurídico desde el siglo
XIX, muestra su desesperanza en el inmediato futuro por la nota predominante del
egoísmo que no conoce fronteras, que sube de grado cuando se presenta la desme-

14) «Del viejo al nuevo estatuto jurídico francés del matrimonio y de la familia. En torno a la
Ley de 13 de junio de 1965».- R.D.Pr. 52, 1968, pág. 15.
15) «La descivilización del derecho».- R.D. Pr. 53, 1969, pág. 5.
16) «La desvalorización de la conciencia jurídica».- R.D.Pr. 54, 1970, pág. 3.
17) «Efectos del divorcio, de la separación de cuerpos y de la separación de hecho en el derecho
comparado. Precedentes para el estudio del valor y eficacia de las resoluciones de divorcio en el Derecho Internacional Privado».- R.D.N. núm. LXXXVII – VIII. Madrid 1972, pág. 1 y sig.
18) «La institucionalización del divorcio en el derecho comparado».- Conferencia pronunciada
en el Iltre. Colegio Notarial. Barcelona 18 diciembre 1973.
19) «El Notario en la Sociedad».- Jornadas notariales de Poblet 1962-1971. Barcelona 1974,
pág. 419 sig.
20) «La culpa como elemento relevante del daño no contractual en los juristas del siglo i a. de
J.C.- Libro Homenaje a Roca Sastre, J.D.C.N.E. vol. I Madrid 1976, pág. 207 sig.
21) «El Notariado en la Baja romanidad».- Conferencia Academia Matritense del Notariado el
9 junio 1978. Homenaje a Rafael Nuñez Lagos. AAMN XXII-1, Madrid 1978, pág. 19.
22) «Linee evolutive dell´attivita notariale».- Conferencia inaugural de la Scuola di Notariado
Pietro Micheli en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Parma el 24 de noviembre de
1979. Publicada en Studi Parmesino. Vol. XXVII, Milano 1980, pág. 3 sig. reproducida en la R.D.N.
núm. CVIII 1980, pág. 127 sig.
23) «Evocación apasionada de Savigny desde Cataluña».- R.J.C. 1981, pág. 207.
24) «El régimen de participación en los beneficios».- Conferencia el 17 junio 1982. En el Ciclo
sobre reforma del Código Civil. Colegio de Abogados de Barcelona.
25) «La imatge del Jutge Obiols en el Dret Principal d’Andorra».- Conferencia a la Vegueria
Episcopal d’Andorra la Vella el 26 juny 1985. R.J.C. 1987, pág. 231 sig.
26) «La intervención no documental del Notario».- Conferencia en Bogotá el 17 octubre 1986
con motivo a la inauguración de la Casa Colegio del Notariado colombiano y homenaje a Guilermo
Ansola Toro.
27) «La transformación del jurista: el Notario como jurista».- Conferencia el 25 de octubre 1986
en Guayaquil, en la clausura del X aniversario de la fundación del Consejo Federal del Notariado
ecuatoriano, con asistencia del Presidente de la República Don León Febres Cordero-Ribadeneyra.
28) «La narración y la fe en el documento».- Conferencia en Buenos Aires el 29 de octubre de
1986, reproducida en R.D.N. 143. Madrid 1989, pág. 199.
29) «La tarja de visita d´un llibre».- Col·legi d’Advocats. Conferencia en Andorra la Vella, el 29
de maig 1987.
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surada tendencia a mercantilizar el Derecho civil; o bien cuando la norma impuesta
sólo es la expresión de un interés particular, bien sea el de una clase o el de un partido, constituyendo así una forma inhumana de opresión.
—«El sentimiento monárquico del pueblo en las comedias de Lope de Vega».
Son casi setecientas páginas en las que el autor se vale de textos de nuestra Edad de
Oro para ofrecer ciertos sentimientos de un pueblo en un cuadro testimoniado por
un público que acude a las representaciones.
—«El divorcio en época de crisis». Con los antecedentes de otros trabajos sobre el divorcio y la familia, esta última obra cuenta con unas 2.200 páginas. En ella
trabajaba el querido compañero en los días que sabía eran los últimos, y, ayudado
por fármacos ya imprescindibles, llegó a confiar a su hijo José Ángel que creía podría
terminar lo poco que restaba.

30) «La actividad documental de los monjes de Sankt Gallen».- Conferencia inaugural del XXIII
año académico de la Scuola del Notariado de Génova, en los salones del Banco di Chiavari e della
Riviera Liguri. R.D.N. 138, 1987, pág. 247 sig.
31) «¿Funcionarización del profesional o profesionalización del funcionario?.- Conferencia en
Montevideo el 6 noviembre 1986. Revista de la Facultad de Derecho 1987, pág. 3 sig.
32) «Evocación vicentina: De su tiempo a nuestro tiempo».- Valencia 25 marzo 1987.
33) «La actividad interdocumental del Notario».- Santa Marta 19 mayo 1988.
34) «Presente y futuro de la actividad notarial».- Buenos Aires 3 octubre 1988.
35) «El documento notarial: Forma y prueba.- Conferencia conmemorativa del Centenario del
Colegio de Notarios de la Provincia de Buenos Aires, el 13 de febrero de 1989.
36) «La forma como prueba tasada».- Conferencia en el Colegio Notarial de Bogotá, el 23 de
mayo 1991.
37) «Las metamorfosis del Derecho de Familia».- Conferencia en la Cámara de Comercio de
Antioquia, en Medellín, el 25 de mayo 1991.
38) «La evolución del Derecho de Daños».- Conferencia en la I Jornada sobre DERECHO DE
DAÑOS, Barcelona 12 diciembre 1991.
39) «Renacimiento de la idea de la codificación: El Código Civil holandés de 1992».- Revista
jurídica del Notariado, Madrid 1992, pág. 235 y sig.
40) «Moderna orientación de las relaciones obligacionales».- Conferencia en la Academia Matritense del Notariado, el 18 de junio 1992.
41) «Culpa y responsabilidad en la vieja jurisprudencia: La falacia de la «Responsabilidad objetiva».- Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo. Separata del Volumen VIII, Madrid 1993.
42) «Del gobierno de los Jueces al gobierno de las Leyes».- Libro homenaje a Don Antonio
Sabater i Tomás, Juez de Apelaciones de Andorra. Barcelona, 1994.
43) «La proyección de Savigny en la Doctrina Jurídica de Ihering y de Winscheid vistas en su
primer centenario».- Anales de la Academia Matritense del Notariado, 1994.
44) «Patrimonio Documental de Archivo de Protocolos del Colegio Notarial de Barcelona».Conferencia 10 octubre 1994.
45) «De las fórmulas instrumentales a las cláusulas negociales». I Jornadas Internacionales de
Derecho Notarial «Manuel Cubides Romero». Universidad Externado de Colombia. Bogotá 1998.
Reproducido en la «Revista Jurídica del Notariado». Núm. 22 abril-junio 1997.
46) «Aproximación a la Metodología del Derecho del Profesor Ramón Badenes». Ilustre Colegio de Abogados y Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña. Barcelona 7 de marzo
2000.
47) «In Memoriam: Luis Roca-Sastre Muncunill». Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Cataluña. Barcelona 14 noviembre de 2000.
48) «Valoración humana del testamento notarial». XXV aniversario de la Fundación de la Federación ecuatoriana de Notarios en homenaje al Dr. Jorge Jara Grau. Guayaquil, 9 octubre 2000.
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VI. ACADÉMICO EJEMPLAR
Consideración especial merece Angel Martínez Sarrión como miembro de
nuestra Academia, designado para ocupar la vacante dejada en 1990 por el Ilustre
Notario Raimon Noguera de Guzmán, Decano que fue del Colegio Notarial de
Cataluña. Sitial que ocupó tras leer su discurso el 29 de marzo de 1995 sobre «Testamento, codicilos y cláusula codicilar» que fue contestado, en nombre de nuestra
Corporación, por el siempre admirado Lluis Roca-Sastre i Muncunill8. Constituye
este Discurso un profundo estudio histórico del testamento y del codicilo, como
genuinas creaciones romanas, analizando la cláusula codicilar como expresión del
respeto a la voluntad del testador; cláusula que luego estudia en los testamentos
catalanes y doctrina subsiguiente concluyendo de todo ello que la conversión del
testamento en codicilo operaba únicamente por la voluntad expresa del testador
en la cláusula codicilar y nunca por ministerio de la Ley; cuya buena línea, si bien
seguida en los proyectos de Compilación, y autores como Roca Sastre y Follia, se
desvió con la Compilación de 1960 al disponer que la cláusula codicilar se entendía
como dispuesta de iure, dando lugar así, según escribió, a «un producto híbrido,
que ni corresponde a las estructuras romanitas ni se deduce de la tradición y costumbres vigentes en Cataluña». La materia de este Discurso no la terminó su autor
allí sino que siguió su investigación con tenacidad hasta dejar una obra integrada
por tres tomos publicados por el Consejo General del Notariado sucesivamente en
2001, 2002 y 2003 con 3054 páginas.
Como académico dejó oír su voz en numerosas ocasiones mediante interesantes
comunicaciones en las que brilló siempre el acierto en la elección de los temas, la profundidad de su estudio y la característica viveza de su exposición. Esta fue siempre
muy directa, y a veces con un punto de pasión y vehemencia, sin rebasar nunca los
límites de su ejemplar corrección y buenas maneras. En frecuentes ocasiones fue él
quien despertó nuestra atención al intervenir en otras comunicaciones o en el devenir propio de las sesiones ordinarias a las que raramente faltaba; siendo de admirar
su visible esfuerzo en los últimos tiempos al acudir a reuniones que él consideraba
relevantes. En definitiva, académico ejemplar, y norte a seguir.
Al terminar la descripción de los rasgos que definen la personalidad y vida de
nuestro querido compañero me queda, no la duda, sino la certeza de que mi exposición es insuficiente y ello a pesar de que he puesto el máximo interés y cariño en su
elaboración.

8
«Testamento, codicilos y cláusula codicilar», Ed. Academia de Jurisprudencia y Legislación
de Cataluña, 1995.
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Actes especials

LA FIGURA I L’OBRA DE JOSEP-JOAN PINTÓ I RUIZ
Paraules en l’acte del lliurament del III Premi «Puig Salellas» 2011
a l’Excm. Sr. Josep-Joan Pintó i Ruiz
per
JOSEP-D. GUÀRDIA i CANELA
President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
13 de novembre de 2011

1. La figura i la personalitat de Josep-Joan Pintó i Ruiz ha estat i és molt
intensa i la seva magnífica obra, molt extensa. A més tenim la fortuna de poder
esperar fonamentadament que encara una i altra ho siguin durant molt de temps
més. No faré, per tant, un recorregut sobre la totalitat de la seva persona i obra,
sinó sobre alguns i diversos aspectes d’una i altra, especialment els més directament relacionats amb el camp del dret, del dret civil i del dret civil de Catalunya,
que, em sembla, han estat un dels elements més determinants de l’atorgament del
prestigiós Premi Puig Salellas que des de fa tres anys atorga l’Il·lustre Col·legi de
Notaris de Catalunya. I em referiré especialment a aquells aspectes dels quals tinc
constància directa o quasi directa per haver tingut la sort de compartir amb ell
moltes activitats. Almenys així la meva exposició tindrà l’avantatge d’una certa
immediatesa.
2. Abans, una felicitació a l’Il·lustre Col·legi de Notaris per la creació del
Premi Puig Salellas. Josep Ma. Puig Salellas ha estat un dels Notaris que honora
no només una professió sinó tota una comunitat jurídica d’un moment històric
determinat. Vaig tenir l’oportunitat de conèixer-lo a la Càtedra «Duran i Bas» de
Dret Civil Català, en la qual participava també Josep-Joan Pintó i singularment al
seu Seminari que es reunia a finals dels anys 60 i inicis del 70 sota la direcció del
mestre de molts de nosaltres, el professor Fernández de Villavicencio. De seguida
vàrem sintonitzar. Sens dubte hi contribuí la nostra comunitat d’afecte vers la
lleidatana comarca de La Noguera on (concretament a Ponts) Puig s’havia casat
i on va tenir la seva primera Notaria i on jo vaig néixer (Balaguer) i passo temporades (Foradada). També Pintó compartia aquests sentiments en relació amb les
terres de Ponent si bé en el seu cas concretats a Mollerussa. Puig Salellas, com
vaig tenir l’oportunitat de recordar en l’homenatge pòstum que se li tributà a la
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seu de l’Institut d’Estudis Catalans, fou un gran Notari però també un gran jurista
i un gran defensor de la nostra llengua i el nostre Dret. Les relacions de Pintó
amb Puig Salellas no s’acaben aquí. Les puc exposar amb coneixement directe
perquè en moltes de les comuns activitats jo també, com he dit abans, he tingut
la sort de participar-hi. Tots dos tingueren una brillant intervenció al II Congrés
Jurídic Català, aquella magna reunió de juristes catalans de la qual aquests dies
es commemoren els quaranta anys, que ha tingut una gran importància a l’hora
de la posada al dia de la nostra legislació i que malauradament comença a passar
desapercebut per a les noves generacions. Pintó a la Ponència sobre «Filiació extramatrimonial», Puig a la que tenia per objecte l’«Estatut personal i patrimonial
dels cònjuges» i jo a la titulada «Relacions del dret civil català amb altres matèries
jurídiques». També coincidírem en unes Jornades sobre l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya celebrades al mes d’abril de 1980, en les quals Puig tractà de molt
diversos temes, «El concepte de dret civil català a l’Estatut de Catalunya», «L’ús
del català davant l’administració» i «Les competències de la Generalitat. Consideració especial de les de l’article 12», mentre que Pintó i jo fórem coponents
del tema «Competències de la Generalitat en matèria de justícia». Amb tota seguretat, però, la relació entre Puig i Pintó s’accentuà quan, entre els anys 1984 i
1988 formaren part, Pintó com a president i Puig com a secretari, de la Junta de
Govern de l’Acadèmia. Jo no vaig coincidir amb ells a la Junta, tot i que ja era,
des de 1975, membre de la Corporació. Precisament Puig em va substituir a mi a
la Secretaria i al cap d’uns anys, després del mandat de Pintó i el d’un altre gran
notari, com Lluís Figa Faura vaig accedir a la Presidència. Tornaré sobre aquesta
qüestió quan tracti de la vessant acadèmica de Pintó.
3. D’altra banda, tinc la satisfacció de compartir amb els altres Consellers
de Justícia de la Generalitat de Catalunya (Ignasi de Gispert, Agustí Bassols, Joaquim Xicoy, Antoni Isaac, Núria de Gispert, Josep Ma Vallés i Montserrat Tura),
el primer Premi Puig Salellas; me’n sento molt honorat i penso que és molt merescuda la seva atribució a Josep-Joan Pintó, en la seva tercera edició i seguint
a qui va rebre el segon, Joan Berchmans Vallet de Goytisolo que fa poc ens ha
deixat i amb qui Pintó estava també fortament unit des del punt de vista jurídic
i intel·lectual.
4. Pintó «és» una personalitat, en sentit subjectiu, d’espectre molt ample,
precisament perquè té molta personalitat, en sentit funcional. Abans hauríem dit
que era polifacètic. Ara s’acostuma dir d’una persona com ell que és polièdrica.
Tant se val el nom. Allò que és important és que les múltiples facetes, les vàries
cares del poliedre, siguin de qualitat. I aquest és, sens dubte el cas de Pintó.
Em referiré, de la manera resumida que adés he indicat, a la seva condició de jurista, a la seva professió d’advocat i a la seva condició d’acadèmic.
En definitiva, a aquelles que són més directament causals de l’atorgament del
Premi Puig Salellas i que més valorem els seus companys de la comunitat jurí-
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dica catalana. Sóc conscient de què, en fer-ho, em deixaré altres aspectes ben
importants però lleialment crec que així responc més exactament allò que se
m’ha demanat.
Abans, però, semblen imprescindibles algunes dades biogràfiques per a entendre millor la seva persona i la seva obra. Josep-Joan Pintó i Ruiz va néixer el
dia 16 d’abril de 1927 a Barcelona. Permeteu-me l’excursus de dir que quan, ja
fa molts anys, vaig saber aquesta data, vaig tenir un petit desengany. Jo creia que
havia nascut a Mollerussa i era lleidatà «iure soli»; després m’he adonat que ho
era «iure sanguinis» i allò que és més important, «iure voluntatis» per decisió
voluntària i lliure que no implica cap renúncia a la seva condició —en termes
de Josep Pla— de «senyor de Barcelona». Va cursar estudis d’ensenyament mig
al Col·legi del Sagrat Cor, el primer Col·legi que la Companyia de Jesús va tenir
a Barcelona, al carrer de Casp. Jo que també sóc antic alumne de Col·legi de
Jesuïtes noto clarament en Pintó, elements indubtablement tributaris d’aquella
formació basada en la «ratio studiorum» que des de 1599 ha vingut configurant
l’estil de la formació jesuítica.
Es llicencià en dret a la Universitat de Barcelona l’any 1949, obtenint per
oposició el Premi Extraordinari de Llicenciatura. Per experiència directa sé de
la dificultat i mèrit que aquesta oposició, sovint la primera i a vegades l’única,
comporta. De seguida desplegà funcions de professor de dret civil que sempre
va compatibilitzar amb l’exercici de la professió al despatx del seu pare Pintó i
Badals, que l’havia fundat a finals del segle XIX i al qual va succeir. I l’any 1959 es
va doctorar amb la màxima qualificació d’«Excel·lent cum laude».
5. D’aquesta breu referència anterior ja resulta que Pintó fou i és un gran
estudiós. Que ha estat constant i persistent en la seva fidelitat al dret civil que
ha conreat en totes les seves manifestacions. Permeteu-me una anècdota. A finals dels anys setanta, existia a Barcelona l’Institut de Dret Comparat que havien
fundat els esposos Felipe i Regina Solà de Cañizares. N’era President l’enyorat
Miquel Casals i Colldecarera, que havia substituït Josep Maria Pi Suñer i jo havia
estat designat Secretari en substitució de Francesc Vega Sala. Una de les activitats
més importants de l’Institut eren unes Jornades francoespanyoles de Dret Comparat que se celebraven conjuntament amb la Universitat de Ciències Socials de
Toulouse, alternativament a les dues ciutats. Érem a Toulouse, entre altres, Casals, Pintó, Lluis Figa Faura, Joan Córdoba i jo. El nostre homenatjat, com en ell
és habitual, va presentar una magnífica ponència. Crec recordar que tractava de
«El nou títol preliminar del Cidi civil espanyol» que posteriorment fou publicada
en francès als «Annales» d’aquella Universitat. Un dels organitzadors francesos
se m’adreçà demanant-me l’especialitat del Dr. Pintó. Jo li vaig respondre que el
dret civil perquè en aquell temps a casa nostra l’especialització estava vinculada
a les diverses disciplines universitàries. El professor francès em va replicar. «Bé,
d’acord, però dins del camp del dret civil, quina és la seva especialitat?». Em vaig
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quedar un instant en silenci i li vaig explicar algunes de les seves importants aportacions doctrinals a l’àmbit de la part general, del dret de la persona, del negoci
jurídic, dels drets reals, del dret d’obligacions i contractes, del dret de família i
del dret de successions. Vàrem convenir que Pintó només podia ser qualificat de
«civilista» en el més ample i noble sentit de la paraula. I així ho vam deixar no
sense un notable grau de perplexitat del meu interlocutor.
Gran coneixedor del dret civil en general, ho és especialment, és clar, del
nostre dret, del dret civil de Catalunya. Alguna vegada en converses particulars he
dit que en Pintó probablement és el jurista català que més es pot identificar amb
la Compilació del Dret Civil de Catalunya. En veritat no es pot dir que en sigui
un dels pares però sí un dels fills més importants i un dels seus millors intèrprets
en el sentit més etimològic («mediador») i profund de la paraula, partint de la
consideració de la pràctica del dret com una activitat artística (ars boni et aequi).
Hi hagué una generació de juristes catalans que rebé la seva formació del
dret anterior, singularment de les fonts contingudes a les Constitucions i altres
drets de Catalunya, del dret romà i canònic que s’aplicava amb gran amplitud
com a supletori i de la doctrina que segurament té a en Borrell i Soler com expressió més indiscutible. Uns quants membres d’aquesta generació foren els que
confegiren la Compilació i ens la deixaren a les generacions futures com a llegat.
Els noms de Roca Sastre, Condomines, Faus, de Porcioles, Mans i d’altres resulten indiscutibles a l’hora de parlar dels pares de la Compilació. Hi hagué després
una generació que va arribar a temps de contribuir amb el seu esforç a la plasmació legal de la Compilació i a la seva aplicació a la pràctica. Entre ells Casals, Figa
Faura, Noguera, Obiols i Pou de Avilés.
Quan es promulga la Compilació per llei de 21 de juliol de 1960, Pintó ha
complert 33 anys (l’edat dels elegits que en deien abans). Fa poc que ha obtingut
el doctorat i ja destaca com un brillant advocat. Tinc la certesa de que la promulgació de la Compilació fou per a ell un esdeveniment transcendental, l’obra dels
seus mestres, en especial de Roca Sastre. I es dedicà amb tota la intensitat de que
és capaç (i que és molta) a la tasca del seu estudi, de la seva divulgació i de la seva
aplicació professional. És probable que per a Josep Maria Puig Salellas, tres anys
més gran que l’avui homenatjat, i que probablement per a Plutarc hauria estat una
«Vida paral·lela» a la d’en Pintó, el mateix fet tingués efectes semblants. Segurament altres persones podrien ocupar un lloc en aquesta generació que desplega
la seva activitat científica i professional més fecunda entorn de la Compilació.
No els esmentaré per no incórrer en cap omissió injusta. I moltes altres, sense
que tampoc procedeixi aquí esmentar-ne cap si bé algunes estan avui presents en
aquest acte, troben la seva inspiració en el text de 1960 però amb una perspectiva
diferent, enfocada cap a la seva modificació per acomodar-la als nous temps, a la
realitat social catalana del moment i als canvis polítics que s’albiraven i que per
fortuna finalment es produïren.
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I atès que suara he parlat del mestratge de Roca Sastre sobre Pintó, cal assenyalar que segurament Pintó és qui ha dedicat més pàgines i hores a l’estudi
de l’obra de Don Ramon Ma. Roca, participant en quants homenatges se li han
tributat i ocupant la Direcció de la Càtedra «Roca Sastre» de la Fundació del
mateix nom, a la delegació de Cervera de la UNED, succeint Vallet de Goytisolo
i antecedint-me. En aquesta Càtedra va organitzar diversos Cursos en els quals
participà activament. Tinc el convenciment de que Pintò reconeix en Roca i Vallet
dos dels seus principals mestres.
6. Pintó ha destacat, i molt, en l’activitat professional com advocat, tant en
les actuacions extrajudicials (l’aplicació ordinària del dret) com en la resolució alternativa dels conflictes (transaccions, compromisos i arbitratges). Especialment
ha destacat com àrbitre, tant quan ha estat designat «ad hoc» com quan ho ha
estat per diverses entitats administradores del procediment arbitral.
En el cap jurisdiccional però desenvolupant funcions decisòries, cal destacar
la seva tasca al Principat d’Andorra com a Magistrat del Tribunal de la Mitra.
És però com advocat en les actuacions judicials (el tractament de les situacions patològiques del dret que en deia Puig Salellas) on l’activitat professional de
Pintó és més destacada. Tinc la sensació de que ha estat l’advocat que probablement ha dut davant els Tribunals de casa nostra el major número de plets referits
al dret català i especialment relacionats amb la Compilació. Durant bastant temps
vaig col·laborar externament amb el seu despatx i consegüentment puc afirmar
que aquella sensació a què abans al·ludia té un fonament ben ferm.
Sempre ha estat molt vinculat al Col·legi. Fou elegit Diputat 4rt. de la Junta
de Govern a les eleccions del 15 de desembre de 1962 en la candidatura que
presidia com a Degà, el recordat Frederic Roda i Ventura i en la qual figurava per
primera vegada a tota Espanya una dona, Montserrat Avilés Vila que durant el seu
mandat va donar a llum, provocant una reacció simpàtica i sorneguera en córrer
pel Col·legi la notícia de que per primera vegada a la història un membre de la
Junta havia infantat. En aquest òrgan de govern corporatiu va coincidir, entre
altres distingits companys, amb el Dr. Fernández de Villavicencio. Fou diputat
durant el termini estatutari de cinc anys i va viure en primera fila importants
esdeveniments col·legials, entre ells la mort en circumstàncies ben tràgiques del
degà Roda Ventura. S’ocupà de manera especial de la formació dels joves advocats i contribuí a la constitució de la que en homenatge al Degà, es denominaria
«Escola de Pràctica Jurídica Frederic Roda Ventura». Fou en aquesta època quan
vaig conèixer a Pintó i des d’aleshores, amb major o menor intensitat, la relació ha
estat ben contínua. La primera vegada fou a finals de 1962 o inicis de 1963, doncs
jo cursava el segon curs de dret. I el lloc, el passadís davant les Sales de Vista de
la que aleshores era l’Audiència Territorial de Barcelona. Pintó esperava amb
la toga posada per a informar davant la Sala. Jo acompanyava el meu pare que
coneixia en Pintó, a través d’amics comuns de les comuns terres lleidatanes, com
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Roca Sastre, Ramon Faus i Joaquim Viola i Sauret. El meu pare me’l va presentar,
Pintó m’adreçà unes paraules molt amables i em causà, des del primer noment
una gran impressió. Quan vaig acabar la carrera i em vaig incorporar al Col·legi
el desembre de 1966, la Junta de la que formava part Pintó m’atorgà el «Premi
Josep-Manuel Feixó i Carreras» i em designà per a parlar en nom dels joves que
es col·legiaven. Aquests fets refermaren el nostre coneixement.
Aquesta dedicació col·legial no li impedí a anar publicant, especialment a
la Revista Jurídica de Catalunya, de la qual durant molts anys ha estat membre
del Consell de Redacció. Alguns dels seus treballs d’aquesta època són: «Naturaleza Jurídica del pago» (1949), «En torno a la llamada condición resolutoria
tácita (art. 1124 C.C.)» (1953 i 1954), «El usufructo general de viudedad en
el Anteproyecto de la Compilación Especial del Derecho Civil de Cataluña»
(Anuario de Derecho Civil 1953), «La Jurisprudencia del Tribunal Supremo
en relación con la indemnización de daños y perjuicios, durante el año 1957»
(1958), «Identificación y determinación de fincas y su publicación» (1959),
«Incumplimiento de las obligaciones civiles» (1964), «La resolución del derecho del arrendador y la subsistencia de los arrendamientos rústicos y urbanos sujetos a la legislación especial» (1965), «Investigación de la paternidad»
(1968). També va redactar el text corresponent a nombroses veus a la «Nueva
Enciclopedia Jurídica Seix».
D’una manera especial voldria significar la importància del treball «Los bienes puestos a nombre de la mujer en el Derecho civil de Cataluña» (1970) publicat al número extraordinari de la RJC d’aquest any i a un volum titulat «Estudios
jurídicos sobre la mujer catalana» editat per la «Càtedra Duran i Bas». Jo no
recordo un altre article tan elogiat pels advocats catalans. De gran qualitat i densitat dogmàtica, acarava un important problema de la societat d’aquell moment,
posava ordre en una jurisprudència dispersa sobre la matèria i fornia elements de
gran utilitat pràctica, arribant a consignar en una de les extenses notes a peu de
pàgina el text d’allò que al seu entendre havia de ser la petició —el «Suplico»— de
la demanda. L’article tingué un èxit extraordinari.
Ja he assenyalat abans la destacada participació de Pintó al II Congrés Jurídic Català, no només com a ponent del tema relatiu a la filiació, sinó per la seva
participació en la discussió de moltes altres matèries, com per exemple, la fiança
o intercessió de la dona i la proposta d’una regulació del «matrimoni de fet» que
tingués efectes per a presumir la paternitat extramatrimonial.
Posteriorment fou bibliotecari de la Junta. Resultà elegit sense contrincant
per al període 1973-1978 en la segona part del Deganat de Miquel Casals Colldecarrera. Nogensmenys el mes de novembre de 1976 dimití del seu càrrec per a
presentar-se a Degà, dignitat que assolí, també sense oposició, el següent mes de
desembre i que exercí fins 1982. Formà part de la Junta de Govern, doncs, des
de desembre de 1973 fins desembre de 1982. Nou llargs, difícils i fructífers anys.
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Durant el seu mandat com a bibliotecari era Degà Miguel Casals Colldecarrera.
En aquest període vàrem coincidir a la Junta de Govern durant sis anys. Jo en
formava part, com a Diputat setè des de 1970 a 1975 i per tant, en un primer
moment vàrem coincidir dos anys. L’any 1978 vaig ser elegit novament com a
Diputat cinquè i en aquesta segona etapa, tota ella en el Deganat de Pintó, varen
passar quatre anys de gran record. Aquesta coincidència durant sis anys a l’òrgan
de govern de l’advocacia barcelonesa em va permetre aprofundir en les seves
qualitat humanes, científiques i professionals. Foren moments molt especials no
només per al Col·legi sinó per a la història d’Espanya. I Pintó hi tingué de manera
molt positiva, i com Casals, l’important paper que correspon al Degà dels advocats de Barcelona.
Els seus nou anys a la Junta comprengueren els dos darrers anys del franquisme i tota l’anomenada primera transició política, comprenent les primeres
eleccions democràtiques, la Constitució, l’Estatut, el primer govern del President
Jordi Pujol a la Generalitat, els fets del 23 de febrer de 1981 i altres fites importants fins arribar a les eleccions que dugueren al poder per primera vegada
amb la nova Constitució, una alternativa política ben diferent. No és el moment
d’assenyalar quant intensament aquestes realitat afectaren al Col·legi d’Advocats
i a la seva Junta de Govern. De tota manera m’agradaria assenyalar com, a més
de fer front a les interpel·lacions externes (algunes molt greus, inclosos els assassinats de Joaquim Viola i els advocats laboralistes del despatx del carrer Atocha
de Madrid), el Col·legi mai va interrompre la seva funció al servei dels advocats
de Catalunya (que foren objecte de diverses classes d’agressions físiques i morals,
provinents de sectors radicals de diverses ideologies polítiques) i el seu capteniment com a centre privilegiat de la comunitat jurídica catalana, preocupant-se
intensament de la llengua, la cultura i el dret de Catalunya.
D’aquesta època són les diverses i no sempre fàcils passes fins arribar a la
consideració del català com a llengua pròpia del Col·legi, la constitució de la Comissió i la promoció del Congrés de Cultura Catalana i moltes activitats en el món
del dret que van des de les Conferències sobre el nou títol preliminar del Codi
civil (any 1974) i les Conferències sobre l’Estatut, de l’any 1980. I crec que és de
Justícia recordar el bon ambient entre els membres de la Junta, tot i les nostres
diverses ideologies, al qual va contribuir, entre altres fets, la reunió que la Junta
de Govern va celebrar a Mollerussa el dia 16 d’octubre de 1979, invitats per en
Josep Joan Pintó i la seva gentil esposa Montserrat Sala, que va refermar la companyonia entre els seus membres.
7. Em referiré en darrer terme a la vessant de Pintó com a membre de
número i com a President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, com a membre de número de la «Real Academia de Jurisprudencia y Legislación» amb seu a Madrid i amb menor detall com a membre d’altres Acadèmies
no estrictament jurídiques.
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Pintó fou elegit acadèmic el 2 de juny de 1967, a la vacant produïda per la
defunció de Borrell i Macià que, a la seva vegada, havia succeït el seu pare Antoni
Ma. Borrell i Soler. L’any 1985 va elegir la medalla «Duran i Bas» que és la que
du en l’actualitat.
Pintó fou elegit President de l’Acadèmia l’11 de gener de 1984, succeint Miquel Casals Colldecarrera i exercí el càrrec fins el 9 de febrer de 1988 en què fou
substituït per Lluís Figa Faura. Durant el seu mandat es produí la darrera reforma
dels Estatuts, l’assumpció per la Generalitat de la seva competència exclusiva
en matèria d’acadèmies amb seu a Catalunya. A instància del Departament de
Justícia s’elaborà un estudi relatiu a la reforma del dret civil català i es constituí
una Comissió integrada per Ramon Faus, Lluís Puig, Encarna Roca i jo mateix
que presentà un programa per a tractar cinc temes (filiació; successió; relacions
personals i patrimonials entre cònjuges; drets reals i contractes; i fons del dret i
dret supletori, així com problemes de constitucionalitat) que foren discutits al
llarg del curs següent. El 6 març 1985 Lluís Roca-Sastre i Muncunill pronuncià el
seu discurs de recepció sobre «Conceptes generals del dret de successions» que
fou contestat per Pintó. És de remarcar que Pintó probablement és l’acadèmic
que ha contestat més discursos de recepció. A més de l’anterior, recordo els de
Francisco Soto Nieto (1979) sobre «El cambio social y el Derecho»; Antoni Sabater Tomás (15.06.1993) sobre «De les fonts del Dret andorrà fins a llur aplicació:
La jurisprudència com a conducte»; Josep Ma. Pou de Aviles (10.12.1990) sobre
«L’accessió invertida: Nous horitzons»; Josep-Enric Rebés (27.11.2002) sobre
«Reflexions sobre la responsabilitat sanitària de l’Administració»; Elias Campo
(3.06.2004) sobre «Aspectos del convenio y del laudo arbitral vistos por un Notario. Cuestiones de la nueva ley»; i Eugenio Gay Moltalvo (22.05.2008) sobre «La
lluita per la dignitat. La dignitat humana (pressupost necessari de l’ordenament
jurídic». A la seva reconeguda competència que li permet atendre matèries ben
diverses, s’uneix la seva generositat en efectuar la laudatio del recipiendari, encara
que, permeteu-me la ironia, la seva abundantia cordis.... et verbi sovint el dugui a
un desbordament del temps previst la qual cosa provoca més d’una inquietud en
el President, com he tingut ocasió d’experimentar personalment.
Es preparà un complet projecte de llei de successió intestada i de reserves
que va ser molt tingut en compte per les Lleis 9 i 11/1987, ambdues de 25 de
maig relatives la primera a la successió intestada i la segona, de reforma de les
reserves legals. També aquell Curs i a instància del conseller Bassols es treballà sobre el projecte de llei orgànica del poder judicial i es lliurà l’informa al
Departament de Justícia. Correspon a la Presidència de Pintó l’acord de 1985
d’identificar els setials i medalles de la Corporació amb el noms de juristes catalans eminents. El Curs 1986/87 es dedicà preferentment a l’estudi i elaboració
d’una proposta de projecte de llei en matèria de llegítimes, encarregada a una
ponència constituïda per Follia, Guàrdia, Puig Salellas i Roca-Sastre Muncunill.
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Gran part de la Llei 8/1990 de 9 d’abril, de modificació de la regulació de la
llegítima troba la seva base en el treball efectuat per l’Acadèmia, iniciat sota la
Presidència de Pintó i acabat sota la de Figa Faura. I permeteu-me novament
una anècdota que ja vaig referir en alguna altra ocasió i que ja he avançat a l’inici
d’aquesta intervenció i que relaciona a qui dóna nom el Premi i a qui avui el rep.
El 16 de maig de 1985 la Junta de Govern de l’Acadèmia presidida per i de la
qual Puig Salellas n‘era el Secretari, fou rebuda en audiència pel rei Joan Carles
I en ocasió de la seva estada a Barcelona. La magnífica «Història de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya» que l’any 2000 escriví Laureà
Pagarolas i Sabaté diu que la Junta «li mostrà —al Monarca— la preocupació
de l’Acadèmia per la manera com es tractaven les competències del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en l’aleshores projecte de llei orgànica del
poder judicial» que poc després fou la Llei 6/1985, d’1 de juliol. Però jo recordo
perfectament que Josep Ma Puig Salellas va dir-nos als acadèmics assistents a la
següent reunió que el major impacte de l’audiència es produí en el moment en el
qual ell efectuava una explicació succinta, per encàrrec de Pintó, en relació amb
les institucions cabdals del nostre dret civil i en referir-se al règim matrimonial
de separació de béns, el rei el va interrompre i adreçant-se a la reina significà
que aquell era el règim que tenien convingut per al seu matrimoni i que el valorava molt positivament. No ho va dir Puig Salellas però crec que Pintó es va
alegrar intensament d’aquesta manifestació.
A més de la seva tasca com a President, Pintó ha tingut una participació
molt activa al si de l’Acadèmia. Ha intervingut en els debats amb la claredat i
profunditat que li són pròpies. Tot just elegit i en el marc d’un programa sobre
responsabilitat civil professional, va elaborar una ponència sobre la responsabilitat civil dels advocats i va participar en els treballs endegats amb la voluntat
d’efectuar la prevista revisió desenal de la Compilació. Ha redactat moltes Necrològiques de companys que ens han anat deixant. Ha participat en els dictàmens que ha efectuat l’Acadèmia en la seva funció estatutària de col·laborar a la
reforma de la legislació; darrerament sobre el projecte de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil català. Ha donat conferències en els Cursets organitzats per l’Acadèmia, durant la Presidència de Robert Follia, sobre arbitratge i sobre hipoteca. I ha presentat nombroses comunicacions, entre elles, «Incidència
de la llei concursal en el principi contractual de conservació i en la resolubilitat
del negoci jurídic» (2004), «Alteracions provocades per la nova LEC en l’eficàcia final de l’anotació preventiva de demanda i la tradició jurídica catalana. La
Constitució de Montsó de 1547 i la posició del dret romà justinianeu-visigòtic.
Pràctica actual (2006), «L’extinció del dret de superfície» (2009) i «Reflexions
entorn de la tàcita revocació de testament per la incidència del divorci, la nul·litat
o la separació en el matrimoni o la unió de fet entre el causant (o la causant) i
l’hereu (o l’hereva)» (2011).
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A la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, va prendre possessió
el 21 de juny de 1999 i ostenta la medalla 36. El seu discurs d’ingrés versà sobre
«El afloramiento y la determinación del Derecho según el maestro José Castán
Tobeñas». Ha presentat nombroses comunicacions sobre els temes més variats.
Entre elles, «El principio de veracidad biológica y la jurisprudencia del viejo Tribunal de Casación de Cataluña» (2000), «Literalidad y justicia del caso concreto.
Aplicación del nº 6 del artículo 87 de la Ley concursal» (2009), «Estudio sobre
la ley orgàncica de libertad sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del
embarazo» (2009), «No siempre aquello que “debe ser” alcanza virtualidad ontológica. El singular texto de Modestino (Digesto XLII,1,28) y la cosa juzgada»
(2010) i darrerament (2011) «Estudio sobre el art. 1124 C.C.» I em consta, per
manifestació del Secretari de la Corporació amb qui formo part de la Mesa de la
Conferencia d’Acadèmies Iberoamericanes de Ciències Jurídiques i Socials, que
totes elles han causat un gran impacte en el plenari d’acadèmics.
Pintó forma part també de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, amb seu a Barcelona i de la Reial Acadèmia de Doctors.
Pels seus mèrits Pintó ha estat distingit amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i amb la Creu d’honor de Sant Ramon de Penyafort.
8. Acabo ja. I m’adreço a la Junta del Col·legi de Notaris de Catalunya i
a l’homenatjat. Com deien els clàssics «Optime optimo optimam operam datis».
Doneu de manera excel·lent un gran Premi, que du el nom d’un jurista extraordinari, José Maria Puig Salellas, a una persona excepcional, òptima en el precís
sentit de la paraula i que ha desenvolupat una obra que és magna en quantitat i
qualitat. Felicitats doncs al Col·legi de Notaris.
I felicitacions òbvies a Josep Joan Pintó i Ruiz. Reps un Premi molt merescut. Per la teva obra passada. Espero i desitjo que també per la teva obra futura.
Déu vulgui que sigui per molts anys.
I a tots vostès, moltes gràcies per la seva atenció.
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ACTE EN MEMÒRIA DEL REGISTRADOR I ACADÈMIC
IL·LM. SR. JOAN VERGER I GARAU

NOTÍCIA
24 de novembre de 2011

El dia 24 de novembre de 2011 al Deganat Autonòmic del Col·legi de Registradors es va celebrar un acte en memòria de l’Il·lustríssim Sr. Joan Verger
Garau, registrador, notari i membre de número de l’Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya.
L’acte fou organitzat conjuntament pels Col·legis de Registradors, de Notaris i l’Acadèmia. Presidiren l’acte, el degà dels Registradors, Sr. Antonio Giner
Gargallo, el degà dels Notaris, Sr. Joan Carles Ollé Favaró i el president de l’Acadèmia, Sr. Josep-D. Guàrdia Canela.
Assistí també a l’acte, el President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, Sr. Miquel Massot Miquel.
El Sr. Follia, ex degà del Col·legi de Notaris i ex president de l’Acadèmia,
féu un esbós biogràfic de Joan Verger, resumint la seva vida i destacant la seva
faceta de gran jurista, com a notari, registrador i autor d’articles doctrinals, així
com també la seva faceta humana, el seu sentit ètic, la seva bonhomia i el seu gran
respecte als drets humans, que venia fonamentalment de la seva formació cristiana, i que, com a jurista, consistia en el seguiment dels tres grans preceptes del
Dret Romà: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuendi.
Totes aquestes idees es troben desenvolupades en la Necrològica que va pronunciar també el Sr. Follia en la sessió de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya el 10 de gener de 2012, i que s’inclou en aquest mateix volum.
S’incorpora ara el text de les paraules del President de l’Acadèmia.
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EN RECORDANÇA DE JOAN VERGER GARAU
(1924-2011)
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya

Vull, en primer terme, agrair l’Il·lustre Col·legi de Registradors de Catalunya, concretant-ho en les persones del seu degà Antonio Giner Gargallo, del president del Centre d’Estudis Registrals, José Luis Valle Muñoz i l’ex degà Antonio
Cumella Gaminde que hagin assumit la part més important d’aquest homenatge
a Joan Verger Garau.
Probablement els hi corresponia perquè Joan Verger fou fonamentalment
un registrador, però ha estat amb molta generositat que han acollit la proposta coincident del Col·legi de Notaris, ja que Joan Verger exercí també aquesta
professió, respecte del qual l’agraïment es concreta en el seu degà Joan Carles
Ollé Favaró i l’ex degà Robert Follia i Camps, de l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Balears, en la persona del seu president, Miquel Masot Miquel i de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, que n’honoro en presidir
i a la que també avui representa el seu ex president Robert Follia.
Només unes breus paraules per tal de glossar la figura de Verger, en general però especialment en l’àmbit acadèmic. Vaig tenir uns molt lleugers contactes amb Joan Verger quan jo estava encarregat d’una de les dues Càtedres
de Dret Civil a Lleida i ell exercia de notari a Borges Blanques i col·laborava
en la docència universitària. Els contactes foren més intensos quan primer el
conseller Ignasi de Gispert i després el conseller Bassols ens cridaren per a
col·laborar en la preparació de la Llei 13/1984 de 20 de març i el Decret Legislatiu 1/1984 de 19 de juliol, sobre la Compilació del Dret Civil de Catalunya
i quan tots dos passàrem a formar part de la Comissió Jurídica Assessora. Les
nostres relacions es refermaren amb motiu de la reiterada comú assistència a
les Jornades de Dret Català de Tossa, a les que assistia acompanyat de la seva
estimada esposa.
No parlaré perquè no em correspon de la seva activitat professional com a
Registrador, professió que exercí durant 24 anys i com a Notari, carrera a la que

879

va dedicar 19 anys de la seva vida. Només ho faré com a jurista, com acadèmic i
com a defensor del dret i la cultura de Catalunya i de Mallorca.
Fou elegit acadèmic l’any 1995. Era durant el meu primer mandat i vaig
veure clarament que era hora que un Registrador ocupés un setial a la nostra
Corporació. Val a dir que el Col·legi de Registradors, del qual aleshores era degà
Fernando Méndez va aplaudir la idea i la seva candidatura.
El 24 de març de 2003 va llegir el discurs d’ingrés amb el 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», que fou contestat per l’acadèmic i notari José-Luis Mezquita del Cacho.
Sempre tingué una participació activa en els treballs de l’Acadèmia. Assistia molt assíduament i efectuava valuoses aportacions. Recordo que el dia 27 de
gener de 2009 jo vaig presentar una comunicació sobre la figura de Finestres i en
parlar de la Universitat de Cervera vaig al·ludir de passada a un jesuïta, Bartomeu
Pons que fou braç dret de Finestres en moltes coses. Verger em va facilitar, no
sense unes gotes de noble sentiment d’orgull, la dada de que havia nascut a Algaida i era, per tant, coterrani seu; i, a l’ensems m’informà que la seva obra principal
«Las tesis de Calatayud» havia estat recentment (1992) reeditada i em va deixar
el llibre que en llegir-lo em vaig adonar estava ple de subratllats i notes d’en Joan.
Va estar també un gran defensor del dret i de la cultura catalana i del dret i la
cultura balear. Estava convençut de la germanor dels uns i de les altres. És sabuda
la seva implicació a l’Obra Cultural Balear de la qual fou Vicepresident i m’agrada recordar com fins i tot en el seu discurs d’ingrés a l’Acadèmia, al rememorar
el jurista que dóna nom a la seva medalla, Guillem de Vallseca, que participà al
Compromís de Casp, aprofità l’avinentesa per a doldre’s de que de la important
reunió en aquesta Ciutat aragonesa fossin exclosos els compromissaris del regne
de Mallorca.
Dues, si vostès volen, anècdotes, però ben significatives de la categoria de
Joan Verger en el terreny de cultura i de la ciència jurídiques i del seu capteniment
en ordre al seu compromís en relació amb uns territoris, Mallorca i Catalunya,
que tant va estimar.
Per tots aquests motius, l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya se sent molt satisfeta de participar, a títol institucional i mitjançant la
intervenció del nostre ex president Robert Follia i Camps, en aquest acte d’homenatge, a qui fou un dels seus membres més preuats, Joan Verger i Garau, que
al cel sigui.
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HOMENATGE A JOAN VERGER GARAU
per
ANTONIO GINER GARGALLO
Degà de l’Il·lustre Col·legi de Registradors de Catalunya

Senyor President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya,
Senyor President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Balears, Senyor
Vicedegà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amics, companys, i especialment
familiars d’en Joan Verger,
Vull donar-vos a tots la benvinguda a la seu dels Registradors de Catalunya on
aquesta tarda ens hem reunit per tributar un merescut homenatge a en Joan Verger i
Garau, registrador de la propietat, notari, acadèmic, jurista i una excel·lent persona.
Avui farem una glossa merescuda de les qualitats d’en Joan en cadascuna de les seves
professions però jo he de destacar la seva qualitat personal, per damunt de totes les
seves qualitats professionals i jurídiques.
La meva arribada a Barcelona l’any 1994 és coetània amb la jubilació d’en Joan
com registrador de Barcelona. La jubilació és, tant per a notaris com per a registradors, una mena d’espasa de l’Arcàngel Sant Gabriel que ens expulsa del paradís
de les professions jurídiques. En aquesta situació són molts els que s’aparten de la
vida jurídica. Lluny d’això, en Joan es va convertir en un dels més assidus assistents
al seminari dels dimarts al Centre d’Estudis Registrals. Allí el vaig conèixer i vaig
aprendre molt de la seva saviesa jurídica. Recordo els seus esforços per explicar-nos
qüestions relacionades amb els censos, institució de la qual era un dels mestres, o
algun fideïcomís complicat que inunden els llibres dels nostres registres. Els seus
comentaris, sempre moderats, les seves opinions, sempre entonades amb molta humilitat, eren d’una gran utilitat als joves acabats d’arribar a aquesta professió.
Recordo també la il·lusió amb què va rebre el seu nomenament com a membre
de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, primer registrador en assolir-ho. Tots els companys vàrem rebre la notícia amb gran alegria i ens vam trobar
excel·lentment representats en la seva persona. Tot i la seva edat i la seva darrera fràgil salut, sempre el trobàvem als actes públics de l’Acadèmia als que érem convidats.
Per això és de justícia que aquesta tarda ens reunim en aquesta seu, entre companys i amics, per recordar i estimar a un dels nostres companys.
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ACTE D’HOMENATGE PÒSTUM
A JOAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO1
15 de maig de 2012

DISCURS INSTITUCIONAL
per
JOSEP-D. GUÀRDIA I CANELA
President de l’Acadèmia de J. I L. de Catalunya

Celebrem aquest vespre una sessió, un acte que és alhora d’afecte entranyable i d’estricta justícia en relació amb Joan Berchmans Vallet de Goytisolo.
Encara no s’han apagat els ressons de les paraules del dia 1 de desembre de
2010 quan en aquesta mateixa Sala, l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya li
lliurava, en la persona del seu fill per trobar-se ja ell malament de salut, el Premi
Puig Salellas en la seva segona edició i ens reunim novament per a retre-li un homenatge pòstum, ja que Vallet ens deixà definitivament el mes de juliol de l’any
passat.
L’Il·lustre Col·legi de Notaris i l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de
Catalunya han volgut organitzar aquest homenatge com a expressió pública de
l’afecte entranyable a la persona de Joan Vallet i com a reconeixement de justícia
de qui ha estat, sens dubte, un dels juristes catalans i espanyols contemporanis
més importants.
El 20 de desembre de 1994 Vallet fou designat Acadèmic d’honor de la nostra
Corporació. Pronuncià un magnífic discurs titulat «Principis bàsics en la interpretació del Dret Civil Català» i en la contestació que vaig tenir l’honor d’efectuar,
assenyalava que Vallet havia excel·lit com a notari, com a jurista i com acadèmic.
Ambdós textos van ser publicats a la REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA i avui es poden
trobar a la web site de la nostra Corporació. Per a tractar del primer aspecte escoltarem les paraules del Degà del Col·legi Notarial i de Juan José López Burniol, notari
membre de número de la nostra Acadèmia i bon coneixedor de la vida i obra de
Vallet. Josep-Joan Pintó i Ruiz, advocat i membre de la nostra Acadèmia i de la Real
Academia de España ens parlarà fonamentalment de la seva figura com a jurista.
Tenim la sort de comptar avui i aquí amb la presència de l’Excm. Sr. Landelino Lavilla Alsina, gran jurista i acadèmic, d’origen matern lleidatà, que fou
1
El text de Juan-José López Burniol per aquest acte d’homenatge és una senzilla adaptació
del que elaborà amb motiu de l’atorgament a Juan Vallet de Goytisolo, del II Premi Puig Salellas de
l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, i que es reprodueix en aquest mateix llibre en els actes
especials, del dia 1 de desembre de 2010, pàg. 455.
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Ministro de Justicia i Presidente de las Cortes Generales, en els difícils moments de la transició política a la democràcia, de la qual va ser un dels més
importants protagonistes, avui conseller permanent d’Estat i President de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Vull donar-li públicament les
gràcies per la seva assistència i per la seva constant disposició a fomentar i
aprofundir les excel·lents relacions amb la nostra Acadèmia, iniciades modernament en el mandat d’Antonio Hernández Gil i intensificades en els de Joan
Vallet, Manuel Albaladejo i en el que ara exerceix Landelino Lavilla. També
correspon remarcar el suport que sempre trobem en el Secretari general, que
ho era ja a la Presidència de Vallet, Pfr. Rafael Navarro Valls que avui ens honora també amb la seva assistència.
La Real Academia ja va efectuar l’estatutària sessió necrològica en memòria
de Vallet el passat 10 d’octubre i jo voldria recomanar-vos vivament la lectura
de les paraules que amb aquest motiu va escriure Luis Díez-Picazo, que s’han
publicat al «Estudios». En elles després de comentar el seu nom de fonts, no
usual fora de l’àmbit d’influència de la Companyia de Jesús, sintetitza la rellevant
actuació de Vallet en el món acadèmic al qual romangué directament vinculat 48
anys de la seva vida i en el món doctrinal i el qualifica de «catalán de Barcelona»
i de «una de las cimas o cumbres del pensamiento jurídico español», a la vegada
que ens il·lustra amb una anècdota sobre la noblesa del seu caràcter i la seva
profunda religiositat.
Jo voldria acabar remarcant la seva condició de jurista i acadèmic de primera
línia, constantment amatent i preocupat per les qüestions que afecten Catalunya, en la seva activitat i en la seva obra. Recordo de manera especial el Congrés
d’Acadèmies jurídiques Iberoamericanes celebrat a Madrid l’octubre de 1996.
Vallet el presidí i en el seu discurs d’obertura tingué la delicadesa de dedicar una
de les poques referències personals al nostre company acadèmic i notari que fa
poc ens va deixar, Angel Martínez Sarrión i havent-me confiat la coordinació general del Fòrum primer sobre la «Naturaleza jurídica de las Academias», vam tenir
oportunitat de parlar llargament, ell ensenyant i jo aprenent, sobres les nostres
Corporacions.
Tot i que l’elecció es produí en cada cas per votació estatutària de tots els
membres numeraris de la Real Academia, fou Vallet sens dubte qui propicià que
seguint l’exemple de Roca-Sastre, primer Casals Colldecarrera i posteriorment
Figa Faura i Pintó Ruiz ocupessin un setial en aquella docta Corporació.
Un altre aspecte que voldria remarcar és la relació de Vallet amb Roca Sastre.
Es proclamava deixeble d’ell i ens va deixar un treball magnífic titulat «El que
roman i el que cal reviure del pensament de Roca Sastre». Fou el primer director
de la Càtedra Roca Sastre del Centre associat de Cervera de la UNED, càrrec en
el qual el succeírem Pintó i jo mateix i participà activament de la Fundació Roca
Sastre a la que afortunadament en els darrers temps, s’ha incorporat el Col·legi
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Notarial. Aquella Universitat li atorgà el títol de doctor «honoris causa», que uns
anys abans li havia atribuït també la Universitat Autònoma de Barcelona.
I una darrera visió que no s’acostuma a remarcar i és la condició de Vallet
com a historiador de la ciència jurídica catalana. D’una manera sintètica en el seu
llibre «Reflexions sobre Catalunya –Relligament, interacció i dialèctica en la seva
història i el seu dret» i d’una manera molt extensa en les seves monumentals «Metodologia de la determinación de Derecho» i «Metodologia de la ciencia expositiva y
explicativa del Derecho» l’acrediten també en aquest camp.
En actes com aquest m’agrada recordar, amb Carnelutti, aquell vers que
Dante Alighieri posa en boca de Francesca de Rimini que és el 103 del cant V de
l’Infern de la Divina Commedia: «Amor, ch’a nullo amato amar perdona» que Joan
Francec Mira ha traduït com «L’amor, que obliga a més amor l’amat». Vallet va
estimar la seva professió, la ciencia jurídica i l’Acadèmia. Per això deia al principi
que aquest era un acte d’afecte entranyable. El Notariat i l’Acadèmia que s’han
sentit estimats per Vallet tenen l’obligació de correspondre-hi. I a això respon
l’acte d’avui. És un acte de justícia. Vere iustum est.
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JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
per
JOSEP JOAN PINTÓ RUIZ
Doctor en Dret. Advocat

I
Gràcies a l’ACADÈMIA i al COL·LEGI NOTARIAL de Catalunya, per
permetre’m l’honor de contribuir a una «laudatio» de Juan Berchmans, que sempre, per la meva banda, quedarà curta en relació amb la seva ciència profunda,
grandesa, rectitud, ètica, sinceritat.
La seva vida i la seva obra són d’una DENSITAT horitzontal i vertical, sorprenents; a mi m’enlluerna, i l’agraeixo tant, que em commou, però aquest acte, no és
un acte sol de gratitud, sinó d’autèntica justícia en el ple i màgic sentit de la paraula.
II
VALLET en la seva història mostra d’entrada una INTENSÍSSIMA CAPACITAT ABSORBENT (absorbeix i retorna) i les seves fonts són tres:
a. L’estudi de la CIÈNCIA DEL DRET
L’estudi profund de la Ciència del Dret, que es va nodrir també amb lluminoses sessions col·loquials reservades amb el seu benvolgut i admirat mestre
Ramón Ma. Roca Sastre, amb els autors clàssics, la Jurisprudència antiga i mitjançant els contemporanis tractadistes amb especial atenció a Federico de Castro, i
també al seu amic CASTÁN, tot això, com substanciós nutrient, va ser considerat de
manera genial per Vallet. I també, es va nodrir de la mateixa tradició, sempre per
ell concebuda no com quelcom estàtic i poc menys que arqueològic, sinó com una
força dinàmica que vertebra el passat, el present i el futur, de tal manera que els
destinataris del mateix Dret són, a cada moment alhora, receptors del contingut
de la tradició i actius generadors d’ella; i això en trànsit suau i difús, doncs les
diferents edats i longevitat dels homes inserits en una societat fa que convisquin
gents d’edats diferents, que amb el frec divergent de la seva visió, poleixen i defineixen el sentit viu, sempre canviant, del contingut social. I el contingut social,
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només quan per la seva serietat i transcendència venç la tendència immobilista del
Dret, genera fonts formals que ho consoliden.
b. La vida mateixa, és allí que s’absorbeix del voler individual i col·lectiu a
través de la intensa atenció a la seva funció notarial. No oblidem aquest aspecte:
Ell mateix va dir i va escriure (AAMN 1980: «Jo sóc un jurista pràctic; Qualssevol que siguin les meves preocupacions científiques, històriques i filosòfiques,
ABANS DE RES em considero, un artesà del Dret».
c. L’efluvi de la seva pròpia ànima abocat en la seva consciència: El seu coneixement ontològic, filosòfic i no oblidem que «Philosophia ancilla tehologiae»,
polaritzat pel seu cristianisme i conseqüent honestedat impregnen el tot absorbit
i retornat a la humanitat, ben reconstruït.

III
Així doncs Vallet es nodreix i absorbeix en profunditat els seus coneixements jurídics (ciència i experiència), els reelabora i els reverteix de nou, digerits,
ordenats i augmentats, perfeccionats i sistematitzats a la mateixa societat. Aquesta
devolució constitueix un objecte fonamental i preferent de la seva mateixa vida.
És un autèntic mestre, per a aquesta generació i per a la futura.

IV
És conscient —i ho transmet— que les realitats ontològiques, les descomponem per raons pedagògiques, ja que la nostra ment així ho precisa. Però tot
està orgànicament interrelacionat. Suaument adverteix sobre les consideracions
fragmentades. Ens suggereix sempre que diversos punts de vista sobre un mateix
objecte no mostren objectes diferents, sinó una VISIÓ POLIDIMENSIONAL
de l’objecte que ens apropa a la seva autèntica realitat.
Així un mateix objecte material, examinat sota diversos punts de vista (objectes formals diferents), atesa aquesta conjunció es mostra en la plenitud de la
seva realitat, alguna cosa així com «lluminós»; «Fulgor objecti».

V
Per exemple, ell ha viscut —i ens ho adverteix— el sentir de molts llicenciats
en Dret quan en acabar els seus estudis universitaris volen, sobretot, «fer pràctiques» com si l’estudi de la Ciència del Dret, servís de poc. Adverteix amb precisió
que la Ciència del Dret, la doctrina, és un compendi sistemàtic d’experiències vis-
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cudes a través dels segles passats. Mai via pràctica, podrà saber-se tant, ni adquirir
tants coneixements. Encara que la vida ara s’allarga, una vida és moltíssim menys
que moltes vides durant molts segles.
I adverteix que la Ciència del Dret, permet al jurista elevar-se i adquirir una
visió panoràmica com la qual es percep en examinar des de l’assenyalada altura
un determinat panorama.
Però quan aquella visió, que és en blanc i negre, precisa d’una concreció, en aproximar-se al lloc (cosa que no pot realitzar-se si la visió panoràmica
no li ha donat la situació) cobra color i s’aconsegueix la percepció específica
i singular que determina LA JUSTÍCIA DEL CAS CONCRET, policroma i
diferenciada.
I per això, creu que «enjudiciar» (diguem dictar sentència) no és l’aplicació
sil·logística pura i per això no li agrada la veu «aplicació» del Dret, ja que s’integren policromes particularitats que expliciten la llei, ni li agrada tampoc que
la Sentència constitueixi una recreació d’una norma, sinó que aquest meravellós
procés rep, per la seva banda el nom de determinació.
El corol·lari és clar: Primer cal situar-se i saber dins de l’ampli panorama,
on està el problema. Després cal descendir i furgar en les seves particularitats i
aquestes DESCOBREIXEN ARESTES inadvertides abans de percebre la tensió
fet-dret. Però qui manca de la visió científica general, malament resoldrà la seva
comesa, en ignorar, en quin punt de l’ampli panorama ha d’investigar.
L’autèntica saviesa i realisme de Vallet, dilueix l’antítesi Pràctica-Ciència, superant-la per l’expressada integració de tots dos conceptes en un solament, doncs
tots dos aspectes són necessaris i es complementen.

VI
Sempre reclama una posició de PRUDÈNCIA, de SENTIT COMÚ, el
anomenat «seny» de Catalunya, però ho precisa proscrivint QUALSEVOL
DESEQUILIBRI. En síntesi, quan una conclusió purament racionalista, en lloc
de raonable, condueix a una situació de DESEQUILIBRI ha de ser això últim
evitat, matisat, compensat. Quan ROCA SASTRE —el seu, per a ell, benvolgut
(per a mi també) i admirat mestre— explica la teoria del dret institucional o
el mateix DÍEZ PICAZO al·ludeixen a l’ordenament com un tot orgànic, que es
ressent de qualsevol lesió específica, i és clar que cal atenir-se al sistema, a tot
l’ordenament jurídic, al·ludeixen així a una manera de fer que ja és indiscutible
avui.
La seva posició, així, sempre resulta harmònica, i com a tal perfecció de la
mateixa harmonia, és fàcilment assimilable, profunda, útil i fins i tot bella.
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VII
Després d’una vida d’estudi i pràctica notarial, en la qual afloren estudis
concrets i específics (institucions successòries, drets reals concrets, la donació, el
pacte de sobrevivència, etc., etc.) apareix la magna trilogia (Tom I « Metodología
de las Leyes»; Tom II «Metodología de la determinación del Derecho»), amb el
seu tom estrella, el tercer, que parla de la METODOLOGÍA DE LA CIENCIA
EXPLICATIVA Y EXPOSITIVA DEL DERECHO, obra mestra i compendiosa
que no té desaprofitament.
Té autoritat plena perquè sap i el seu saber i experiència es reverteixen al
món.
Després d’estudis profundíssims sobre sectors del Dret, precisos i determinats, una altra vegada, carregats de ciència i experiència, Vallet s’eleva i dóna
una visió panoràmica però alhora detalladíssima, que constitueix aquesta obra
monumental, que és importantíssima.

VIII
És fonamental que ell sigui un «ius naturalista». Com a creient, com a cristià,
sense vacil·lació i amb claredat, i sense excessius o inoportuns respectes humans,
ell proclama que l’Ordre general impost per Déu mitjançant la Llei eterna, té en el
cor de l’home imprès no com «ordinatio rationis» en sentir de GROCIO, sinó conforme al natural i a la naturalesa de la coses, uns primers principis, que són previs
al Dret, i que a més de suplir el dret positiu i informar-ho són particularitzacions
d’aquell Dret Natural.

IX
Quan s’aconsegueix un grau de profunditat en el coneixement, no només
es perfecciona i afina la capacitat d’anàlisi (precisa, completa, claríssima en Vallet) sinó que precisament, gràcies a aquesta profunda observació, coneixement i
ponderació del detall, es genera fàcil i totalment una síntesi meravellosa. El Dret,
en la visió de Vallet, es mostra alhora, com quelcom que integra la vida mateixa
humana. El dret, ontològicament, és inseparable de la humanitat i és expressió
d’ella mateixa: i no només d’un aspecte de la humanitat, sinó que com dotada de
llibertat, que s’entronca en les essencials i íntimes qualitats humanes.
L’home és físicament lliure; pot triar entre el bé i el mal («video meliora sed
peiora sequaor»), però el Dret, quan l’ètica no aconsegueix allò que condueix
al compliment del recte, el dret limita res més que la llibertat, que és l’excelsa
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qualitat humana, que dóna l’home i a la humanitat la possibilitat de merèixer. La
llibertat enfila el present amb el futur i amb la mateixa eternitat en l’home. I la
llibertat és també Dret.

X
Tot aquest enlluernador cabal de saber, d’encert, de Vallet, és molt, però no
és res davant la grandesa que li proporciona la seva profunda humanitat, el seu
humanisme, reflex de l’autèntic humanisme cristià, tot ell al seu torn informat i
sustentat per l’amor. I, no dic tal cosa sense fonament. Si es llegeix el mateix principi de l’obra de Vallet «Panorama del Derecho Civil» es veurà que allí es parla
de l’amor. I resulta que si l’amor existís en la seva profunditat i universalitat, el
Dret seria innecessari. Tots els homes complirien amb el natural, respectarien la
naturalesa de les coses en virtut d’aquest Dret Natural, que com a reflex de la Llei
eterna serveix a la consumació del pla de Déu.
I no es cregui que aquest sentir de Vallet és, sota un punt de vista utilitarista,
merament utòpic. Doncs no és així, ja que aflora una realitat evident. L’home en
la seva bondat natural compleix i respecta la norma jurídica espontàniament. Si
no la complís espontàniament no haurien bastants tribunals, fiscals, ni policies
per fer respectar la Llei. Però hi ha alguna cosa dins de nosaltres que fa —repeteixo— que espontàniament complim amb les nostres obligacions, i no només
per una «ordinatio rationis» a l’estil de GROCIO, sinó perquè —insisteixo— hi ha
quelcom imprès en el nostre ésser que ens fa distingir el bé del mal i percebre allò
que hem de fer.
Per això en relació a VALLET haig de resumir que en el seu profund cristianisme, en el seu humanisme cristià és un home ÍNTEGRE, ple, excels, és un home
bo, i com a tal un gran jurista. I com deia Ulpià: «Qui nos sacerdotes apellet».

XI
No puc acabar sense consignar que Vallet no s’oblida de res, ni per descomptat de la seva Catalunya d’on vénen les seves arrels. Recte i autèntic espanyol, com a tal espanyol i fervent incardinat a Catalunya (porció estimada del tot)
va escriure aquell bell llibre, al·ludit abans, en el brillant dir de López Burniol:
«Reflexiones sobre Cataluña». I és un llibre sorgit de la seva ploma, del seu saber,
i de la seva autèntica visió. M’adhereixo al que abans s’ha dit per qui tant m’ha
superat en l’ús de la paraula.
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HOMENATGE A VALLET DE GOYTISOLO
per
JOAN CARLES OLLÉ I FAVARÓ
Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya

Bona tarda a tothom. Exmcs. Vicepresident del Tribunal Constitucional,
President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Director General de
Dret i Entitats Jurídiques, President de la Comissió Jurídica Assessora, President
de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, Presidente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, Degans, familiars de Juan Vallet, autoritats, companys, companyes, senyors i senyores, els dono la benvinguda a aquest acte que
organitzen conjuntament el Col·legi de Notaris i l’Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya en homenatge de l’eminent jurista Juan Berchamanss
Vallet de Goytisolo, traspassat l’any 2011.
Em permetran que com Degà del Col·legi de Notaris els dirigiexi unes breus
paraules. En primer lloc els vull agrair la seva presència a la nostra seu en un acte
de tant relleu pels juristes de Catalunya com el d’avui. La extraordinària figura de
Juan Vallet de Goytisolo ha estat glossada brillantment pels anteriors ponents i
molt poc és el que jo hi puc afegir.
En tot cas, com Degà del Col·legi, sí que em pertoca fer algunes consideracions addicionals. Vallet de Goytisolo ocupa avui un lloc preeminent en la nostra
història jurídica. La importància de la seva obra excedeix amb molt la seva estricta condició notarial, fet que és un motiu de satisfacció i orgull per a la corporació
notarial.
D’origen barceloní, membre d’una coneguda nissaga de la que en formen
part també els seus cosins els escriptors Juan, Luis i José Agustín Goytisolo, ha
estat un dels més eminents juristes espanyols i catalans dels darrers cinquanta o
seixanta anys.
Després d’iniciar, poc després de la guerra, la seva carrera notarial a Catalunya, en aquest Col·legi, per tant, concretament a Torroella de Montgrí i Malgrat,
aprova brillantment les oposicions entre notaris i, finalment s’instal·la a Madrid,
on ha desenvolupat la major part de la seva exemplar trajectòria jurídica. Els seus
càrrecs institucionals han estat nombrosíssims. Només esmentaré el de President
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de la Unió Internacional del Notariat Llatí i de la Real Academia de Ciencia y
Legislación. Però Vallet, tot i la seva seva projecció espanyola i estatal, sempre va
mantenir la seva vinculació, a més de familiar, amb la comunitat jurídica de casa
nostra. Així, fou doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona
i membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació. En el seu pensament han
estat perfectament compatibles en tot moment, i de manera natural, la seva fidelitat a Catalunya i Espanya.
Autor d’arrel produndament catòlica, el dret natural i l’ètica foren els veritables motors inspiradors de la seva obra. Roberto Blanquer va parlar del seu «radical humanisme». Vallet, que va reconèixer com els seus mestres els genials Federico de Castro i Ramón Maria Roca Sastre, ha estat, abans que res, un enorme
civilista, amb la seva doble vessant del dret comú espanyol i del dret civil català:
els seus monumentals estudis sobre donacions, sobre llegítimes o successions en
general, ha assolit cims encara no superats. Però la seva immensa cultura jurídica
i humanística li ha permès endinsar-se amb èxit i excel·lència també en el camp
de les fonts del dret, la metodologia jurídica, la Sociologia o la Filosofia del Dret.
Avui la seva obra és un referent de primer ordre en el dret europeu.
Per tots aquests motius, el Col·legi de Notaris de Catalunya va concedir-li el
Premi Puig Salellas, en la seva II edició corresponent a l’any 2010. Per a mi va ser
un honor poder visitar-lo el setembre de 2010, en companyia del vicedegà del Collegi, José Alberto Marín, al seu domicili de Madrid i comunicar-li personalment
la concessió del guardó. Recordo que estava ja en un estat de salut deteriorat però
que va mostrar una gran lucidesa i memòria de tot tipus de detalls de la seva trajectòria personal i professional. També me’n recordo que em va insisitir en tenir
la conversa en català i que ens va convidar a que veiessim la seva immensa bibilioteca personal, la bilioteca d’un savi enciclopèdic com era Vallet. Em va semblar
que el guardó li feia gran il·lusió.
Em permetran rememorar l’acord pres en aquell moment per la Junta Directiva en la concessió del premi en què es feia referència «a la seva llarga i brillant
trajectòria professional i jurídica i, molt en especial, per la seva extraordinària
producció científica, que l’ha convertit de manera indiscutida en un dels més
eminents juristes espanyols de tot el segle XX, i en una de les millors aportacions
doctrinals, d’investigació i pensament que mai hagi fet el notariat al conjunt de
la comunitat jurídica. El premiat, d’origen barceloní, va començar aquí la seva
carrera notarial, havent fet alhora importants contribucions en el camp de l’estudi
del dret civil català, per la qual cosa el Col·legi de Notaris té la gran satisfacció de
poder-li atorgar una distinció tan merescuda».
En aquest punt he de fer referència al fet que aquest any els notaris celebrem el 150 Aniversari de l’aprovació de la Llei del Notariat, que va donar lloc
al naixement del notariat modern i que ha regit amb èxit, sense grans canvis, els
destins de la professió durant segle i mig i sota formes de govern i adhuc d’Estat
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ben diferents. Crec que en tot aquest temps els notaris ens hem sabut adaptar
als diferents canvis i a l’evolució de la societat que hi ha hagut. Avui això també
ha estat i és així, ja que en la darrera dècada el notariat ha fet un enorme esforç
de modernització i de transformació tecnològica, fet que ens situa en una nova
centralitat per seguir avançant.
Els actes commemoratius organtizats amb ocasió d’aquesta efemèride proclamen que la professió de notari és una professió de futur. I certament penso la
funció notarial té de cara l’esdevenidor unes noves potencialitats, alhora que segueix essent substancialment útil i beneficiosa per la seguretat jurídica que aporta
als actes i negocis jurídics, reduint a mínims la litigiositat a un cost raonable.
Deixant a part altres aspectes de la professió notarial que avui no fan el
cas, penso que una lectura que cal fer de totes aquestes dècades és precisament
l’aprofundiment dels notaris en la vessant més científica del dret, conseqüència
amb tota seguretat de la major exigència en l’accés a la professió que suposà la
mateixa llei del Notariat de 1862, i que culmina amb el requisit de la llicenciatura
en dret a partir de 1917. Aquest fet marca un abans i un després i sens dubte
explica, si més no en bona part, l’aparició en el decurs del segle XX fins els nostres
dies, dintre del notariat de figures de primer ordre científic, d’entre les més grans,
en l’àmbit del dret privat.
Així, a Catalunya tenim en diferents etapes tot un seguit d’autors destacadíssims, sobretot en el camp del dret civil, però no únicament. Ramon Maria Roca
Sastre, Lluís Figa, Ramon Faus, Raimon Noguera, José Maria de Porcioles, Lluís
Roca Sastre o Josep Maria Puig Salellas per esmentar només els més destacats
d’entre els que ja no són entre nosaltres. El mateix cal dir del notariat de la resta
de l’Estat, amb notaris que son autors eminents en l’estudi del Dret com González Palomino, Nuñez Lagos, Manuel de la Cámara o Rodríguez Adrados. Un lloc
preeeminent dintre d’aquest grup, sense cap mena de dubte, l’ocupa el nostre
homenatjat d’avui, Juan Berchamns Vallet de Goytisolo. Un autèntic gegant del
dret. En majúscules. Un mestre per a tots nosaltres.
Per la nostra professió és fonamental que això continuï essent així en el futur, el treball diari en els despatxos és essencial, és lògicament la medul·la de la
professió però el fet que hi hagi un nombre significatiu de notaris, una minoria
si es vol, que segueixi publicant al màxim nivell és imprescindible per continuar
essent el que hem estat en el passat i en definitiva que la societat espera de nosaltres. No tinc cap dubte que aquesta continuïtat i fins i tot el relleu, en quantitat i
qualitat d’autors ben coneguts per tots, resta plenament garantida.
Aquesta vessant científica del notariat ha tingut la seva traducció natural
amb la destacada participació dels notaris en el món acadèmic, i en particular
amb una estreta participació dintre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya, en totes les seves diferents etapes. Només cal recordar que, des de
l’inici del segle passat fins els nostres dies, n’han sigut presidents Guillem Tell, Ra-
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mon Maria Roca Sastre, Lluís Figa i Robert Follia. I que, sense anar més lluny, en
aquest moment en són membres notaris del Col·legi tan destacats com el mateix
Robert Follia, Juan José López Burniol, Elías Campo, Lluís Jou o Enric Brancós.
El mateix cal dir de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que
Juan Vallet en va ser President i de la que en varen formar part també molts notaris catalans i de la resta de l’Estat. De casa nostra, per exemple, en va formar part
Lluís Figa i avui en són membres rellevants Joan Pintó i Encarna Roca.
Per tant, el meu agraïment especial al president de l’Acadèmia, Josep Delfí
Guàrdia i Canela, pel seu interès i disponibilitat en organitzar conjuntament amb
el Col·legi de Notaris un acte com el d’avui que visualitza de manera tan palesa
la identificació de sempre, d’ahir, d’avui i de demà entre les nostres dues institucions.
Y, finalmente, unas palabras muy especiales para el Presidente de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, Landelino Lavilla por su presencia
hoy en este acto, que le agradecemos muy sinceramente. Entre todos los cargos
de altísma responsabilidad que ostentó, todos los notarios tenemos un muy grato
recuerdo de su etapa como Ministro de Justicia, lo que le quiero agradecer hoy
públicamente en nombre de todos.
Y también me satisface rememorar tu presencia, Presidente, como Ministro
en este Colegio en un acto de hace ya bastantes años, pero que permenece bien
vivo y presente en la memoria del Colegio y de los notarios de Catalunya. Me
estoy refiriendo naturalmente al acto solemne que el día 2 de noviembre de 1976
se celebró en esta sede en homenaje a Ramón María Roca Sastre, con motivo de
su jubilación, que se había producido hacía ya algún tiempo.
Tus palabras de ese día, en un acto distinto sin duda pero que guarda un
evidente parecido a la sesión de hoy, de homenaje a otro extraordinario jurista
y de reconocimiento al derecho civil catalán, no las hemos olvidado y están bien
guardadas en nuestra memoria colectiva.
Res més, reitero el meu agraïment per la vostra presència en un acte d’una
significació tan especial per nosaltres. Moltes gràcies.
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HOMENAJE A DON JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO1
por
LANDELINO LAVILLA ALSINA
Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

1. Agradezco la oportunidad de participar en este solemne y emotivo acto
en memoria de D. Juan Vallet de Goytisolo. Son varias y convergentes las posiciones desde las que, removiendo sentimientos de amistad y de admiración,
puedo evocar la figura de D. Juan Vallet y hasta dar curso a mis palabras a partir de entrañables y muy personales recuerdos y experiencias. Quiero subrayar,
inicialmente, el dato de que este acto se celebre en Cataluña, en Barcelona. Muchos —yo, por supuesto, entre ellos— hemos tenido una percepción clara de la
profunda catalanidad de D. Juan Vallet, que pensaba en catalán sobre cuestiones
de amplio alcance —alcance universal— como lo es el de las grandes cuestiones
jurídicas, sin perjuicio de que acusen perfiles derivados de las propias raíces de
cada institución.
Es claro, sin embargo, que mi intervención en este acto, como se infiere de
su misma convocatoria y organización, se vincula a la condición de D. Juan Vallet como miembro numerario de dos Reales Academias y, de modo particular,
a su prolongada e intensa actividad en la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, sin que ello suponga rebajar un ápice la importancia de sus aportaciones a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y la eficacia con la que
asumió y cubrió los cargos y funciones que le fueron atribuidos en el Instituto
de España.
Y no falto al propósito de referirme a D. Juan Vallet como Académico ni
interfiero en exposiciones a otros encomendadas si antepongo, por mi parte, una
aseveración inicial insoslayable para entender y valorar la figura del Académico.
Subrayo, así, con el mayor vigor expositivo de que soy capaz, la singular calidad
personal de D. Juan Vallet, la hondura intelectual de su pensamiento, la fidelidad
a sus convicciones y su condición, en fin, de jurista cabal. Lo sitúo con objetividad

1
Extracto de las palabras pronunciadas por D. Landelino Lavilla, completadas con algunas notas adicionales que facilitó a petición de esta Academia.
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y sin hipérbole entre los más ilustres cultivadores del Derecho en el último siglo
y, rehuyendo cualquier rígida y aún afinada comparación, afirmo que, al menos
para mí, conocedor reverencial de tantos maestros y especialmente sensible a los
requerimientos de la justicia, Juan Vallet tiene su lugar en el primer escalón de
nuestros preeminentes juristas.
Cuando en el mes de junio último, en trance de finalizar el pasado curso
académico, se produjo el fallecimiento de D. Juan Vallet de Goytisolo, el mundo académico —como el notarial, como el jurídico, en general— se conmovió.
La conmoción en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación era natural:
hacía más de cincuenta años que, en el mes de mayo de 1961, había sido elegido
por unanimidad Académico de Número de la dicha Real Academia, en la que
ingresó y recibió la medalla número 25 el 27 de mayo de 1963. D. Juan Vallet
tenía entonces 46 años, edad temprana en la que se reconoció y, sobre todo, se
presintió el sorprendente mérito que aquel Notario ya había acreditado y aún
tenía que acreditar. En diciembre de 2001 recibió el homenaje a la antigüedad
académica.
Juan B. Vallet ingreso en nuestra Academia el día 27 de mayo de 1963, leyendo un discurso que versaba sobre «Perspectiva histórica de las cautelas testamentarias de opción compensatoria de la legítima». Era un trabajo que formaba
parte de los «Estudios sobre temas de derecho sucesorio» que por esa época le
preocupaban.
En la Academia sucedió en la Medalla nº 25 a persona tan ilustre como
don Jerónimo González Martínez; su discurso de ingreso fue correspondido por
Rafael Núñez Lagos, quien en su contestación destacó que Vallet llegaba a la
Academia cuando hacía ya varios lustros que venía dando a la estampa muchas y
profundas obras. En 1963, según el cómputo que Núñez Lagos hacía, las publicaciones pasaban de cincuenta, y —añadió—, uniendo a la constatación cuantitativa un exigente juicio de calidad, cabía señalar que Juan Vallet había demostrado
ya ser un investigador sagaz, que buscaba y encontraba siempre las fuentes de
primera mano, y ser un jurista maduro, lleno de experiencia y de agudo sentido
crítico, que sabía disciplinar su desbordante cultura jurídica en una prosa de excelente calidad y tersura.
Tras su prolongada ejecutoria como numerario de la Corporación, en la que
han dejado huella su inteligencia, su dedicación y su bondad, el fallecimiento de
D. Juan Vallet ha generado en la Academia —y lo dice quien hoy la preside—
una sensación de orfandad. Es la sensación que lógicamente se tiene cuando falta
quien durante tantos años ha sido incontrovertida referencia en la vida de una
Corporación, en la que desempeñó la Secretaría General desde junio de 1977 a
noviembre de 1991; volvió a la Junta de Gobierno después como Vicepresidente
en enero de 1994 y a finales de ese mismo año, en noviembre, fue elegido Presidente, cargo que ejemplarmente sirvió (por el tiempo limitado que él mismo
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impuso) hasta el 12 de diciembre de 1999. El Pleno de numerarios le confirió la
Presidencia de Honor el 10 de enero de 2000.
2. Juan Vallet dejó algunos legados especialmente importantes: así su concepción del iusnaturalismo y del historicismo, amén de su decantación, selectiva
y preferente, por un método de interpretación de carácter teleológico. Es perceptible en todo ello la influencia de D. Federico de Castro.
a) No resulta fácil establecer con nitidez la diferencia que pueda existir
entre los diferentes puntos de vista relativos al Derecho natural. La idea de
Derecho natural en Vallet de Goytisolo aparece en una de sus publicaciones
(«En torno al Derecho natural») publicada en el año 1973. Al tratar de delimitar el concepto de naturaleza, Vallet se pregunta cómo puede discernirse el
Derecho en el orden de la naturaleza. Y entiende que la observación de los
hechos permite a la inteligencia deducir la estructura en la cual las necesidades intrínsecas conducen seguidamente a ordenar los resultados de aquella
observación, aunque el nudo del problema continúa radicado en si es posible
a la inteligencia penetrar certeramente y con seguridad en los arcanos de la
naturaleza.
La concepción iusnaturalista de Federico de Castro era más bien de carácter
tomista y en la obra de Santo Tomas de Aquino el lugar del Derecho natural no
es especialmente amplio y son muchas las materias que el Derecho natural deja al
Derecho positivo, de manera que, sin llegar a los postulados de la escuela del Derecho natural racionalista que preconizó la total separación entre el derecho divino
y el derecho natural, sí cabe, cuando menos, sostener la extendida idea de que hay
siempre alguna distinción entre formas de entender el derecho natural.
b) El segundo de los legados es el historicismo. En Federico de Castro el
historicismo era una consecuencia inmediata de su propia formación histórica,
pero era también un intento de resucitar la gloriosa escuela jurídica española y
algunos de los más destacados juristas castellanos de los siglos XVI y XVII, como
Diego de Cobarrubias y Leyva, Castillo de Bobadilla, Rodrigo Suárez (Inproemium fori) o Salazar (De usu et consuetudine).
En Vallet el historicismo es ante todo la convicción de que las instituciones
jurídicas tienen un origen concreto que es preciso escudriñar para entenderlas
completamente. En este sentido, por ejemplo, es característico que, antes de estudiar la prenda sin desplazamiento de posesión, Vallet se dedicara por algún
tiempo a estudiar unos textos romanos sobre el pignus tabernae en el Anuario de
Derecho Civil.
El historicismo le condujo también a la busca e investigación de juristas clásicos que ya no eran solo los que podían haber dado lustre al derecho castellano.
Fiel a su origen indagó también entre los juristas catalanes distintos de los más
clásicos y generalmente recordados.
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En ese sentido es muy revelador su hallazgo de líneas de pensamiento en
juristas catalanes menos conocidos antes y después, como Tomás Hieres (por
ejemplo, «Aportación del “Apparatus” de Tomas Hieres a la Historia del notariado catalán», en Anales de la Academia Matritense del Notariado, 1981; o «Equidad y buena fe según el jurista gerundense del siglo XV Tomás Mieres», ADC,
1987), Claude Chifflet («Las legítimas según Claude Chifflet, 1542-1580, jurista
del Franco Condado de Borgoña en el periodo español», ADC, 1974) o Jaume
de Marquilles («El pensamiento y el sentimiento de España en Jaume de Marquilles», separata de Híspanla Cristiana, Estudios en honor de José Orlandis Rovira
en su septuagésimo aniversario, 1988).
3. Culminó, hasta la extinción de su propia vida, una tan larga cuanto
fructífera y, a la par, deslumbrante y abrumadora obra de jurista por vocación y
profesión, especialmente sólida y luminosa en sus publicaciones sobre la metodología de la determinación, exposición y aplicación del Derecho; el calado de esas
publicaciones, que él consideraba expresión final y monumental de su aportación
a la ciencia y la filosofía jurídicas, no empalidece, sin embargo, el fulgor y brillantez de su dominante cualificación como civilista. Su penetrante rigor en el análisis
de las más intrincadas cuestiones jurídicas y su capacidad de alcanzar lúcidas
conclusiones desde las más sólidas y antiguas raíces del Derecho, hasta desvelar
las mejores soluciones a los problemas que plantea el orden de convivencia regido
por el Derecho, fueron señas de su identidad.
Y, al hallarme ahora en este lugar y entre todos Vds., no puedo dejar de
proclamar, tomando a D. Juan Vallet como la mejor de las referencias posibles,
que fue, es y seguirá siendo muestra y ejemplo de lo que en la vida de la Real
Academia han supuesto la presencia y la dedicación de muy ilustres miembros de
nuestro brillante Notariado y del mundo jurídico específico de Cataluña. La deuda que la Academia tiene contraída con D. Juan Vallet puede extenderse —aunque no necesariamente con el mismo rango— a muchos Notarios y a significados
juristas catalanes; no intentaré siquiera citarlos nominalmente, máxime cuando es
gratuito el riesgo de olvido y de preterición, como es patente que todos pueden y
deben sentirse adecuadamente recordados en este sereno y cualificado acto en el
que hoy mantenemos en nuestro presente la figura de D. Juan Vallet y le rendimos
tributo de elogio y admiración.
Cuando en 1996 organizó y presidió el Congreso de Academias Jurídicas
Iberoamericanas, celebrado en Madrid, Juan Vallet dijo, en palabras que escojo
como expresión sintética de su entraña de jurista y al hilo de las que Alfonso
García Gallo había escrito sobre «la lucha por la justicia en el gobierno de las
Indias», que «esta lucha por la justicia es, precisamente y sin duda alguna, el fin
del derecho y el objetivo final nuestro, como juristas que somos, y el de nuestras
Corporaciones, como Academias que son de jurisprudencia». No se necesitan
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otras citas, entre tantas posibles, para concluir, con palabras de Juan Vallet de
Goytisolo, mi afectiva intervención en este acto presidido por su recuerdo y por
nuestra común fe de juristas.
Es indiscutible que ha sido una de las grandes personalidades del Derecho
de nuestra época. Una de esas personalidades prominentes cuyas obras continúan
siendo buscadas, leídas y utilizadas, sin que el paso de los años las diluya o las desplace hacia el olvido, porque hay siempre un erudito como Vallet que las recupera
y muestra su vigor de pensamiento y la altura y solvencia de sus aportaciones al
progreso del Derecho y al progreso de la humanidad. El pasado, si valioso, impregna y vigoriza el presente en el que se infiltra.
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IV PREMI PUIG SALELLAS
PARAULES D’AGRAÏMENT
per
ECARNA ROCA TRIAS
Acadèmica de número
14 de juny de 2012

Sr. President de la Generalitat
Sr. Degà del Col·legi de Notaris de Barcelona
Benvolguts companys, i amics.
Agrair un guardó constitueix una tasca agradable, per bé que ingrata. Perquè, malgrat tot el que ha dit en Xavier Roca, penso que la meva vida professional no és massa diferent de la d’altres companys, a qui ens ha guiat en
la nostra feina diària tres criteris: l’honestedat, creure en la feina ben feta i la
independència. Creieu-me que som molts els que actuem guiats per aquests
criteris, perquè és el que s’ha de fer i seguim actuant d’aquesta manera, malgrat
els temps i les influències ambientals poc favorables a l’honestedat, la feina ben
feta i la independència.
Moltes gràcies per aquest reconeixement, que vull estendre a aquest collectiu ocult, però que malgrat les aparences, encara és molt important.
Al Col·legi de Notaris haig d’agrair el premi que porta el nom de l’estimat
Josep M. Puig Salellas, que va ser un dels meus mestres, jurídic i personal. Des
d’aquí vull retre un homenatge a l’home que va ser President del Consell social
de la UB, en un moment molt important i al jurista, amb qui vaig tenir llargues i
profitoses discussions en la facultat, en els seminaris de la Càtedra Duran i Bas, i
en la Comissió jurídica Assessora. El vaig conèixer bé en aquests aspectes: pràctic
i discret. Un exemple a seguir.
Escoltar per boca d’una persona com en Xavier Roca, la llista de les coses
que un ha fet al llarg dels anys que porta treballant, em provoca dos pensaments:
un, que si això és veritat, és perquè una ja ha fet anys. I un altre, una pregunta:
per què? Això m’obliga a reflexionar sobre mi mateixa, cosa que no en públic,

903

per evitar-los la nosa d’haver d’escoltar els meus desvaris. Però avui, per primera
vegada, els haig de pregar que em permetin fer-ho. Prometo que no els molestaré
més d’allò imprescindible. Gràcies per la seva paciència.
Jo vinc d’una família que en el llenguatge de l’eixample, podríem qualificar
com «representants», és a dir, intermediaris. Excepte el meu besavi matern, ningú
no ha tingut ni té cap relació amb el dret. És més, el meu avi sempre havia pensat
en que jo estudiés per bibliotecària, ja que per raons personals m’hauria de guanyar
la vida quan fos gran i perquè m’agradava molt la música i sobretot, llegir. Aquesta
vocació més aviat literària, va fer que en el batxillerat agafés la branca de lletres
perquè, per influència d’aquells professors que un té, el que m’agradava de veritat
era la intrincada selva del llatí. Una intel·ligent cap d’estudis del meu col·legi, li va
aconsellar a la meva mare que estudiés dret. I així vaig entrar en aquest món aparentment tan allunyat de les meves veritables aficions i interessos. Però és cert això?
Està el dret tan lluny de tot allò que conforma la cultura, amb majúscules?
Els meus professors a la Facultat em van ensenyar coses molt noves en aquell
moment i en l’ambient on m’havia tocat viure: el dret, allò que en diem Dret,
no era una llista de lleis i articles que calia aprendre de memòria si un volia ser
advocat, jutge, notari o simplement, un funcionari com cal. Segons alguns, de la
usucapió es podia treure tota una extensa teoria sobre la propietat; o d’una cosa
tan àrida com el registre civil, es deduïa com el sistema tractava els drets i deures
de les persones en els àmbits jurídics. Certament hi havia professors que exigien
la repetició, però a la Facultat es va ajuntar en aquell moment un bon floret de
professors preocupats per allò que hi havia més enllà de la llei.
I aquí fa la seva aparició el DCC: entre aquests professors «il·lustrats», n’hi
havia alguns preocupats per l’entorn social i jurídic català. La Compilació era
llavors una jove llei, que per comptes de tancar l’expansió del DCC, com era la
seva finalitat, permeté obrir un ventall de possibilitats d’aplicació. Els juristes
catalans del moment, utilitzant els mitjans tècnics del dret, van obrir la porta a
que aquell «dret especial», del qual la Compilació portava títol, es convertís en un
«dret general», que era l’aplicable als catalans en les seves relacions no solament
familiars, com encara es deia en el segle XIX arran de la Codificació, sinó en les
relacions patrimonials i econòmiques. És molt significatiu que de la mà d’un dels
juristes catalans, permeteu-me que el qualifiqui així, el professor Fernández de
Villavicencio, el Tribunal Suprem dictés la sentència de 28 juny 1968, que marca
una fita definitiva, un camí sense retorn, per ara, en declarar que el DCC era el
supletori del Codi de comerç. Va ser per convicció i per l’ajut del meu mestre, Villavicencio, que em vaig dedicar al DCC, perquè em va agradar la seva estructura,
la modernitat que pregonava en aquell moment, la possibilitat de crear, usant les
tècniques adients, de treure aigua d’un pou molt profund....
El que acabo de dir lliga amb el que he dit abans i que molt segurament no
quedi tan allunyat del que és la realitat: el Dret és un art; el saber argumentar en
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dret, treure partit de textos aliens, per adaptar-los a les necessitats socials és un
art. L’art de la dialèctica resulta fonamental en la pràctica del dret: ajuda a buscar la veritat mitjançant l’argumentació. Tot això malgrat que el dret, la matèria
jurídica, no va formar part de la tradicional divisió entre Trivium i Quadrivium,
perquè es tractava d’una formació professional, com es demostra clarament a
Anglaterra. No és ara el moment de reflexionar sobre aquesta qüestió. Ho he dit,
perquè sempre ha pensat que ser un bon jurista significa solament ser capaç de
donar sentit a un text vigent. És a dir, de treure de l’abstracció una fórmula i posar-la a la pràctica. En la meva època de Facultat, la metodologia més comuna era
el positivisme: eren temps dolents. El positivisme és l’únic camí per explicar una
llei en un sistema polític absolutista, perquè no hi ha res més. El positivisme no
permet anar més allà del que està escrit: no importa ni per què s’ha escrit ni quins
interessos han dut a l’aprovació del text que s’interpreta. El que em van ensenyar
els meus professors va ser a superar aquest estat de coses i aquesta lliçó m’ha
portat a fer el que he intentat fer al llarg de la meva vida. He concebut i concebo
el dret civil com un sistema privilegiat i molt civilitzat de resolució de conflictes,
basat en les regles que democràticament els ciutadans aproven per a trobar les
soluciones que més adients són en la societat a què el dret s’ha d’aplicar, solucions
i que s’han d’imposar per la seva racionalitat i no per la força. Darrera del sistema
hi ha una sèrie de principis no escrits però presents, que permeten la interpretació
en general del que cal i no cal fer en un cas concret. No és la lògica el que hem
d’emprar per convèncer en les nostres decisions, sinó la dialèctica dels drets.
Vostès jutjaran si les meves aficions literàries i musicals són elements decisius
en els meus plantejaments jurídics. Jo els haig de confessar que sí. Fa molts anys
que penso que els juristes no han de «saber» la llei, sinó que han de «saber» fer
dret, és a dir, conèixer les tècniques per fer que la llei sigui veritablement «dret».
La meva continuada afició al llatí, m’ha proporcionat la metodologia inicial per a
aquesta feina. Els meus mestres han fet el demès.
I crec que és de justícia fer aquí una referència a les persones que m’han
ensenyat tot el que sé en dret i que m’han indicat allò que era més important en
la tasca acadèmica i ara jurisdiccional: el meu mestre Fco. Fernàndez de Villavicencio: a ell dec la meva dedicació al dret civil català, fruit de les seves classes a
la facultat, i la meva més recent especialització, el dret de família. El meu segon
mestre, el professor Diez Picazo, una de les ments més lúcides en el dret civil actual. En Josep M. Bricall qui sense saber-ho, probablement, m’ha guiat pel camí
de la independència. I en Juan Antoni Xiol, el meu president en el TS, que m’ha
permès i segueix fent-ho, tirar endavant en aquest camí.
Premis com aquest ajuden a continuar la tasca diària. Els prometo que continuaré.
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