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Girona, 12 de març de 2018 

 

Assumpte: EL NOU RÈGIM JURÍDIC CIVIL D’OBLIGACIONS I CONTRACTES A CATALUNYA 

 

El dia 22 de febrer de l’any 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 3/2017, de 
15 de febrer, del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. La pròpia norma 
establia que la seva entrada en vigor tindria lloc, llevat d’alguna puntual excepció, el dia 1 de gener de 2018. Per 
tant, des del proppassat dia 1 de gener de 2018 el Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya ja és plenament 
aplicable. Val a dir també, que la nova llei no s’aplicarà als contractes signats abans de la seva entrada en vigor 
i, per tant, només s’aplicarà als contractes subscrits a partir del dia 1 de gener de 2018. 

Amb l’aprovació d’aquesta norma finalitza el procés de codificació del Dret Civil Català, donant lloc a un Codi Civil 
de Catalunya composat pels següents Llibres: 

- Llibre Primer: relatiu a les disposicions generals, incloent les disposicions preliminars, la regulació de la 
prescripció i de la caducitat. 

- Llibre Segon: relatiu a la persona i a la família, que inclou la regulació de la persona física i els aspectes 
que abans es regulaven en el Codi de Família.  

- Llibre Tercer: relatiu a la persona jurídica, que inclou la regulació de les associacions i de les fundacions. 
- Llibre Quart: relatiu a les successions. 

- Llibre Cinquè: relatiu als drets reals. 
- Llibre Sisè: relatiu a les obligacions i els contractes. 

Les principals novetats introduïdes per la Llei 3/2017 podem dir que són les següents: 

1. Un enfoc més modern del contracte de compravenda: 

En la regulació d’aquest contracte es dona una protecció creixent al consumidor, incorporant les directives 
europees sobre la matèria, especialment pel que fa a garanties sobre béns i drets. A títol d’exemple, podem dir 
que, per una banda, es regula el deure d’informació en benefici del comprador, a efectes d’incrementar la 
transparència contractual i, per l’altra, seguint la línia europea de protecció del consumidor, el nou codi estableix 
un termini de responsabilitat per falta de conformitat de dos anys de durada. 

En relació als recursos que tenen les parts en cas d’incompliment contractual (i que la llei defineix com “remeis”), 
s’introdueix una regulació unitària dels remeis del comprador i del venedor, es determina que els remeis 
no incompatibles es podran acumular i que, en tot cas, seran compatibles amb la indemnització pels danys 
causats. Igualment, s’estableix un termini màxim de tres anys per poder exigir l’aplicació dels remeis, a 
comptar des del moment en que les accions es poguessin exercitar. 
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Com a qüestió innovadora i a fi d’evitar supòsits d’abús d’una de les parts contractants, es regula el concepte d’ 
“avantatge injusta”.  

S’estableixen especialitats quant a la compravenda d’immobles, incloent una regulació completa i detallada del 
contracte d’arres, amb la novetat que el comprador d’una finca podrà desistir del contracte i recuperar les 
arres lliurades si el banc li denega el finançament necessari. 

També es regula de forma equilibrada el pacte de condició resolutòria en la compravenda d’un immoble, establint 
que en el supòsit de manca de pagament de tot o part del preu ajornat en la compravenda, es faculta al venedor 
per a resoldre el contracte i recuperar la finca. En aquest sentit, la llei preveu un procediment notarial de 
resolució contractual quan el pacte de condició resolutòria s’ha formalitzat en escriptura pública i s’ha 
inscrit en el Registre de la Propietat. 

S’incorpora a la llei la regulació de la permuta i la cessió de finca o aprofitament urbanístic a canvi de construcció 
futura, com a contractes diferents, regulant aquesta última figura contractual de forma detallada. 

Finalment, podem fer esment també el fet que la norma inclou la regulació de la compravenda a prova o assaig, 
que s’entén conclosa sota la condició suspensiva d’aprovació del consumidor.  

2. Els contractes sobre activitat aliena: 

Es regula el contracte de mandat com un contracte de prestació de serveis i gestió, posant èmfasi a la gestió 
d’assumptes jurídics per encàrrec del mandant i d’acord amb les seves instruccions, en lloc de la típica regulació 
en base a una relació de confiança. 

3. Els contractes sobre objecte aliè: 

Es regulen els contractes de cultiu, entenent-se com a tals els contractes d’arrendaments rústics, la parceria i 
masoveria i, en general, tots els contractes, qualsevol que sigui la seva denominació, pels que es cedeix 
onerosament l’aprofitament agrícola, ramader o forestal d’una finca rústica. També s’introdueix la figura 
contractual de la “custòdia del territori”, com un contracte específic de cessió d’immobles amb finalitats de 
conservació del bé. 

4. Noves realitats socials i persones grans. 

La llei intenta donar resposta a noves realitats socials, sobretot vinculades a les persones grans i preveu la 
regulació dels següents contractes: 

- Contracte de pensió vitalícia “el Violari”, pel que una persona s’obliga a pagar a una altra una pensió 
periòdica en diners, durant la vida d’una o més persones que visquin en el moment de la seva constitució. 

- Contracte d’aliment, pel que una de les parts s’obliga a prestar allotjament, manutenció, assistència i 
cura a una persona durant la seva vida, a canvi de la transmissió d’un capital, béns o drets. 
 

5. Contractes de cooperació. 

En aquest punt el que fa la llei és incorporar la regulació que estava prevista a la Llei 2/2005, de 4 d’abril, de 
contractes d’integració, donant-li una exposició més sistematitzada i actualitzada, especialment quant a la 
delimitació de les obligacions contractuals i administratives de les parts. 
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6. Contractes de finançament i garantia. 

Per últim, també com a novetat, la norma introdueix l’anomenat contracte censal, readaptant aquesta figura 
jurídica a les necessitats de finançament a llarg termini, com alternativa al contracte de préstec. Segons allò 
establert en el Codi Civil de Catalunya, pel contracte censal una persona transmet a una altra la propietat de béns 
concrets o d’una quantitat determinada de diners, i aquesta última s’obliga a pagar a una persona i als seus 
successors una prestació periòdica en diners per temps indefinit. 

 

Si desitgen tenir més informació o aclarir qualsevol dubte o qüestió que se’ls plantegi sobre aquesta nova 
normativa, no dubtin en posar-se en contacte amb el nostre despatx. 

 
Joan Vidal i Vidal 
Advocat 

Ribas Àlvarez Advocats 




