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Introducció

El dret que s’encarrega de regular la relació entre els comerciants és el dret
mercantil, que és una branca del dret privat que s’encarrega d’estudiar i regular
els actes de comerç inclosos en la llei. El dret mercantil és el principal antecedent
del dret empresarial, que és el dret de l’empresa, el que estudia i regula l’activitat
empresarial de les empreses i que és diferent del dret comercial, que és la branca
del dret que regula l’activitat comercial de l’empresa i els actes de comerç de
comerciants o no comerciants.

Un contracte és un concepte molt ampli en el qual caben tots els tipus possibles
de contractació, si bé en la realitat jurídica en trobem dos grans tipus, com són la
pública i la privada. En la nostra legislació, la contractació privada inclou tant els
contractes civils com els contractes mercantils, els quals seran objecte d’estudi en
aquesta unitat.

Un contracte es considera mercantil quan té per objecte un acte de comerç, és a dir,
qualsevol dels actes que regula el Codi de comerç. La principal diferència entre
un contracte civil i un contracte mercantil ve donada pel fet que en el contracte
mercantil intervé un empresari o comerciant i que aquest es realitza en virtut d’una
activitat professional de caràcter lucratiu, és a dir, que té per finalitat obtenir un
guany o benefici.

En el primer apartat, “La contractació privada en l’empresa”, es detalla el
procés de contractació privada, incidint en els requisits dels contractes, i es dona
una visió general dels diferents tipus de contractes privats, civils i mercantils
que existeixen, analitzant la normativa civil i mercantil aplicable al procés de
contractació.

En el segon apartat, “La formalització de la contractació privada en l’empre-
sa”, s’analitza con redactar correctament un contracte privat, incidint en els requi-
sits de formalització dels contractes, en la legitimació de les parts dels contractes,
en l’estructura i el contingut d’aquests, en les obligacions i responsabilitats de les
parts, en les causes de rescissió i en les garanties del contracte. Així mateix, també
s’hi fa una especial menció de la firma i dels certificats digitals, de la normativa
referent a l’Administració i la seguretat electrònica, de la Llei de protecció de dades
de caràcter personal, de la normativa referent a l’Administració i a la seguretat
electrònica i de la protecció i conservació del medi ambient.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat és convenient fer les activitats i els
exercicis d’autoavaluació i llegir els annexos del material web.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Omple els models de contractació privats més habituals en l’àmbit empresarial
o documents de fe pública, aplicant la normativa vigent i els mitjans informàtics
disponibles per a la seva presentació i firma.

• Descriu el concepte de contracte i la capacitat per contractar segons la
normativa vigent.

• Identifica les diferents modalitats de contractació i les seves característiques.

• Reconeix les normes relacionades amb els diferents tipus de contractes de
l’àmbit empresarial.

• Recopila i acara la informació i documentació necessàries per omplir cada
contracte d’acord amb les instruccions rebudes.

• Emplena els models normalitzats, utilitzant aplicacions informàtiques, d’a-
cord amb la informació recopilada i les instruccions rebudes.

• Verifica les dades de cada document, comprovant el compliment i l’exacti-
tud dels requisits contractuals i legals.

• Valora la utilització de la firma digital i els certificats d’autenticitat en
l’elaboració dels documents que ho permetin.

• Aplica les normes de seguretat i confidencialitat de la informació en l’ús i
la custòdia dels documents.
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Actes de comerç

Són actuacions voluntàries
lícites sotmeses al dret
empresarial regulat en el Codi de
comerç; és a dir, que reuneixen
les característiques establertes en
el Codi de comerç o en qualsevol
altre d’anàleg.

El dret empresarial és més
que el dret comercial i, per
tant, l’engloba.

1. La contractació privada en l’empresa

Les empreses, en el marc dels seus actes de comerç o relacions comercials, poden
portar a terme diferents tipus de contractes públics o privats; ens centrarem en
aquests últims. Abans de començar a parlar dels contractes privats que poden
realitzar les empreses hem de tenir present a què ens referim quan parlem d’una
empresa. Hi ha diferents definicions del que és una empresa. En general, podem
dir que una empresa és la unió de treball, administració i capital, dedicats a satisfer
una necessitat en el mercat.

La llei i el dret estan molt presents en la vida econòmica i laboral de les empreses.
El dret que s’encarrega de regular la relació entre els comerciants és el dret
mercantil, que és una branca del dret privat que s’encarrega d’estudiar i regular
els actes de comerç previstos en la llei. El dret mercantil és el principal antecedent
del dret empresarial, que apareix en la història de l’edat contemporània.

El dret empresarial és la branca del dret que estudia i regula l’activitat de
les empreses.

Tenint en compte aquesta definició, no se’l pot confondre amb el dret comercial,
que és la branca del dret que regula l’activitat comercial de l’empresa i els actes
de comerç de comerciants o no comerciants.

Les branques i àrees del dret que formen part del dret empresarial són, entre
d’altres, el dret civil, el comercial, el concursal, el societari i el tributari.

Hi ha moltes normes empresarials, com ara el Codi de comerç, que regula la
comptabilitat i els comptes anuals de les diferents societats, defineix el concepte
d’empresari i les societats i els llibres obligatoris que han de portar. Altres normes
bàsiques del dret empresarial que regulen diferents aspectes de la seva activitat
empresarial són, entre d’altres, la Llei concursal, el Codi civil, la Llei de societats
de capital o la Llei d’emprenedoria.

1.1 Tipus de contractes

Un contracte és un pacte o acord entre dues o més parts que consenten a obligar-
se a donar alguna cosa o prestar algun servei, i que poden ser obligades al seu
compliment. És un acord de voluntats que genera drets i obligacions per a les
parts contractants, per la qual cosa es diu que la funció del contracte és produir
efectes jurídics.

Els contractes són un pacte que poden realitzar-se per escrit o fer-se verbalment
o oralment. Quan l’acord és per escrit podem estar davant:
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• Un document públic: ha de ser autoritzat per un notari o un empleat públic
competent, tal com s’estableix en el Codi civil.

• Un document privat: només cal que hi intervinguin les parts contractants.

Amb caràcter general regeix, doncs, el principi de llibertat de forma, si bé, sigui
quina sigui la forma que tinguin, els contractes seran obligatoris sempre que
compleixin els requisits que més endavant s’indicaran.

Ara bé, si bé la forma és indiferent pel naixement del contracte no ho és a efectes
pràctics, ja que, per exemple, en cas d’incompliment de l’acordat, si no s’ha
reflectit per escrit, generalment serà molt difícil acreditar el que les parts van
acordar en un contracte verbal. Per tant, la forma dels contractes té particular
importància respecte de la prova.

La contractació pot ser pública o privada

Els contractes poden ser públics o privats, en funció de les parts que hi intervenen:

• El contracte públic és aquell contracte en el qual, com a mínim, una de les parts és una
Administració publica i actua com a tal. Aquest contacte es regirà pel dret públic.

• El contracte privat és aquell contracte en el qual totes les parts són particulars o empreses o
bé hi intervé una Administració pública que actua com a particular. Aquest contracte es regirà
pel dret privat. Per tant, una empresa pot signar un contracte privat amb una Administració
pública quan s’estableix entre ambdues una relació de col·laboració i no de subordinació.

Sempre que ens trobem en una contractació privada serà aplicable la normativa
del dret privat, dins la qual, en funció de les especialitats que regula, trobem el
dret civil, el dret mercantil, el dret laboral i el dret internacional privat.

1.2 Contractes privats: civils i mercantils

Existeix una normativa aplicable per a cada tipus de contracte privat; però, en
tot cas, estarà subjecta al dret privat. Dins del dret privat, en funció de les
especialitats que aquest regula, trobem el dret civil, el dret mercantil, el dret laboral
i el dret internacional privat.

Distinció entre contracte civil i mercantil

• Quan el pacte o acord és entre dues o més parts que consenten a obligar-se, a donar alguna
cosa o a prestar algun servei sense que cap de les parts sigui un comerciant o empresari i
l’objecte del contracte no sigui un acte de comerç, llavors el contracte serà civil.

• Quan el pacte o acord és entre persones físiques o jurídiques que es comprometen a prestar
un determinat servei a canvi d’una compensació econòmica, o és un acord que s’estableix
entre comerciants o empresaris i l’objecte del contracte és un acte de comerç, llavors el
contracte serà mercantil.

El contracte civil estarà regulat en el Codi civil, mentre que el contracte mercantil
estarà regulat principalment pel Codi de comerç i per les lleis especials. En
defecte d’aquesta normativa es regirà per les regles generals del dret civil.
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Perfecció del contracte

La perfecció del contracte és el
moment a partir del qual el
contracte comença a existir i per
tant obliga les parts contractants.

La diferencia essencial entre un contracte civil i un contracte mercantil ve donada
pel fet que en el contracte mercantil intervé un empresari o comerciant i que aquest
es fa en virtut d’una activitat professional de caràcter lucratiu, és a dir, que té per
finalitat obtenir un guany o benefici.

En tot contracte, sigui civil o mercantil, cal tenir presents els següents elements:

• Parts del contracte: es requereix dues parts perquè el contracte sigui
perfeccionat: una part que s’obliga a donar alguna cosa, fer o no fer alguna
cosa o prestar un servei, i l’altra part, que es compromet a pagar el preu
pactat o l’obligació establerta.

• Proposta: ha de ser degudament acceptada. Pot ser de manera verbal o
escrita.

• Acceptació: ha de ser pura i simple, fet que perfecciona el contracte, o
condicional, i en aquest cas es tindrà com a proposta.

• Perfecció: és el moment a partir del qual el contracte comença a obligar les
parts contractants.

• Prova: els contractes seran vàlids, independentment de la seva forma,
sempre que consti la seva existència a través d’alguns dels mitjans que el
Dret civil tingui establerts.

• Interpretació: amb caràcter general, els contractes han d’interpretar-se de
bona fe. És a dir, s’ha d’aplicar el contracte entenent que els contractants
han d’actuar de forma lleial i amb mútua confiança. En el cas que hi hagi
dubtes que no es puguin resoldre aplicant les normes legals, s’interpretarà
sempre en el sentit més favorable per a la part deutora.

1.3 Formalització de documents en la contractació privada a
l’empresa

Pel que fa a la forma dels contractes, tot i que existeix en el nostre Dret la
llibertat de forma, i per tant un contracte es pot signar de qualsevol manera,
hi ha determinats tipus contractuals que exigeixen que s’observin un seguit de
requisits formals per tal que el contracte sigui vàlid, com seria el cas dels contractes
expressament establerts en l’article 1280 del Codi civil, que exigeixen, per a la
seva perfecció, la constància en document públic.

Caldrà diferenciar, doncs, entre els contractes verbals i els escrits, els documents
públics i els privats, i aquells casos en els quals és preceptiva la constància en un
document public.
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1.3.1 Contractes verbals i contractes escrits

Un contracte verbal o de paraula és aquell en el qual no existeix cap
document per escrit que reculli les condicions que han pactat verbalment les
parts. Mentrestant, un contracte escrit és aquell que consta en un document
en el qual es recullen, a través de diferents clàusules, les condicions o els
pactes que han fet les parts i és signat per aquestes.

En els dos tipus de contractes el resultat substancial és el mateix. Les parts
quedaran obligades a respectar la paraula donada o a complir el que s’ha establert
en el document escrit, ja que, un cop les parts assumeixen una obligació, estan
obligades a complir-la.

Ara bé, no és indiferent la forma pel que fa a efectes pràctics. En el cas
d’incompliment contractual, si ens trobem amb un contracte verbal, serà molt
difícil poder acreditar l’existència d’aquest contracte o alguns dels seus acords.

Per tant, a efectes probatoris, és aconsellable documentar per escrit l’acord al qual
s’hagi arribat i per tant signar els contractes de forma escrita.

1.3.2 Documents privats i documents públics

La forma d’un contracte escrit es pot realitzar de dues maneres: mitjançant
document privat o a través del document públic.

Un document privat és aquell que es porta a terme pels mateixos
contractants, els quals reflecteixen per escrit l’acord al qual han arribat.
Mentrestant, un document públic és aquell que s’atorga o s’autoritza per
un empleat o funcionari públic dins de l’àmbit de les seves competències.
Quan està atorgat per un notari es denomina escriptura pública.

Com el cas de contractes verbals o escrits, els documents privats o els documents
públics tenen el mateix valor i són plenament vinculants per a les parts.

Ara bé, els documents privats no tenen presumpció de veracitat, per la qual cosa
no tenen força per provar determinades qüestions, com per exemple per poder
acreditar la seva data de signatura.

En canvi, els documents públics tenen una força probatòria més gran, atès que
els empleats o funcionaris públics competents per atorgar aquests contractes estan
obligats a portar un registre dels actes que realitzen.

Entre els documents públics, i en la pràctica, els que tenen una rellevància més
gran són els notarials, és a dir, les escriptures públiques.
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Capitulacions

Les capitulacions són els
convenis subscrits pels cònjuges
amb la finalitat d’organitzar el
règim econòmic del seu
matrimoni.

1.3.3 La forma complementària o ’ad probationem’

Hi ha un seguit de supòsits, expressament enumerats en l’article 1.280 del Codi
civil, en els quals el principi de llibertat de forma queda contradit, ja que,
necessàriament, s’hauran de fer constar en document públic. Aquests supòsits
són els següents:

• Transmissió de béns immobles i drets reals immobiliaris.

• Arrendaments de béns immobles per sis o més anys, sempre que hagin de
perjudicar un tercer.

• Les capitulacions matrimonials i les seves modificacions.

• La cessió de determinats drets, com drets humanitaris i els procedents de la
societat conjugal.

• Determinats poders, com ara els poders generals per litigar o especials per
presentar-se a judici, per administrar béns, per poder contraure matrimoni
o qualsevol altre que tingui per objecte un acte que s’hagi de redactar en
escriptura pública.

1.4 El procés de contractació privada

Hi ha molts tipus de contractes que l’empresa pot portar a terme. En el
moment que l’empresa ha de realitzar un contracte privat cal que tingui present
el compliment dels requisits o elements que legalment s’estableixen per a la
validesa d’aquests contractes. Per aquest motiu és important conèixer amb detall
els aspectes que els atenyen, com ara els requisits dels contractes o la classificació
i tipologia d’aquests.

1.4.1 Requisits dels contractes

Segons el Codi civil, les parts contractants poden negociar i establir els pactes,
les clàusules i les condicions que tinguin per convenient, sempre que aquestes no
siguin contràries a les lleis, la moral ni l’ordre públic.

Així mateix, els contractes es perfeccionen pel simple consentiment i des de
llavorsobliguen no només al compliment del que s’hagi pactat expressament, sinó
també a totes les conseqüències que, segons la seva naturalesa, siguin conformes
a la bona fe, a l’ús i a la llei.

Ara bé, per tal que els contractes siguin vàlids, segons el Codi civil, han de
concórrer un seguit de requisits o elements:
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• Hi ha elements essencials, ja que sense ells els contractes no poden existir,

• i altres elements, com:

– els formals, és a dir, la forma dels contractes,

– els reals, que són la prestació i la contraprestació,

– els personals, que són els subjectes i la seva capacita, i

– els accidentals, que són els introduïts per les parts contractants,
mitjançant clàusules especials, per modificar o limitar els seus efectes,
com per exemple la condició, el termini i el mode.

Els requisits o elements essencials dels contractes són els següents:

• Consentiment dels contractants.

• Objecte cert que sigui matèria del contracte.

• Causa de l’obligació que s’estableixi.

Consentiment dels contractants

El consentiment dels contractants es manifesta pel concurs de l’oferta i de l’accep-
tació sobre la cosa i causa que han de constituir el contracte. El consentiment pot
ser exprés o tàcit (excepte que per llei o conveni la voluntat s’hagi de manifestar
expressament):

• El consentiment és exprés quan els contractants manifesten la seva voluntat
verbalment o per escrit.

• El consentiment és tàcit quan resulta de fets o actes que el pressuposen.

Ara bé, és important tenir en compte el que disposa l’article 1263 del Codi civil
respecte de la capacitat, ja que la capacitat d’obrar és un requisit previ per a la
validesa i eficàcia del consentiment.

En l’àmbit civil cal diferenciar entre la capacitat jurídica, que és l’aptitud per
ser titular de drets i obligacions, i la capacitat d’obrar, que és l’aptitud per
realitzar actes amb eficàcia jurídica que creïn, modifiquin o extingeixin relacions
jurídiques.

Així, el Codi civil indica qui pot i qui no prestar el seu consentiment legalment:

• Poden manifestar el seu consentiment i estan capacitats per contractar
els majors d’edat i els menors emancipats amb el consentiment dels seus
pares o del seu cuidador (podran agafar diners a préstec, gravar o alienar
béns immobles i establiments mercantils o industrials, o objectes de valor
extraordinari).

• No poden prestar consentiment:
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Error i violència

L’error és la falsa noció del que
es creu, del que es té, o una falsa
noció de la realitat. Es considera
que hi ha violència quan, per
arrencar el consentiment, es fa
servir una força irresistible.

Intimidació i dol

La intimidació és una amenaça,
per pot ser de paraula o a través
d’alguns actes i que consisteix en
anunciar un mal, a la seva
persona o en els béns d’un dels
contractants, cònyuge,
descendents o ascendens.
S’entén per dol en els contractes
qualsevol suggestió o element
que es faci servir per induir
algun dels contractants a signar
un contracte que, sense elles, no
hauria fet.

– Els menors no emancipats, excepte en aquells contractes en els quals
les lleis permetin realitzar per si mateixos o amb assistència dels seus
representants, i els relatius a béns i serveis de la vida corrent propis de
la seva edat conforme als usos socials.

– Els que tinguin la seva capacitat modificada judicialment, en els
termes assenyalats per la resolució judicial.

La sanció que es preveu en els casos de defectes de la capacitat és, en general,
la nul·litat relativa o l’anul·labilitat del contracte.

Ara bé, el consentiment dels contractants també pot tenir vicis. Aquests vicis són
factors externs i aliens a la voluntat de qualsevol de les parts i que, mitjançant
enganys, equívocs o violència, modifiquen la seva manifestació.

Son vicis del consentiment l’error, la violència, la intimidació i el dol.

El consentiment que hagi estat donat per algun dels contractants per error o hagi
estat arrancat per violència, mitjançant la intimidació o el dol, no serà vàlid:

• L’error té lloc quan existeix una equivocació sobre l’objecte del contracte
o sobre algun dels seus aspectes essencials, com per exemple l’objecte, la
qualitat de l’objecte, el preu o la naturalesa del contracte.

• La violència té lloc tant quan s’exerceix una força (física, material, moral
o emocional) irresistible que causa un greu temor a una de les parts del
contracte, com quan una de les parts abusa de la debilitat de l’altra.

• La intimidació existeix quan un dels contractants subscriu el contracte per
por racional de sofrir un mal imminent i greu en la seva persona o béns o a
la del seu cònjuge, descendents o ascendents.

• El dol és un frau o engany, totalment contrari a la bona fe, que es fa
amb la intenció de produir un dany tant per acció com per omissió. És a
dir, consisteix en qualsevol tipus d’enganys o maquinacions per induir una
persona a signar un contracte, que, si hagués conegut la veritat, no l’hauria
acceptat.

Aquests vicis es troben sancionats també amb la nul·litat relativa o anul·labilitat
del contracte, segons els casos.

Cal tenir present que es pot contractar per si mateix o per mitjà d’una persona
legalment autoritzada (pel contractant o per la llei); per tant, pot haver-hi una
representació per contractar.

En aquests casos de representació, els contractes que se signin a nom d’una altra
persona per part d’algú que no sigui el seu representant legal seran nuls, tret que
la persona a nom de la qual van ser realitzats els ratifiqui abans que es retractin
per l’altra part.
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Objecte cert

Són objecte de contracte totes les coses que no estiguin fora del comerç dels homes,
fins i tot les futures. Poden ser també objecte de contracte tots els serveis que no
siguin contraris a les lleis o als bons costums.

Segons es desprèn del comentat en el paràgraf anterior, l’objecte de tot contracte
ha de reunir tres requisits, que són:

• Determinable: l’objecte ha d’estar perfectament identificat i individualitzat
en el moment de fer el contracte, o almenys, en aquest moment, hi ha d’haver
suficients dades per tal de determinar-lo. Quan diem que l’objecte ha de ser
una cosa determinada ens referim al fet que ha de ser determinada pel que
fa a la seva espècie, no pel que fa a la quantitat, tot i que ha de ser possible
determinar la quantitat sense necessitat de fer un nou contracte entre les
parts.

• Possible: l’objecte ha d’existir en el moment del contracte o la seva
existència ha de ser possible en un futur. En cap cas poden ser objecte de
contracte les coses o els serveis impossibles.

• Lícit: l’objecte de contracte poden ser coses i/o serveis que siguin lícits,
és a dir, que siguin permesos, que no siguin prohibits per la llei. No es
consideren lícits:

– Pel que fa a les coses: les que estiguin fora del comerç. Cal tenir
present que les coses, en si mateixes, no són il·lícites, ho és el seu
comerç.

– Pel que fa als serveis: els que siguin contraris a les lleis i als bons
costums.

Segons tot el comentat en relació amb l’objecte, veiem que, per exemple, en un
contracte d’arrendament d’immoble, l’objecte serà l’immoble que se cedeix en
lloguer a l’arrendatari.

Causa de l’obligació

La causa de l’obligació és el motiu pel qual es realitza el contracte i, en funció
dels tipus de contracte, com veurem seguidament, segons siguis onerosos, remu-
neratoris o benèfics, serà una o una altra:

• En els contractes onerosos, la causa serà la prestació o promesa d’una cosa
o servei per l’altra part.

• En els contractes remuneratoris, la causa serà el servei o benefici que es
remunera.

• En els contractes merament benèfics, la causa serà la liberalitat, és a dir,
una de les parts no espera rebre res a canvi del servei que presta o de la cosa
que entrega. Així, una de les parts surt clarament beneficiada.
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Així doncs, per exemple, en un contracte de compravenda la causa serà l’intercanvi
d’un determinat bé per diner; en un contracte d’arrendament, la causa serà l’ànim
de lucrar-se amb la cessió de l’ús del bé per part de l’arrendador i l’ús d’aquest bé
per part de l’arrendatari, i en un contracte de donació la causa serà la transmissió
de béns a títol gratuït.

En tot cas, cal tenir present que la causa d’un contracte sempre ha de ser lícita.
Aquells contractes sense causa o que aquesta sigui il·lícita (és a dir, que s’oposa
o sigui contrària a les lleis o a la moral) no produeixen cap tipus d’efecte. Un
exemple de causa il·lícita seria una compravenda simulada, la qual es fa per
encobrir una donació.

1.4.2 Classificació i tipus de contractes privats

En funció de si tenim en compte un criteri o un altre, podem trobar diferents
classificacions dels contractes. Destaquem els següents tipus de contractes.

Segons siguin productors d’obligacions per a una sola de les parts o per a les dues:

• Unilaterals: quan una sola de les parts s’obliga vers l’altra sense que aquesta
hi quedi obligada. Per exemple, contracte de donació o contracte mutu.

• Bilaterals: quan les dues parts s’obliguen recíprocament. Per exemple,
contracte de compravenda o contracte de dipòsit.

Segons produeixen beneficis o gravàmens per a les dues o per una sola de les parts:

• Onerosos: quan s’estipulen beneficis i gravàmens recíprocs. Per exemple,
contracte d’arrendament o contracte de compravenda.

• Gratuïts: quan el profit és solament per a una de les parts. Per exemple,
contracte de comodat.

Segons el requisit formal per al seu perfeccionament:

• Reals: quan exigeixen fer l’entrega d’una determinada cosa. Per exemple,
contracte de penyora o dipòsit.

• Formals o solemnes: quan exigeixen ser formalitzats per escrit en un
document especial (públic o privat). Per exemple, contracte de dipòsit
mercantil o matrimoni.

• Consensuals: quan el consentiment pot ser tàcit o es pot manifestar de
forma verbal. Per exemple, quan pugem al metro, l’autobús, el tren...

Segons existeixen per si mateixos o no:
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En la redacció dels diferents
contractes, per expressar

les clàusules o
estipulacions, es fan servir

indistintament les formes
“Primera.”, “1a”, “PRIMERA”,

“I”...

• Principals: quan existeixen per si mateixos, és a dir, no requereixen
l’existència d’un altre contracte per existir. Per exemple, contracte d’arren-
dament.

• Accessoris o de garantia: quan segueixen la sort dels principals, atès que
la nul·litat o inexistència dels principals dona lloc a la nul·litat o inexistència
d’aquests. Per exemple, contracte d’hipoteca o contracte de fiança.

1.5 Modalitats de contractes privats

Els contractes privats poden estar regulats pel Codi civil i pel Codi de comerç o en
lleis especials de naturalesa mercantil. Per aquest motiu caldrà distingir segons es
tracti de contractes civils o mercantils, tenint present que hi ha diferents tipus de
contractes, com ara els de compravenda, que es troben regulats per ambdós codis
i que, en funció de la seva naturalesa, seran d’aplicació els uns o els altres.

1.5.1 Els contractes civils

Són els que es troben regulats pel Codi civil i, entre d’altres, els més comuns són
els següents:

• Contracte de compravenda

• Contracte de lloguer o arrendament

• Contracte de préstec

• Contracte de societat civil

• Contracte de dipòsit

• Contracte de permuta

Contracte de compravenda

Regulat en l’article 1445 del Codi civil, segons el qual, per a aquest contracte,
una de les parts (venedor) s’obliga a entregar una cosa determinada a l’altra
(comprador), qui pagarà per ella un preu cert, en diner o signe que el representi.
En la compravenda civil, el termini de prescripció per reclamar el preu de la cosa
venuda és de tres anys.

Exemple de contracte de compravenda civil

Martorell, 2 d’octubre de 20XX

REUNITS
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En concepte de venedor, la Sra. Marta Gomis Albesa, amb DNI núm. 37.999.000-H, i
domicili a Martorell, carrer Pujades, 4, 3r 1a.

En concepte de comprador, el Sr. Albert Camprubí Campos, amb DNI núm. 33.999.666-V,
i domicili a Terrassa, carrer Baixades, 43, 1r 1a.

Ambdues parts intervenen en el seu propi nom i dret, i es reconeixen capacitat suficient per
atorgar el present CONTRACTE DE COMPRAVENDA de vehicle i en virtut d’això

EXPOSEN

I. Que la Sra. Marta Gomis Albesa, d’ara endavant “la venedora”, és propietària del vehicle
marca Renault, model Scenic, matrícula 3452 HHF, número de bastidor 3499800.

II. Que interessant al Sr. Albert Camprubí Campos (d’ara endavant “el comprador”)
l’adquisició de la propietat d’aquest vehicle, ambdues parts han convingut la present
compravenda d’acord amb les següents

ESTIPULACIONS

Primera. Que la Sra. Marta Gomis Albesa ven al Sr. Albert Camprubí Campos, que compra
el vehicle descrit a l’Expositiu I.

Segona. Es fixa el preu de la venda en mil tres-cents euros (1.300,00 AC) , els quals es
paguen en el mateix moment de la signatura d’aquest contracte.

Tercera. La venedora declara que no pesa sobre el vehicle cap càrrega o gravamen ni
impost, deute o sanció pendents d’abonament en la data de la signatura d’aquest contracte,
comprometent-se en cas contrari a regularitzar aquesta situació a seu exclusiu càrrec.

Quarta. La venedora es compromet a facilitar la documentació relativa al vehicle, així
com a signar quants documents a part d’aquest siguin necessaris perquè el vehicle quedi
correctament inscrit a nom del comprador en els corresponents organismes públics, i totes
les despeses a càrrec del comprador.

Cinquena. El vehicle disposa d’assegurança en vigor fins a data 31 de desembre de 2013,
i es troba al corrent respecte a les obligacions derivades de la ITV (inspecció tècnica de
vehicles).

Sisena. El comprador declara conèixer l’estat actual del vehicle, per la qual cosa eximeix el
venedor de tota responsabilitat pels vicis o defectes ocults que sorgeixin amb posterioritat
al lliurament.

Setena. Per tot el no regulat en el present contracte serà aplicable el que es disposa per a
la compravenda en el Codi civil.

I en prova de conformitat amb el que antecedeix, signen les parts el present per duplicat
exemplar en el lloc i data indicats en el seu encapçalament.

El venedor: Marta Gomis Albesa

El comprador: Albert Camprubí Campos

Contracte de lloguer o arrendament

Entenem per arrendament la cessió, l’adquisició de l’ús o l’aprofitament temporal
de coses, obres o serveis o canvi d’un valor, segons l’article 1542 del Codi civil,
el qual distingeix entre aquests tipus d’arrendament.

El contracte d’arrendament o lloguer de coses és un contracte pel qual una de les
parts (arrendador) s’obliga a transferir temporalment l’ús i a gaudir d’una cosa
moble o immoble a una altra (arrendatari, també anomenat inquilí o llogater), qui
al seu torn s’obliga a pagar un preu cert i determinat per aquest ús o gaudi.
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Preu cert i preu determinat

Preu cert significa que ha de ser
una retribució verdadera i no

fictícia, en diner, fruits o
productes del bé o cosa objecte

del contracte. En canvi, preu
determinat es refereix a les bases
o dades per les quals es pot fixar

el valor de l’arrendament de la
cosa o bé objecte d’aquest

contracte.

L’arrendament de coses pot ser de coses incorporals o drets i de coses corporals.
L’arrendament de coses corporals pot ser d’immobles (urbans, rústics o de mines),
de mobles, de semovents o de naus.

El contracte d’arrendament d’obres és un contracte en virtut del qual una de les
parts es compromet a executar una obra per compte d’una altra per preu cert.

El contracte d’arrendament de serveis se subscriu quan es pretén contractar
una persona per a la prestació d’una determinada activitat professional que no
suposi la realització final d’una determinada obra, per preu cert. Aquest tipus de
contracte podria donar cobertura al manteniment general de serveis i escomeses
en una comunitat de propietaris, serveis de seguretat, serveis de neteja o serveis
informàtics, per exemple.

El preu pot consistir en una quantitat de diners que es pot pagar d’un sol cop o bé
una quantitat periòdica que rep el nom de renda.

Exemple de contracte d’arrendament

Girona, 10 d’octubre de 20XX

INTERVENEN

El Sr. Eduard Espill Torre, major d’edat, amb DNI 40.000.248 M i amb domicili a efectes
de notificacions a plaça Catalunya, 7, de Girona, en la seva qualitat d’apoderat de X9
CATALUNYA PLAÇA, SA, societat constituïda davant del Notari de Girona en Marc Obach
Llull, en data 12 de desembre de 2015 sota el núm. 231/05 del seu protocol, amb domicili
social al c/ Torrent, 81, de Girona, CIF núm. B17654553 i inscrita en el Registre Mercantil
de Girona, Tom 12, Llibre 35, Foli 290, Full 17656, Inscripció 1a, d’una part.

I el Sr. Joan Martí Martí , major d’edat, amb DNI 50.500.100 V, en la seva qualitat
d’administrador de RENOVA SL, societat constituïda davant del Notari de Girona na Marta
Oliva García, en data 4 de setembre de 2002 sota el núm. 98/02 del seu protocol amb
domicili social al c/ Torrent, 81, de Girona, CIF núm. B17900076 i inscrita en el Registre
Mercantil de Girona, Tom 39, Llibre 30, Foli 194, Full 32888, Inscripció 1a, d’altra part.

EXPOSEN

Que, en el concepte en què intervenen, tots dos tenen capacitat jurídica suficient per fer-ho,
i convenen aquest CONTRACTE D’ARRENDAMENT d’una sala de reunions, d’acord amb
les següents

CONDICIONS

1. X9 Catalunya Plaça, SA, d’ara endavant «arrendador», lloga la sala “Bernat”, localitzada
en la mateixa adreça de l’hotel, amb totes les seves dependències i equipaments, per al
termini de tres dies que s’estendran des del dia 10 de novembre de 20XX a les 8.00 h fins
al dia 13 de novembre del mateix any fins a les 17.00 hores.

2. Renova SL, d’ara endavant «arrendatari», serà responsable dels danys i perjudicis
ocasionats al local i els seus equipaments pel mal ús.

3. El preu del lloguer de la Sala Bernat és de 550,00 Euros, el 50 % de l’import es farà
efectiu en el moment de la firma del present contracte i la resta en acabar el servei.

4. El saló s’arrenda únicament per al següent ús: Realització del I SEMINARI DE CLIENTS
I PROVEÏDORS INTERNACIONALS DE RENOVA, SL.

5. Si l’arrendador detecta conductes contràries a les normes de convivència i bons
costums o cap altra activitat que infringeixi les lleis vigents, queda facultat per realitzar
les corresponents denúncies.
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Béns no fungibles

Una cosa fungible és aquella que
es deteriora, es gasta o es
destrueix un cop s’utilitza. Els
béns no fungibles són els que
són únics i originals, que no
poden ser substituïts per un altre
d’igual (per exemple, una obra
d’art original)

6. L’arrendatari no podrà introduir en el local modificacions ni reformes de cap tipus, sense
previ avís a l’arrendador.

7. L’arrendador assumirà les despeses d’assegurances, llum, aigua i altres
subministraments del local.

8. La vigència d’aquest acord acabarà el dia 13 de novembre de 20XX.

9. L’arrendador posarà a disposició de l’arrendatari una persona perquè assisteixi davant
qualsevol inconvenient que pugui sorgir en el transcurs del Seminari.

10. Tot tipus de despeses originades per l’incompliment de les obligacions que es deriven
d’aquest contracte seran a càrrec de la part que les hagi incomplert.

11. Per la resolució de qualsevol problema que pogués derivar-se de la interpretació o
aplicació del present contracte, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del
domicili de l’arrendador.

I, en prova de conformitat amb tot l’exposat, signen aquest document per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data expressats a l’encapçalament.

L’arrendador: Eduard Espill Torre

L’arrendatari: Joan Martí Martí

Contracte de préstec

Mitjançant aquest contracte, una de les parts entrega a l’altra o alguna cosa no
fungible perquè la faci servir durant un determinat temps i se la torni passat aquest
(aquí es parlaria de comodat o préstec d’ús) o diner o una altra cosa fungible, amb
la condició de tornar una altra de la mateixa espècie i qualitat (aquí es parlaria de
préstec de consum o mutu).

La diferència, doncs, entre el comodat i el simple préstec radica en la fungibilitat
de l’objecte prestat.

El comodat és essencialment gratuït, de manera que no pot existir una contrapres-
tació per aquest préstec. Si n’hi hagués, aquest contracte és convertiria en un
contracte de lloguer o arrendament de cosa.

El simple préstec o mutu pot ser gratuït o amb pacte de pagar interès, el qual
acostuma a ser proporcional a la seva durada.

Formalitzar un préstec entre particulars, per exemple entre pares i fills, és
una forma senzilla de deixar diners a algú, i es pot configurar d’una manera
jurídicament segura i fiscalment neutra, ja que quan el préstec es formalitza entre
familiars es pot excloure l’exigència d’interessos sense que això tingui repercussió
fiscal.

Cal tenir present, però, que la mateixa naturalesa d’un préstec implica el retorn del
principal al prestador i que si no els terminis de devolució han de ser realistes. En
els casos de contractes sense data de finalització, amb una durada exageradament
dilatada, sobretot en relació amb l’edat dels contractants, o en què a la pràctica
no es pugui acreditar que el capital s’ha tornat o s’està retornant, l’Administració
podria entendre que es tracta d’una donació encoberta i fer-la tributar per a
l’impost sobre successions i donacions per part del beneficiari.
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Per tant, el primer que cal posar de manifest és la intenció o no de retornar el
préstec. En el cas que l’entrega de diners sigui amb ànim de liberalitat, és a dir,
sense esperar la seva devolució, aquesta tindrà la condició de donació i, per tant,
estaria subjecta a l’impost sobre successions i donacions (ISD).

Al contrari, si els diners s’han entregat a canvi de l’obligació de ser retornats, és a
dir, no s’han entregat a títol lucratiu sinó a títol onerós, l’operació es considerarà
un préstec i estarà subjecta a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats (ITPAJD).

Exemple de contracte de préstec

Barcelona, 23 de març de 20XX

REUNITS

Antoni Torres Torres, en nom propi, major d’edat, amb NIF 12.000.000K, veí de Barcelona,
CP 08017, amb domicili al carrer Perill, 23, d’una part; i

Joanna Tarrés Tarrés, en nom propi, major d’edat, amb NIF 34.000.000J, veïna de
Barcelona, CP 08017, amb domicili al carrer Perill, 45, d’una altra

Acorden signar un contracte de PRÉSTEC, atenent les següents:

ESTIPULACIONS

PRIMERA. Antoni Torres Torres és propietari de dos mil tres-cents euros (2.300 AC).

SEGONA. El prestador lliura a la prestatària la quantitat descrita, adquirint la prestatària
la seva propietat, i estant obligat a tornar al prestador la mateixa quantitat en la data
estipulada.

TERCERA. Durant el període del préstec, el capital prestat no generarà cap tipus d’interès.

QUARTA. El préstec finalitza el dia 23 de març de 20XX.

CINQUENA. Si la prestatària no tornés la quantitat en la data estipulada haurà d’abonar un
interès del 3% mensual, per incórrer en mora, sense que calgui previ requeriment per part
del prestador.

SISENA. Per a la resolució de qualsevol qüestió que se susciti en la interpretació o aplicació
del present contracte prestador i prestatària se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona
amb renúncia al fur propi.

I en prova de la seva conformitat, signen les parts el present contracte de préstec, en el lloc
i data indicat en l’encapçalament.

(Haurà d’anar signat per les parts i pels testimonis.)

El prestador

La prestatària

Testimonis: Anna Rius Taulet i Pere Camps Taulat

Contracte de societat civil

Mitjançant aquest contracte, dues o més persones acorden desenvolupar una
activitat econòmica, posant en comú diners, béns i/o treball, i repartir-se uns
guanys.
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Les parts establiran en el contracte els pactes o acords que estimin pertinents,
sense que sigui necessari per constituir aquesta societat cap formalitat, tret d’un
contracte privat. En el cas que els socis aportin béns immobles o drets reals, llavors
sí que caldrà atorgar-la davant notari.

Atès que aquesta societat està regulada pel dret civil, en principi no pot tenir per
objecte activitat mercantil; ara bé, en la pràctica sí que en pot realitzar, si bé, pel
que fa a la responsabilitat dels seus socis, aquesta no serà limitada, com en les
societats mercantils, sinó que la responsabilitat de tots els socis serà il·limitada
davant les obligacions que contregui la societat.

Exemple de contracte de societat civil

Barcelona, 2 d’octubre de 20XX

REUNITS

D’una part, Manel Rovira Gatell, en nom propi, major d’edat , amb domicili a Martorell, CP
08134, carrer Llorens i Martí, núm. 34, amb DNI núm. 32.555.999-V.

D’una altra, Rosa Llopart Bosch, major d’edat, amb domicili a Barcelona, CP 08017, carrer
Llibertat, núm. 14, i amb DNI núm. 37.000.999-H.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la signatura del present
contracte i, de manera espontània i lliure,

MANIFESTEN

I. Que tots dos són propietaris per parts iguals i proindivís, segons consta per escriptura de
compravenda atorgada davant Notari de Barcelona, el Sr. Josep Oriol Hernández Camí, del
local comercial situat a Barcelona, carrer Negociat, núm. 4, que figura inscrit en Registre
de la Propietat de Barcelona, amb les següents dades registrals: Tom 23444, llibre 45, foli
269, inscripció 2a.

II. Que han decidit instal·lar en l’esmentat local un negoci de venda al detall d’equipament
informàtic que girarà sota el nom comercial de Romaro.

I de conformitat amb el manifestat decideixen constituir una societat civil, establint que
aquesta societat es regeixi per les següents

ESTIPULACIONS

Primera. Manel Rovira Gatelli Rosa Llopart Bosch constitueixen una societat civil de
caràcter privat amb la finalitat d’establir un negoci de venda al detall de material informàtic
al local comercial propietat de tots dos situat a Barcelona, carrer Negociat, núm. 4. Negoci
que tindrà el nom comercial de Romaro.

Segona. Aquesta societat es constitueix per temps indefinit.

Tercera. El domicili de la societat es fixa a Barcelona, carrer Negociat, núm. 4, direcció que
coincideix amb la del local abans descrit.

Quarta. Cadascun dels presents aporta en aquest acte la quantitat de tres mil euros, que
ingressen en el compte de la societat.

Cinquena. Els signants tindran els mateixos drets i obligacions, per la qual cosa ambdós
han de percebre la meitat dels beneficis. Respecte a les pèrdues, si n’hi ha, les suportaran
per parts iguals.

Sisena. Els signants es comprometen i obliguen a realitzar les aportacions que siguin
necessàries per a la bona marxa i explotació del negoci, fins a un màxim de cinc mil
euros. Arribada aquesta suma, i de considerar no assolit l’objectiu social, es procedirà
a la dissolució de la societat i al repartiment en parts iguals de les existències.
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Setena. La societat podrà dissoldre’s per mutu acord: quan entenguin que el negoci no
resulta rendible. Es considerarà no rendible si proporciona beneficis inferiors a vint per
cent del capital invertit en el mateix a partir del tercer any d’explotació del negoci.

La mort d’un dels socis no serà motiu de dissolució de la societat. Els hereus en formaran
part amb els mateixos drets i obligacions que el soci premort.

Vuitena. En tot allò no previst en aquest contracte, s’estarà al regulat per les disposicions
del Codi civil, a les del Codi de comerç, així com a les altres normes de vigent aplicació.

Novena. Ambdues parts, amb renúncia al seu fur propi, se sotmeten expressament als
Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la discussió de qualsevol qüestió que es derivi del
present contracte.

I perquè consti, el signen per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicat en
l’encapçalament.

Manel Rovira Gatell

Rosa Llopart Bosch

Contracte de dipòsit

Per aquest contracte, una part (dipositari) rep de l’altra (dipositant) una cosa moble
amb l’obligació de custodiar-la i restituir-se-la quan li sigui reclamada. Per tant,
la principal obligació que caracteritza aquest contracte és la de guarda i custodia.

És un contracte real, ja que no s’exigeix cap formalitat per a la seva constitució i
perfeccionament, n’hi ha prou amb l’entrega de la cosa.

Com estableix el Codi civil, el dipòsit pot ser judicial o extrajudicial:

• El dipòsit judicial o segrest té lloc quan es decreta judicialment l’embar-
gament dels béns objecte d’un litigi. Té per finalitat evitar la desaparició
de l’objecte custodiat fins que no es resolgui el litigi i pot recaure tant
sobre béns mobles com immobles. En aquest cas no estem parlant de cap
contracte.

• El dipòsit extrajudicial o convencional és un contracte regulat en el Codi
civil i podem subdividir-lo en voluntari i necessari:

– Dipòsit extrajudicial voluntari o regular és aquell en què es fa l’entrega
per la voluntat del dipositant. També es pot realitzar el dipòsit per dues
o més persones, que es creguin amb dret a la cosa dipositada, en un
tercer, que farà l’entrega, en el seu cas, a la que correspongui.

– Dipòsit extrajudicial necessari és aquell que es fa en compliment d’una
obligació legal o quan té lloc amb ocasió d’alguna calamitat, tal com
incendi, ruïna, saqueig, naufragi o altres semblants, i per tant, neix
amb independència de la voluntat de les parts.

Model de contracte de dipòsit voluntari o regular

Lleida, a 15 de gener de 20XX

REUNITS
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D’UNA PART, Margarita Andreu Giménez, major d’edat, amb NIF 46989999L i domicili al
carrer Angeleta Ferrer, núm. 45, 2n 3a, de Masquefa (Lleida), CP 56788, en el seu propi
nom i Dret.

I D’UNA ALTRA, Dolors Martínez Jubany, major d’edat, amb NIF 34999888J i domicili al
carrer Violant d’Hongria, núm. 67, 4t 1a, de Lleida, CP 56090, en el seu propi nom i Dret.

INTERVENEN

AMBDUES PARTS: tenen capacitat jurídica per dur a terme aquest CONTRACTE DE
DIPÒSIT, en nom i dret propi, sent responsables de la veracitat de les seves manifestacions,
sobre la base de les següents,

CLÀUSULES

PRIMERA. Que Margarita Andreu Giménez (d’ara endavant la DIPOSITANT), fa lliurament
en aquest acte de dues calaixeres isabelines de caoba del segle XIX a Dolors Martínez
Jubany (d’ara endavant la DIPOSITÀRIA), els quals, degudament embalats, han estat
revisats per ambdues parts.

SEGONA. Que el dipòsit dels béns descrits en la clàusula anterior s’efectua a Lleida, Carrer
Martorell, número 34, baixos, no podent en cap cas la DIPOSITÀRIA canviar la ubicació
d’aquells.

TERCERA. Que el DIPOSITANT abonarà a la DIPOSITÀRIA la quantitat de dos mil euros
(2.000 AC), fent lliurament en aquest acte de la suma de mil euros (1.000 AC) mitjançant
el lliurament de xec confirmat n. 88888 de l’entitat Banc de Sabadell, a favor de la
DIPOSITÀRIA, quedant la resta ajornada fins avui, efectuant-se el pagament en metàl·lic.

QUARTA. Que el DIPÒSIT s’entén fet des de la data de la signatura del present contracte
fins al dia 30 de desembre de 20XX, quedant obligada la DIPOSITANT a retirar els béns
dipositats, i la DIPOSITÀRIA a restituir-los en les mateixes condicions en què es van lliurar.

CINQUENA. La DIPOSITÀRIA quedarà obligada a conservar les coses objecte del
dipòsit segons la rebi i a retornar-la amb els seus augments per petició expressa de la
DIPOSITANT.

SISENA. La DIPOSITÀRIA respondrà dels menyscaptes, dels danys i perjudicis que les
coses dipositades sofrissin per la seva negligència, i també dels quals provinguin de la
naturalesa o vici de la coses, si en aquests casos no fes per la seva banda el necessari per
evitar-los, donant avís d’ells a la DIPOSITÀRIA immediatament que es manifestessin.

SETENA. Acorden les parts resoldre qualsevol litigi o discrepància que pogués sorgir de
la interpretació o execució del present contracte per mitjà d’Arbitratge de la Cort de la
Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, a l’efecte del qual els intervinents fan constar
expressament el seu compromís de complir el laude arbitral que en el seu moment es
dictés. Sense perjudici de l’anterior, en els casos de Dret imperatiu, les parts amb renúncia
al fur que pogués correspondre’ls se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de
Lleida.

I en prova de conformitat, signen el present per duplicat i a un sol efecte, a la ciutat i data a
dalt indicades.

DIPOSITANT: Margarita Andreu Giménez

DIPOSITARI: Dolors Martínez Jubany

Contracte de permuta

Regulat en l’article 1538 del Codi civil, la permuta és un contracte pel qual cadascú
dels contractants s’obliga a donar una cosa per tal de rebre’n una altra.
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La permuta és un intercanvi de coses sense que hi hagi preu. La diferència
essencial entre aquest contracte i el de compravenda està en el fet que en la
compravenda existeix un preu i en la permuta no.

Exemple de contracte de permuta

A la ciutat de Girona, a 3 de febrer de 20XX

PRESENTS

D’una part, en Marc Rosés Pérez, amb domicili a Girona, carrer Ametller, 34, 1r 2a, i amb
NIF 22.333.444P.

D’una altra part, na Rosa Maria Antúnez Soler, amb domicili a Sils, carrer Joan Armengol,
33, 2n 2a, i amb NIF 11.666.999V.

Acorden signar un contracte de PERMUTA, atenent les següents,

CLÀUSULES

I. En Marc Rosés Pérez és propietari del vehicle que a continuació s’especifica: vehicle
marca Honda CR-V Híbrid matrícula 4562 VVV, número de bastidor 444556000.

II. Na Rosa Maria Antúnez Soler és propietària del vehicle que a continuació s’especifica:
vehicle marca Honda model Civic Coupé, matrícula 3988 VVV, número de bastidor
333488489.

III. En aquest acte, les dues parts prenen possessió dels vehicles adquirits per permuta, a
la seva total satisfacció.

IV. Els valors assignats als esmentats vehicles són els següents: vehicle Honda CR-V
22.900 euros i vehicle Honda Civic Coupé 20.900 euros.

V. Tots dos contractants permuten ambdues propietats fent el repartiment de despeses
equitativament, per al cas que sorgissin.

VI. Ambdues parts destinaran les coses obtingudes per permuta al seu ús personal, sense
cap ànim de lucrar-se.

VII. En tot el no previst en el present contracte caldrà estar al que es disposa en el Codi
civil.

VIII. Per resoldre qualsevol qüestió derivada del present contracte, les parts se sotmeten
expressament als Tribunals de Girona, amb renúncia del fur propi.

I conformes, signen les parts el present contracte de permuta, en la data a dalt indicada.

Marc Rosés Pérez

Rosa Maria Antúnez Soler

1.5.2 Els contractes mercantils

Són els que es troben regulats pel Codi de comerç o en lleis especials de naturalesa
mercantil; entre altres, destaquem els següents:

• Contracte de compravenda

• Contracte d’arrendament financer o lísing
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• Contracte d’arrendament de béns d’equip o rènting

• Contracte d’assegurança

• Contracte de facturatge

Contracte de compravenda

Regulada en l’article 325 del Codi de comerç, segons el qual serà mercantil la
compravenda de coses mobles per revendre-les, bé en la mateixa forma en la qual
es van comprar, o bé en una altra de diferent, amb ànim de lucrar-se en la revenda.

Cal destacar que la compravenda mercantil només es refereix a coses mobles (per
tant, les immobles queden descartades) i que en aquesta compravenda la persona
que compra té intenció de tornar a revendre les coses adquirides i per tant té ànim
de lucre (que consisteix a obtenir un benefici en la revenda).

El mateix Codi de comerç estableix expressament que no es consideraran mercan-
tils:

• Les compres d’efectes destinats al consum del comprador o de la persona
per encàrrec de la qual adquirissin.

• Les vendes que fessin els propietaris i els pagesos o ramaders, dels fruits
o productes de les seves collites o bestiars, o de les espècies en què se’ls
paguin les rendes.

• Les vendes que dels objectes construïts o fabricats pels artesans fessin
aquests en els seus tallers.

• La revenda que faci qualsevol persona no comerciant de la resta de les
provisions que va fer per al seu consum.

En la compravenda mercantil, el termini de prescripció per reclamar el preu de la
cosa venuda és de cinc anys.

Exemple de contracte de compravenda mercantil

Manlleu, 4 de novembre de 20XX

INTERVENEN

D’una banda, en concepte de VENEDOR, el Sr. Joan Farrés Bosch, major d’edat, veí de
Manlleu, amb domicili a l’Avinguda Vilanova, núm. 23, i NIF núm. 29.000.000-J.

I, de l’altra, en concepte de COMPRADOR, el Sr. Pere Marcos Bofill, major d’edat, amb NIF
núm. 32.444.000-M, com a apoderat de l’empresa SOLROIG, SL, amb domicili a Manlleu,
carrer Muntaner, núm. 13, i CIF B04123997, societat constituïda davant del Notari de
Girona na Rosa Maria Moreno Anglada, en data 25 de juliol de 2001, sota el núm. 106 del
seu protocol i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 37, Llibre 53, Foli 271, Full
16770, inscripció 1a.

Es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat suficient per signar aquest contracte.

EXPOSEN
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I. Que el Sr. Joan Farrés Bosch és propietari de la màquina de soldadura automàtica de la
marca Dajelly Energy model DEJ-450.

II. Que l’empresa SOLROIG, SL està interessada a adquirir el bé descrit anteriorment.

III. Que ambdues parts estan interessades a subscriure aquest contracte de compravenda
mercantil prenent com a base les següents:

CLÀUSULES

Primera. L’objecte del present contracte és la compravenda de la màquina de soldadura
automàtica de la marca Dajelly Energy model DEJ-450, que l’empresa SOLROIG, SL
adquireix per al seu ús mercantil.

Segona. El preu de l’objecte de la compravenda és de mil dos-cents euros (1.200 AC).
El pagament s’efectua en el present acte mitjançant xec conformat núm. 0807654327
de l’entitat Banc de Santander. Quantitat que el venedor declara haver rebut a la seva
satisfacció, servint aquest document com a carta de pagament.

Tercera. L’objecte del contracte es lliura en aquest mateix acte, manifestant la part
compradora la seva conformitat pel que fa a l’estat i qualitat de l’esmentat objecte i lliurant
amb això al venedor de la seva responsabilitat en matèria de sanejament per vicis ocults o
defectes de qualitat.

Quarta. Totes les despeses derivades de la formalització, compliment o extinció del present
contracte i de les obligacions que d’ell es derivin seran a compte del comprador.

Cinquena. El present contracte té caràcter mercantil, regint-se per les seves pròpies
clàusules i en el que en elles no estigui establert, pel previst en el Codi de comerç, lleis
especials i usos mercantils.

Sisena. Per resoldre qualsevol qüestió derivada del present contracte les parts se sotmeten
expressament als Tribunals de Lleida, amb renúncia del fur propi.

I en prova de conformitat amb tot això signen aquest document per duplicat exemplar i un
sol efecte en el lloc i data expressats a data expressats a l’encapçalament.

El venedor

El comprador

Contracte d’arrendament financer o lísing

Mitjançant aquest contracte, una de les parts (l’arrendador) es compromet a cedir
a l’altra (l’arrendatari) un bé, per un temps determinat i a canvi d’un preu en
concepte d’utilització.

Es tracta d’una tècnica de finançament per a l’ús o l’adquisició de maquinària o
de béns d’equip, generalment de cost elevat i ràpida obsolescència, i que resulta
d’una combinació de l’arrendament amb la compravenda.

L’element essencial d’aquest contracte és la concessió d’una opció de compra.
L’arrendatari pot exercir aquesta opció de compra, el valor de la qual acostuma
a coincidir amb l’import de la darrera quota d’aquest arrendament, tot i que les
parts poden establir un altre import.

El contracte de lísing exigeix una durada mínima de dos anys si es tracta de
béns mobles. Es troba regulat expressament per la Llei 26/1988, de disciplina
i intervenció de les entitats de crèdit.
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Exemple de contracte d’arrendament financer o lísing

Tarragona, a 15 de desembre de 20XX

REUNITS

L’empresa CAMPS VERDS, SL, amb domicili social a Reus, carrer Torrent, 13, i CIF
B999444555, constituïda el dia 2 de maig de 2010 davant el Notari de Tarragona, en Miguel
Martín López, sota el núm. 102 del seu protocol, i inscrita en el Registre Mercantil de
Tarragona al Tom 34, Llibre 23, Foli 156, Full 12309, inscripció 1a, representada en aquest
acte pel seu administrador, el Sr. Joan Romeu Álvarez, d’acord amb el que es disposa en
l’esmentada escriptura de constitució.

L’empresa MERCATOT, SL, amb domicili social a Tarragona, Rambla Nova, 24, i CIF
B000898543, constituïda el dia 3 de juliol de 20XX davant la Notària de Tarragona, na Rosa
Minguell Tomàs, sota el núm. 209 del seu protocol, i inscrita en el Registre Mercantil de
Tarragona al Tom 35, Llibre 45, Foli 196, Full 12400, inscripció 1a, representada en aquest
acte pel seu administrador, el Sr. Lluís González Puig, d’acord amb el que es disposa en
l’esmentada escriptura de constitució.

MANIFESTEN

Que ambdues parts han acordat realitzar aquest contracte d’arrendament financer (lísing)
d’acord amb les següents

ESTIPULACIONS

I. L’empresa MERCATOT, SL lliura en arrendament a l’empresa CAMPS VERDS, SL el
tractor de la seva propietat marca Massey Ferguson, de l’any 20XX. Cabina bàsica, amb
aire condicionat, pes operatiu: 7.260 kg, motor: 170 CV, any: 20XX per exercir feines
agrícoles, sense que el mateix pugui ser utilitzat per a fins diferents sense autorització
expressa de l’empresa arrendadora.

II. L’empresa arrendatària inspecciona en aquest acte l’esmentada màquina confirmant que
es troba en perfecte estat per a l’ús a què serà destinada.

III. El present contracte comença el dia d’avui, finalitzant en data de 15 de desembre de
2020 sent prorrogable per igual període de temps de forma tàcita, llevat que alguna de les
parts manifesti en el termini d’un mes anterior a la finalització del contracte seva intenció
de no prorrogar-lo.

IV. El preu de l’arrendament és de 350 euros mensuals.

V. En aquest acte, l’empresa arrendatària entrega a l’arrendadora la quantitat de 350
euros corresponents a la primera mensualitat, servint el present contracte com a carta
de pagament.

VI. Pel present contracte, l’empresa CAMPS VERDS, SL lliura a l’empresa arrendadora la
quantitat de 2000 euros en garantia del compliment de les obligacions. Aquesta suma es
reintegrarà quan l’empresa arrendatària retorni la maquinària en bon estat, havent complert
la seva obligació de pagament de les rendes.

VII. L’empresa arrendatària s’obliga a tenir cura diligentment de la maquinària i conservar en
perfecte estat per al seu ús, corrent del seu càrrec les despeses de reparació i manteniment
necessaris.

VIII. Si a la finalització de la vigència del present contracte l’empresa arrendatària ha
complert amb l’obligació de pagament de les mensualitats podrà exercitar el dret d’opció
de compra de la maquinària relacionada en l’Annex 1.

IX. Si l’empresa arrendatària opta per exercir el dret d’opció de compra haurà d’abonar a
l’empresa arrendadora el preu residual de 10.000 euros.

X. L’empresa arrendatària s’obliga a subscriure pòlissa d’assegurança sobre el tractor
objecte del present contracte contra possibles riscos, en què figurarà com a prenedora
de l’assegurança, figurant l’empresa CAMPS VERDS, SL com a beneficiària, corrent de
compte de l’empresa arrendatària l’import de les primes i els increments futurs.
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Cal fer una descripció
detallada dels béns objecte

d’aquest arrendament,
detallant totes les seves

característiques.

XI. L’arrendador podrà rescindir el present contracte si l’arrendatari incompleix la seva
obligació de pagament de les mensualitats establertes o una altra obligació que derivi del
present contracte.

XII. Per resoldre qualsevol qüestió derivada del present contracte, les parts se sotmeten
expressament als Tribunals de Tarragona, amb renúncia del fur propi.

I, en prova de conformitat amb tot l’exposat, signen aquest document per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data expressats a l’encapçalament.

CAMPS VERDS, SL

MERCATOT, SL

Contracte d’arrendament de béns d’equip o rènting

Mitjançant aquest contracte, una de les parts (l’arrendador) es compromet a cedir a
l’altra (l’arrendatari) l’ús o arrendament d’un bé, per un temps determinat i a canvi
d’un preu en concepte d’utilització. La diferenciació d’aquest contracte respecte
del simple arrendament o lloguer de béns ve determinada, entre altres raons, per
la seva naturalesa mercantil; tot i que no es troba regulat expressament en el Codi
de comerç, es pot dir que es tracta d’un contracte mercantil, ja que és utilitzat per
empresaris i professionals per a l’adquisició de béns destinats a ser utilitzats en el
seu procés productiu o àmbit professional.

Es tracta d’un contracte, doncs, de cessió o arrendament d’un bé, sense que
inclogui l’opció de compra del mateix, a diferència del contracte de lísing, tot
i que, si les parts ho acorden, també s’hi pot incloure aquesta clàusula.

Pot ser objecte d’aquest contracte qualsevol bé moble, si bé normalment acostuma
a tractar-se de béns d’equip, com ara equipament informàtic o mèdic, maquinària
agrícola, vehicles, etc.

Un element general d’aquests tipus de contractes, i que el diferencien també
del contracte de lísing, és que normalment s’hi inclou la prestació de serveis
complementaris per part de les companyies de rènting, com ara assessorament,
manteniment, reparació, pagament d’impostos, assegurança, etc., i fins i tot poden
incloure la substitució del bé per algun altre de més desenvolupat tècnicament o
tecnològicament.

En el contracte de rènting no s’exigeix cap període mínim de durada. Atès que
no hi ha una regulació específica per a aquests tipus de contractes, es regeixen
per l’estipulat per les parts, per les normes generals de l’arrendament de béns
establertes en el Codi civil, i, si escau, pel Codi de comerç i usos mercantils.

Exemple de contracte d’arrendament financer o rènting

Lleida, a 6 de febrer de 20XX

REUNITS

L’empresa RAMSONS, SL, amb domicili social a Tremp (Lleida), avinguda Pirineus, núm.
56, baixos, CP 25620 i CIF B78886543, constituïda el dia 20 de desembre de 2000, davant
el notari de Lleida, la Sra. Maria Dolors Figueras Álvarez, sota el núm. 328 del seu protocol,
i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al Tom 38, Llibre 21, Foli 34, Full 2409, inscripció
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1a, representada en aquest acte pel seu apoderat, el Sr. Albert Ventura Canela, d’acord
amb el que es disposa en l’escriptura de poders generals, atorgada a Tremp (Lleida), el dia
25 de gener de 2010 davant el notari de Tremp el Sr. Joan Miquel Solana Vendrell, sota el
núm. 18 del seu protocol i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al Tom 48, Llibre 64,
Foli 54, Full 8965, inscripció 3a.

L’empresa MONTSBLANCS, SL, amb domicili social a Tremp (Lleida), carrer Tarragona,
núm. 89, baixos, CP 25620 i CIF B78642212, constituïda el dia 16 de febrer de 2014,
davant el notari de Lleida, el Sr. Josep Antoni Trenard Figuerola, sota el núm. 98 del
seu protocol, i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al Tom 37, Llibre 38, Foli 79,
Full 1267, inscripció 1a, representada en aquest acte per la seva administradora, la Sra.
Aurèlia Campos Subirats, d’acord amb el que es disposa en l’escriptura de nomenament
d’administradora, atorgada el dia 18 de setembre de 2016 davant el Notari de Tremp, el
Sr. Joan Miquel Solana Vendrell, sota el núm. 287 del seu protocol i inscrita en el Registre
Mercantil de Lleida al Tom 87, Llibre 74, Foli 124, Full 190453, inscripció 2a.

MANIFESTEN

Que ambdues parts han acordat realitzar aquest contracte de RÈNTING d’acord amb les
següents

CONDICIONS GENERALS

1a. ARRENDADOR cedeix en arrendament a l’ARRENDATARI, que accepta i rep en
arrendament el següent bé: furgoneta monovolum marca Ford, model Tourneo Connect,
matrícula 9473 VTS, núm. de bastidor 2768994589, que serà destinada a funcions de
logística de l’arrendatari.

2a. L’ARRENDATARI declara rebre l’esmentat bé en perfecte estat per a l’ús a què serà
destinat.

3a. El preu de l’arrendament és de tres-cents cinquanta euros (350 AC) mensuals (IVA
inclòs). Aquest preu serà satisfet per l’arrendatari mitjançant quotes mensuals, que es
pagaran el dia cinc de cada mes, a partir del proper mes, pagaments que es realitzaran
mitjançant domiciliació bancària al compte 90893456898723 de l’entitat bancària Barclays
Bank.

4a. El present contracte comença el dia d’avui, finalitzant en data de 6 de desembre de
20XX sent prorrogable per igual període de temps de forma tàcita, llevat que alguna de les
parts manifesti en el termini d’un mes anterior a la finalització del contracte seva intenció
de no prorrogar-lo.

5a. Pel present contracte, l’ARRENDATARI lliura a l’ARRENDADOR la quantitat de nou-
cents euros (900 AC) en garantia del compliment de les obligacions. Aquesta suma es
reintegrarà quan l’empresa arrendatària retorni la maquinària en bon estat, havent complert
la seva obligació de pagament de les rendes.

6a. L’ARRENDATARI no podrà, sense prèvia autorització per escrit de l’ARRENDADOR,
vendre, alienar, hipotecar, gravar, arrendar ni subarrendar els béns objecte d’aquest
contracte, ni subrogar a cap persona, natural o jurídica, en els drets i obligacions que li
corresponen.

7a. L’ARRENDATARI cuidarà diligentment dels béns objecte d’aquest contracte, durant tot
el temps que duri l’arrendament financer.

8a. L’ARRENDADOR es compromet, durant el període de vigència d’aquest contracte,
a mantenir en perfecte funcionament els béns objecte d’aquest, portant a terme totes
les revisions periòdiques necessàries mitjançant el seu servei tècnic de manteniment.
Així mateix, l’ARRENDADOR serà responsable de totes les reparacions, substitucions,
revisions i despeses, sent responsable de qualsevol deteriorament, que requereixi la seva
reparació o, arribat el cas, la seva substitució.

9a. L’ARRENDATARI es compromet a comunicar a l’ARRENDADOR qualsevol avaria que
es produeixi en el bé objecte del contracte.
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10a. L’ARRENDADOR podrà procedir a la rescissió d’aquest contracte si l’ARRENDATARI
incompleix el pagament de qualsevol dels terminis establerts o incompleix qualsevol altra
obligació establerta en aquest contracte.

11a. En el supòsit de resolució d’aquest contracte, l’ARRENDATARI es compromet a tornar
a l’ARRENDADOR el bé arrendat en el termini de quinze dies a comptar des de la notificació
fefaent d’aquesta. En aquest supòsit, simultàniament a la devolució del bé i en concepte
de penalització, l’ARRENDATARI abonarà a l’ARRENDADOR el setanta per cent del preu
pendent de pagar, així com les quantitats vençudes i no pagades.

12a. Un cop finalitzat el contracte, l’ARRENDATARI podrà optar entre tornar el bé arrendat
a la data establerta contractualment, en el lloc acordat per les parts, o prorrogar el contracte
en les condicions que s’acordi, amb la societat ARRENDADORA.

13a. Totes les reclamacions que es puguin produir per incompliment de les condicions
d’aquest contracte o per la seva resolució i les despeses que d’elles es derivin, tant judicials
com extrajudicials, seran a càrrec de la part que les origini.

14a Aquest contracte té caràcter mercantil i està subjecte a l’establert a les seves
Condicions Generals i en tot el que en elles no es trobi previst, pel Codi de comerç, Codi
civil i usos mercantils.

15a. Per resoldre qualsevol qüestió derivada del present contracte les parts se sotmeten
expressament als Tribunals de Tremp (Lleida), amb renúncia del fur propi.

I, en prova de conformitat amb tot l’exposat, signen aquest document per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data expressats a l’encapçalament.

ARRENDADOR

ARRENDATARI

Contracte d’assegurança

Es troba regulat a la Llei 50/1980, del 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, i
és aquell contracte per mitjà del qual l’assegurador, mitjançant la percepció d’una
prima, s’obliga davant l’assegurat al pagament d’una indemnització dins els límits
pactats si es dona l’esdeveniment previst.

Qualsevol contracte d’assegurança té com a finalitat econòmica la satisfacció
d’una necessitat pecuniària futura.

Els contractes d’assegurança són un dels anomenats contractes d’adhesió, ja que
generalment és la companyia d’assegurances la que fixa unes condicions i un preu,
i l’assegurat s’adhereix a aquestes, sense que tingui cap capacitat de negociar-les
ni modificar-les.

Com en tots els contractes que són d’adhesió, en el contracte d’assegurança podem
distingir entre les condicions generals (que són aquelles que s’apliquen a tots
els contractes d’un mateix tipus) i les condicions particulars (que són les que
especifiquen les dades particulars i les condicions personals dels contractes per
a cada assegurat).

En molts casos, la contractació d’algunes assegurances és obligatòria perquè
existeix una normativa que regula una activitat concreta i exigeix subscriure una
assegurança, i en altres ocasions l’Administració, per exemple, ho estableix com a
requisit previ per contractar un servei o concedir una subvenció per a una activitat
concreta.
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Els tipus d’assegurances poden ser molt diversos, i es pot distingir l’assegurança
de coses i de persones.

Entre les assegurances de coses trobem:

• Contra incendis: l’assegurador s’obliga, dins els límits establerts en la llei
i en el contracte, a indemnitzar els danys produïts per incendi en l’objecte
assegurat.

• Contra robatoris: l’assegurador s’obliga, dins els límits establerts en la llei i
en el contracte, a indemnitzar els danys derivats de la sostracció il·legítima
per part de tercers de les coses assegurades.

• De transports terrestres: l’assegurador s’obliga, dins els límits establerts per
la llei i en el contracte, a indemnitzar els danys materials que puguin patir en
ocasió o conseqüència del transport les mercaderies transportades, el mitjà
utilitzat o altres objectes assegurats.

• De lucre cessant: l’assegurador s’obliga, dins els límits establerts en la
llei en el contracte, a indemnitzar a l’assegurat la pèrdua del rendiment
econòmic que s’hauria pogut assolir en un acte o activitat si no s’hagués
produït el sinistre descrit en el contracte.

• De caució: l’assegurador s’obliga, en cas d’incompliment per part del
prenedor de l’assegurança de les seves obligacions legals o contractuals,
a indemnitzar a l’assegurat a títol de rescabalament o penalitat els danys
patrimonials soferts, dins els límits establerts en la llei o en el contracte.
Qualsevol pagament fet per l’assegurador li ha de ser reemborsat pel
prenedor de l’assegurança.

• De crèdit: l’assegurador s’obliga, dins els límits establerts en la llei i en el
contracte, a indemnitzar a l’assegurat les pèrdues finals que experimenti a
conseqüència de la insolvència definitiva dels seus deutors.

• De responsabilitat civil: l’assegurador s’obliga, dins els límits establerts en
la llei i en el contracte, a cobrir el risc del naixement a càrrec de l’assegurat
de l’obligació d’indemnitzar a un tercer els danys i perjudicis causats per
un fet previst en el contracte de les conseqüències del qual sigui civilment
responsable l’assegurat, d’acord amb el dret.

• De defensa jurídica: l’assegurador s’obliga, dins els límits que estableixen
la llei i el contracte, a fer-se càrrec de les despeses en què pugui incórrer
l’assegurat com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment
administratiu, judicial o arbitral, i a prestar-li els serveis d’assistència
jurídica judicial i extrajudicial derivats de la cobertura de l’assegurança.

Entre les assegurances de persones trobem:

• Sobre la vida: l’assegurador s’obliga, mitjançant el cobrament de la prima
estipulada i dins dels límits que estableixen la llei i el contracte, a satisfer al
beneficiari un capital, una renda o altres prestacions convingudes, en cas de
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defunció o bé de supervivència de l’assegurat, o d’ambdós esdeveniments
conjuntament.

• D’accidents: s’entén per accident la lesió corporal que deriva d’una causa
violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat, que
produeixi invalidesa temporal o permanent o mort.

• De malaltia i assistència sanitària: l’assegurador es pot obligar, dins els
límits de la pòlissa, en cas de sinistre, al pagament de certes sumes i de les
despeses d’assistència mèdica i farmacèutica. Si l’assegurador assumeix
directament la prestació dels serveis mèdics i quirúrgics, la realització
d’aquests serveis s’ha d’efectuar dins els límits i condicions que determinen
les disposicions reglamentàries.

• De decessos i dependència: l’assegurador s’obliga, dins dels límits esta-
blerts en aquest títol i en el contracte, a prestar els serveis funeraris pactats
a la pòlissa per al cas en què es produeixi la mort de l’assegurat.

Contracte de facturatge

Mitjançant aquest contracte, que es troba regulat pel Codi de comerç, una empresa
cedeix, a una entitat financera, les factures encara no vençudes que té pendents
de cobrar dels seus clients; l’entitat financera avançarà el pagament d’aquelles
factures i serà l’entitat financera qui, al seu venciment, farà la gestió de cobrament.

S’acostuma a fer servir per a aquelles empreses que estan passant per alguna
dificultat financera o bé que tenen dificultats per cobrar els deutes de clients
morosos.

L’empresa que adquireix els crèdits s’anomena “empresa factor”, i l’empresa que
els ven s’anomena “empresa client”.

L’empresa de facturatge pot assumir o no el risc de morosos.

Es distingeixen dues modalitats de facturatge:

• Facturatge sense recurs: en el qual l’entitat de facturatge assumeix tot el
risc d’insolvència del deutor, contra el qual haurà d’actuar judicialment si
aquest no paga al seu venciment, sense cap mena de responsabilitat cap a
l’empresa que l’hi ha cedit.

• Facturatge amb recurs: en el qual l’entitat de facturatge no assumeix el risc
d’impagament. Si al venciment el deutor no paga, l’entitat de facturatge
tornarà el rebut a l’empresa i li cobrarà el nominal.

Exemple de contracte de facturatge:

Tarragona, a 26 d’octubre de 20XX

D’UNA PART

L’empresa TARRACONENSES, SL, amb domicili social a Tarragona, avinguda Pau Casals,
núm. 108, baixos, CP 43006 i CIF B460009890, constituïda el dia 27 de juliol de 2004,
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davant el notari de Tarragona, el Sr. Francesc Torres Fuentes, sota el núm. 248 del
seu protocol, i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona al Tom 73, Llibre 68, Foli
99, Full 2565, inscripció 1a, representada en aquest acte per la seva administradora, la
Sra. Alexandra Forné Rovira, d’acord amb el que es disposa en l’esmentada escriptura de
constitució. A partir d’aquest moment, el CLIENT.

I D’UNA ALTRA PART

L’empresa COMSOLS, SL, amb domicili social a Tarragona, via de l’Imperi Romà, núm. 34,
baixos, CP 43006 i CIF B46789985, constituïda el dia 14 de desembre de 2011, davant el
notari de Tarragona, la Sra. Manuela Llopart Andrades, sota el núm. 578 del seu protocol,
i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona al Tom 29, Llibre 39, Foli 86, Full 12987,
inscripció 1a, representada en aquest acte pel seu apoderat, el Sr. Agustí López Ginesta,
d’acord amb el que es disposa en l’escriptura de poders generals, atorgada a Tarragona, el
dia 18 d’abril de 2017 davant el notari d’aquesta ciutat, el Sr. Fernando Castro González,
sota el núm. 158 del seu protocol i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona al Tom
37, Llibre 48, Foli 98, Full 10675, inscripció 2a. A partir d’aquest moment, el FACTOR.

Reconeixent-se mútuament i tenint la capacitat legal per a l’atorgament del present
contracte.

MANIFESTEN

I. Que l’objecte d’aquest contracte és la realització d’operacions de gestió de cobrament de
crèdits i bestreta de fons sobre aquests.

II. Que ambdues parts han acordat realitzar aquest contracte de facturatge d’acord amb les
següents

CLÀUSULES

PRIMERA: El FACTOR, prèvia comunicació pel CLIENT dels seus deutors, s’obliga a
realitzar recerques sobre la solvència d’aquests, classificant-los mitjançant l’establiment
d’un límit quantitatiu de risc econòmic i per un determinat període de temps, que constituirà,
al seu torn, el límit màxim d’assumpció de risc assumit pel FACTOR per a cadascun d’ells.

Tal límit de cobertura serà comunicat pel FACTOR al CLIENT, comportant aquesta
comunicació l’acceptació, pel FACTOR, del DEUTOR investigat i classificat.

El referit límit podrà ser alterat pel FACTOR. Aquestes modificacions seran notificades al
CLIENT, entrant en vigor a partir d’aquesta notificació.

SEGONA: El CLIENT s’obliga a sotmetre a l’aprovació del FACTOR totes les operacions
que realitzi amb tercers en l’àmbit de la seva activitat mercantil.

TERCERA: El CLIENT s’obliga a cedir al FACTOR tots els crèdits que ostenti enfront dels
DEUTORS, prèviament classificats pel FACTOR, amb independència del límit quantitatiu
de risc econòmic que a cadascun d’ells hagués assignat el FACTOR. El CLIENT no podrà
cedir cap d’aquests crèdits a tercers.

A l’efecte d’aquest contracte, s’entén per cessió de crèdits la transmissió, pel CLIENT al
FACTOR, de la titularitat d’aquells que posseeixi enfront dels seus deutors, provinents de
la seva activitat comercial.

QUARTA: La cessió de crèdits es realitzarà mitjançant el lliurament, pel CLIENT al FACTOR,
de quants documents els representin.

Els documents de crèdit hauran d’incorporar, inexcusablement, en els seus originals i
còpies, la clàusula de cessió següent: “El crèdit representat per aquest document ha estat
cedit de forma irrevocable a l’empresa COMSOLS, SL, en virtut de contracte de facturatge,
l’únic pagament del lliurador serà el realitzat directament a la citada entitat de facturatge.

CINQUENA: El FACTOR s’obliga a fer tot el necessari per cobrar els crèdits cedits pel
CLIENT, actuant conforme als usos del comerç.



Gestió de la documentació jurídica i empresarial 36 Contractació empresarial

SISENA: El FACTOR s’obliga a informar el CLIENT de les incidències negatives que
poguessin sorgir en les relacions amb els seus deutors, així com de qualsevol fet del qual
tingués coneixement i que pogués afectar la relació comercial amb els seus DEUTORS.

SETENA: El FACTOR assumeix el risc d’insolvència fins a l’import màxim pel qual cada
DEUTOR, individualment, hagi estat classificat pel FACTOR. A l’efecte d’aquest contracte,
s’entén per insolvència la incapacitat del DEUTOR per fer front a les seves obligacions de
pagament. No es considerarà insolvència les disputes comercials que puguin sorgir entre
el DEUTOR i el CLIENT relatives a les mercaderies venudes o serveis prestats per aquest
o aquell, o incompliment de condicions contractuals pactades entre tots dos.

VUITENA: L’assumpció de risc pel FACTOR queda sotmesa a les següents condicions:

1. Que el CLIENT obtingui per a cadascun dels seus DEUTORS l’aprovació prèvia del FACTOR.

2. Que tot crèdit transmès respongui a una efectiva operació del CLIENT amb tercers en l’àmbit
de la seva activitat mercantil.

3. Que el CLIENT hagi prestat al FACTOR la col·laboració necessària per exercitar el seu dret
en litigi, lliurant-li els suficients documents i poders.

NOVENA: El CLIENT s’obliga a lliurar al FACTOR els documents que li són exigits per
aquest contracte, així com qualsevol altre que, en relació amb els crèdits cedits, li sigui
sol·licitat pel FACTOR. El lliurament dels referits documents de crèdit es realitzarà en un
termini no superior a deu dies, a aplicar des de la data del seu lliurament.

DESENA: El CLIENT es compromet a no intervenir en cap gestió de les que el FACTOR
realitzi per al cobrament dels crèdits cedits i a no modificar les condicions de pagament o
qualsevol altra relativa als referits crèdits, així com a reintegrar immediatament al FACTOR
les quantitats que rebés directament del DEUTOR.

ONZENA: El CLIENT s’obliga a pagar com a remuneració al FACTOR el vint per cent sobre
el nominal dels crèdits transmesos en el moment del seu venciment.

DOTZENA: El CLIENT respon de la legitimitat, l’existència i l’exigibilitat dels crèdits cedits,
declarant que sobre aquests no existeix gravamen ni cap incidència alguna i que tots
responen a veritables operacions provinents del desenvolupament de la seva activitat
comercial.

TRETZENA: El CLIENT s’obliga a col·laborar amb el FACTOR en les gestions de cobrament
dels DEUTORS.

A tal fi, el CLIENT:

• a) Comunicarà immediatament al FACTOR qualsevol incidència relativa als crèdits cedits.

• b) Atorga, en aquest acte, a favor del FACTOR, poder suficient perquè pugui percebre els
imports dels crèdits cedits en virtut d’aquest contracte.

• c) Exercitar les accions necessàries o convenients a fi d’evitar a minorar els danys i perjudicis
que puguin derivar-se pel FACTOR de la insolvència sobrevinguda dels deutors classificats.

CATORTZENA: El FACTOR s’obliga a pagar al CLIENT el preu dels crèdits cedits, que serà
determinat deduint de l’import nominal d’aquests la remuneració del FACTOR, d’acord amb
l’establert en les condicions particulars d’aquest contracte.

QUINZENA: El FACTOR s’obliga a anticipar al CLIENT, a petició d’aquest, quantitats en
efectiu sobre els crèdits cedits en les condicions financeres que es determinen en les
condicions particulars del present contracte.

SETZENA: La durada del present contracte és d’un any a comptar des de la data de
la signatura. Finalitzat aquest termini s’entendrà tàcitament prorrogat per un període
igual, excepte quan una de les parts, amb almenys trenta dies d’antelació al venciment,
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comuniqui a l’altra la seva voluntat contrària a la pròrroga. Tal comunicació haurà de ser
realitzada mitjançant carta certificada amb justificant de recepció.

DISETENA: Les parts podran resoldre el present contracte quan concorrin algunes de les
següents causes:

• a) Per la sol·licitud de declaració legal de suspensió de pagaments o de fallida de qualsevol
de les parts.

• b) Per l’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en aquest contracte.

Igualment, el FACTOR podrà donar per resolt el present contracte:

• a) En qualsevol dels supòsits de dissolució, liquidació o cessament d’activitats del CLIENT.

• b) Quan el percentatge d’impagats (devolucions sobre crèdits vençuts) sigui, en un mes,
superior al 60% de la suma de crèdits vençuts en igual termini.

• c) Quan el CLIENT no fes anualment cessió de crèdits al FACTOR per import, almenys, del
35% del límit establert de bestreta de fons.

DIVUITENA: A l’extinció del present contracte, el FACTOR efectuarà la liquidació dels
comptes mantinguts amb el CLIENT, segons resulti de la seva comptabilitat.

Si la referida liquidació donés un saldo favorable al FACTOR, aquest serà líquid i exigible,
estant el CLIENT obligat al seu reintegrament en un termini de quinze dies hàbils a partir
de la comunicació que li sigui feta de tal saldo deutor.

Si el CLIENT no complís amb l’establert en el paràgraf anterior, el FACTOR podrà procedir
a la seva reclamació judicial. A aquests efectes, es pacta, expressament, per a les parts
contractants, que la liquidació per determinar el saldo que resulti reclamable es practicarà
pel FACTOR, el qual expedirà l’oportuna certificació que reculli el saldo que presenti el
compte del CLIENT.

DINOVENA: Totes les despeses judicials o extrajudicials que puguin originar-se com a
conseqüència de reclamació per incompliment de les condicions establertes en aquest
contracte, o per la resolució d’aquest, seran a càrrec de la part contractant que hi hagués
donat origen.

VIGÈSIMA: Les parts, amb renúncia expressa al seu fur propi si en tinguessin, se sotmeten
expressament als jutjats i tribunals de Tarragona per al coneixement i resolució de qualsevol
controvèrsia que pogués sorgir amb vista a la interpretació o execució del present contracte.

Les parts es manifesten conformes amb la present pòlissa, l’atorguen i signen amb la meva
intervenció en dos exemplars igualment originals i autèntics formalitzats a un sol efecte i
per al seu lliurament a aquestes, quedant un exemplar en el meu arxiu.

EL FACTOR

EL CLIENT

Altres tipus de contractes mercantils

Contracte de comissió: és aquell contracte pel qual una de les parts (comissionis-
ta) s’obliga a realitzar per encàrrec de l’altra (comitent) una o diverses operacions
mercantils.

Contracte de concessió mercantil: és aquell contracte pel qual una de les
parts (concessionari) es compromet a adquirir a l’altra (concedent) productes
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(generalment de marca) i a revendre’ls, sota la supervisió del concessionari, dins
d’una determinada zona geogràfica.

Contracte de franquícia: és aquell contracte pel qual una de les parts (franquicia-
dor) cedeix a l’altra (franquiciat), a canvi d’una contraprestació anomenada cànon,
el dret d’explotació de marques, noms comercials, drets d’autor, drets de propietat
intel·lectual o industrial, per la revenda de productes o prestació de serveis.

Contracte d’agència: és aquell contracte pel qual una de les parts (agent) s’obliga,
a canvi d’una remuneració, a promoure actes o operacions de comerç com a
intermediari independent.

Contracte de dipòsit: és aquell contracte pel qual una de les parts (dipositant) fa
entrega d’una cosa a l’altra part (dipositari). El depositant haurà de remunerar al
dipositari i reemborsar-li les despeses de conservació de la cosa objecte del dipòsit.
Per tal que el dipòsit es consideri mercantil, el dipositari haurà de ser comerciant,
el dipòsit ha de ser una operació mercantil o que es realitzi com a conseqüència
d’operacions mercantils i les coses dipositades han de ser objecte de comerç.

Contracte de mediació mercantil i mandat: és aquell contracte en el qual el
comerciant podrà nomenar apoderats o mandataris generals o singulars per tal que
realitzin el trànsit comercial en el seu nom, en tot o en part, o per tal que l’ajudin.

Contracte de prestació de serveis: és aquell contracte mitjançant el qual es
contracta, a canvi d’una retribució, el servei de professionals d’altres empreses,
amb la finalitat de millorar la pròpia en qualsevol aspecte que ho necessiti. Són
freqüents en la realització d’obres o construccions.
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2. La formalització de la contractació privada en l’empresa

Abans d’arribar a formalitzar qualsevol contracte cal tenir present tot un seguit
d’aspectes diferents, com ara quins són els requisits i la legitimació que les parts
contractants cal que tinguin, quines dades han de constar en els contractes, quines
són les obligacions i responsabilitats que es deriven dels contractes que se signaran,
com han de ser formalment aquests documents per tal que tinguin validesa i quin
són els motius o supòsits que determinen la seva rescissió o nul·litat. Alhora,
també hi ha tot un seguit de normativa vinculada que s’ha de tenir present.

2.1 Requisits de la contractació privada a l’empresa

En el moment de formalitzar un contracte privat cal tenir en compte tot un seguit
de requisits. És important que el contracte estigui ben redactat, que les parts
contractants tinguin legitimació per contractar i que les seves clàusules siguin
clares, ateses les importants conseqüències i obligacions que se’n deriven.

Un contracte és un document a través del qual dues o més parts reflecteixen
i fixen diferents acords; per tant, és molt important que el contingut d’aquest,
tot i que sigui formal i pugui tenir un caràcter protocol·lari, s’entengui
fàcilment.

La redacció d’un contracte ha de complir els següents requisits:

• Legitimació de les parts dels contractes

• Període de vigència

• Estructura i parts principals dels contractes

• Responsabilitats de les parts

• Compliment i causes de rescissió dels contractes

• Garantia dels contractes

Pel que fa al llenguatge i l’estil empleat en el moment de redactar un contracte,
s’ha de tenir present:

• Que aquest s’entengui amb facilitat i no doni lloc a confusions (o s’hagin de
començar a fer interpretacions, a posteriori, del que les parts contractants
volien dir).
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Ús de plantilles

En la redacció de molts
contractes s’acostuma a fer servir
plantilles en les quals només cal

modificar les dades
imprescindibles o determinades
clàusules, segons els acords als

quals hagin arribat les parts
contractants.

• Fer servir un llenguatge planer, sense abusar de termes massa tècnics ni
frases rebuscades ni complexes d’entendre.

• No cal fer servir necessàriament tractaments protocol·laris (llevat que
alguna de les parts ho demani).

• Que tota la informació estigui estructurada d’una forma lògica.

2.1.1 Legitimació de les parts dels contractes

Amb caràcter general, la legitimació és l’aptitud per poder actuar jurídicament,
i aquesta legitimació pot donar-se en diferents àmbits: civil, penal, laboral i
administratiu.

En l’àmbit civil podem dir que la legitimació és la facultat o dret atribuït a una
persona per poder adquirir drets o contraure obligacions, o per disposar d’objectes
concrets, per si mateixa o mitjançant una altra persona.

En sentit ampli, legitimació coincideix amb capacitat, ja que pot subscriure un
contracte aquell que sigui capaç. Ara bé, no sempre legitimació i capacitat
coincideixen. Tenir capacitat no és suficient per poder disposar de l’objecte del
contracte, per això s’ha de tenir legitimació, és a dir, s’ha de poder disposar
d’aquest objecte.

La legitimació per contractar és, doncs, la capacitat de produir efectes jurídics; per
tant, si no es té aquesta legitimació això donarà lloc a la ineficàcia del contracte
(no a la invalidesa).

2.1.2 Període de vigència

Quan parlem de vigència d’un contracte ens referim al període de temps durant
el qual un contracte està en vigor i les parts contractants hi estan vinculades i
obligades a complir amb les seves obligacions contractuals.

Hi ha contractes, com per exemple els d’assegurances, que per defecte tenen
una vigència determinada; però en tot cas és essencial que en els contractes
s’especifiqui aquest període de temps durant el qual estaran en vigor.

2.1.3 Estructura i parts principals dels contractes

Tot i que hi ha llibertat de forma pel que fa a la formalització dels contractes i
gran varietat de contractes amb continguts molt diferents, l’estructura, és a dir,
la manera com es distribueixen les diferents parts d’aquest document, és una de les
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Protocol·lari: que es realitza
mitjançant regles
establertes i té, a vegades,
un caràcter solemne o
cerimoniós.

característiques més importants en la redacció dels contractes. Aquesta ordenació
es fa mitjançant la separació de paràgrafs.

Un criteri general a l’hora d’encarar la redacció d’un contracte és que, si bé ha
de seguir una determinada estructura (i, en determinats contractes, ha de contenir
també un text jurídic), la seva redacció s’ha de fer amb un llenguatge clar que
sigui senzill d’entendre per a les parts contractants. Igualment, l’estructura i
disposició de la informació ha de ser també molt clara; per aquest motiu, es poden
utilitzar plantilles per elaborar un mateix tipus de contracte, reescrivint el mateix
document i només canviant les dades imprescindibles.

Com que es tracta d’un acord formal que produeix efectes jurídics, el contracte té
sempre un to formal i la informació s’estructura de manera lògica, en determinats
blocs o parts. Si les parts ho desitgen, el contracte pot tenir un caràcter
protocol·lari, però no és obligatori.

La redacció d’un contracte acostuma a seguir una estructura prefixada o bàsica
que es va desenvolupant, més o menys, segons el tipus de contracte. És la següent:

1. Títol

2. Cos substantiu

3. Antecedents

4. Cos normatiu

5. Fórmula final

6. Datació

7. Signatures

8. Annexos

El “Annexos” desenvolupen alguns aspectes complexos del contracte per tal de
simplificar la seva lectura, i es poden inserir al final del contracte. Però no és
obligatori que hi hagi annexos.

Títol i cos substantiu

El títol s’escriu, preferentment, amb lletres majúscules, i identifica el tipus de
contracte, així com les institucions i els organismes que en formen part.

Per la seva banda, el cos substantiu consta de les següents dades:

• Identificació de les parts contractants, amb el nom i cognoms dels qui el
subscriuran o nom de l’entitat o empresa i un domicili.

• Tractament protocol·lari (opcional).

• Nombre del document nacional d’identitat, nombre o codi d’identificació
fiscal.
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Pot no haver-hi antecedents.
No són obligatoris.

La forma verbal pot ser
“exposen” o “exposem”,
segons la persona en la

qual es redacti.

• Representacions dels intervinents, indicant si subscriuen el contracte en el
seu propi nom o en representació d’un tercer, institució, organisme, entitat
o empresa.

En els contractes cal identificar clarament les persones que el subscriuen, indicant
com a mínim el seu nom complet, el NIF i un domicili. Hem de tenir present que
quan una o les dues parts contractants siguin una persona jurídica, la persona que
signa el contracta ha de tenir facultats per poder contractar en nom de l’empresa,
ja que en el cas que no ho estigués no es podria reclamar cap responsabilitat a
l’empresa, atès que aquest contracte no la vincularia.

Aquestes facultats del representant de l’empresa poden estar establertes en la
mateixa escriptura de constitució de la societat o en alguna de posterior de
nomenament de càrrecs, però també es poden atorgar poders especials per fer
diferents actes en nom de l’empresa. En tot cas, cal que es verifiqui que la persona
que signa en nom d’una empresa, o si fos el cas, d’una persona física, tingui poders
suficients per poder-ho fer.

La identificació de les parts no té per què seguir un tractament protocol·lari; si es
vol, es pot prescindir també dels tractaments de respecte, com ara els de “senyor/a”.

Seguidament, s’inclou la següent fórmula introductòria per a la següent part: amb-
dues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar
aquest contracte.

Antecedents, l’objecte i la finalitat

En cas que es consideri necessari, dins d’aquesta part es pot fer una explicació
cronològica dels antecedents que han portat a les parts a subscriure aquest con-
tracte. La seva funció és contextualitzar la relació contractual i poder interpretar
les voluntats de les parts.

Seguidament s’indica l’objecte del contracte (les dades necessàries per identificar-
ne l’objecte material, per exemple, si es lloga un immoble, cal descriure’l amb
detall) i la finalitat, és a dir, si es vol formalitzar una compravenda, constituir una
societat civil, llogar un immoble...

S’inicia amb la forma verbal “MANIFESTEM”, “EXPOSEN” o amb el substantiu
“ANTECEDENTS” usats com a títol de l’apartat, i seguidament es concreten en
paràgrafs independents i numerats els antecedents del contracte (si només n’hi ha
un, no cal numerar-lo), la voluntat dels que el subscriuen, l’objectiu principal o
motivació que l’origina, el marc legal...

Si s’usa la forma verbal “MANIFESTEM”, cadascun d’aquests paràgrafs ha
d’estar introduït amb la conjunció “que” (escrita amb una majúscula inicial),
sempre que la primera frase tingui un verb conjugat. L’últim paràgraf pot acabar
amb una expressió que faci d’enllaç amb l’apartat següent com, per exemple, “pel
que” o “per aquest motiu”.
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Exemple de redacció dels "Antecedents"

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar
aquest contracte i

EXPOSEN

I. Que el Sr. Joan Farrés Bosch és propietari de la màquina de soldadura automàtica de la
marca Dajelly Energy model DEJ-450.

II. Que l’empresa SOLROIG, SL està interessada a adquirir el bé descrit anteriorment.

III. Que ambdues parts estan interessades a subscriure aquest contracte de compravenda
mercantil en base a les següents:

Cos normatiu: els pactes, les clàusules o els acords

El cos normatiu és el contracte pròpiament dit, ja que és en aquesta part on
s’assumeixen expressament els drets i les obligacions de les parts. En aquest
apartat s’inclou, doncs, el contingut del contracte, sota l’epígraf de “CLÀUSULA
DEL CONTRACTE”, que s’enumeraran correlativament. Aquest apartat es
pot introduir per mitjà de diferents formes com ara “PACTEN”, “ACORDEN”,
“PACTES”, “ACORD”, “CLÀUSULES”. En paràgrafs independents i numerats
es concretaran les clàusules o els acords establerts.

En aquesta part és on es concreta l’objecte, la durada, la remuneració i la
forma de pagament, la regulació particular, determinar les conseqüències de
l’incompliment i també qualsevol altre tipus de pacte com ara confidencialitat,
jurisdicció... La tipologia o casuística dels pactes pot ser molt diversa i àmplia, i
dependrà del tipus d’acord que se signi.

Exemple de redacció del "Cos normatiu"

CLÀUSULES

Primera. L’objecte del present contracte és la compravenda de la màquina de soldadura
automàtica de la marca Dajelly Energy model DEJ-450, que l’empresa SOLROIG, SL
adquireix per al seu ús mercantil.

Segona. El preu de l’objecte de la compravenda és de mil dos-cents euros (1.200 AC ).
El pagament s’efectua en el present acte mitjançant xec conformat núm. 0807654327
de l’entitat Banc de Santander. Quantitat que el venedor declara haver rebut a la seva
satisfacció, servint aquest document com a carta de pagament

Tercera. L’objecte del contracte es lliura en aquest mateix acte, manifestant la part
compradora la seva conformitat pel que fa a l’estat i qualitat de l’esmentat objecte i lliurant
amb això al venedor de la seva responsabilitat en matèria de sanejament per vicis ocults o
defectes de qualitat.

Pel que fa a la numeració dels paràgrafs, antecedents i clàusules, es pot fer servir
tant numerals cardinals amb funció de número d’ordre (per exemple, 1. .........., 2.
...............) o ordinals escrits amb lletres ( Primer. .............., Segon. ...............).
Si escollim un sistema de numeració o l’altre s’haurà de mantenir al llarg del
document, no podem anar canviant-lo dins de la mateixa part.

L’objecte és la prestació que les parts acorden rendir-se sota el marc de l’acord, i
la finalitat és el fi que es pretén aconseguir amb la formalització del contracte. Per
tant, caldrà determinar clarament:



Gestió de la documentació jurídica i empresarial 44 Contractació empresarial

• El bé o el servei sobre el qual recau l’interès de les parts en signar el
contracte.

• Les característiques del bé o la prestació del servei que es contracta, amb
la finalitat de no rebre alguna cosa diferent, o d’una qualitat inferior del
que crèiem que contractàvem i, en cas d’incompliment, podrem exigir a
l’altra part que ens entregui el bé o presti el servei segons el que consta
expressament en el contracte signat, i si no ho fa, demanar la corresponent
indemnització.

• Altres aspectes, com el preu i la forma de pagament i detallar-la expressa-
ment en el contracte. El preu ha de constar en números i també en lletra, i
s’ha de deixar determinat clarament com i quan es farà aquest pagament.

Tancament o fórmula final

La fórmula final de tancament o de compromís sol estar estipulada i fixada amb
la frase “en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni de
col·laboració, a la ciutat i en la data esmentada, per triplicat i a un sol efecte”.

De totes maneres, es poden fer les modificacions necessàries, com per exemple el
nombre d’exemplars, la supressió de la referència del lloc i la data indicats, i l’ús
de la tercera persona del singular en lloc de la primera si és la que s’ha fet servir
al llarg de tot el document.

Exemple de redacció del "Tancament"

“I en prova de conformitat amb tot això signen aquest document per duplicat exemplar i un
sol efecte en el lloc i data expressats a data expressats a l’encapçalament”.

Datació

La població i la data se separen amb una coma. El dia i l’any s’escriuen amb xifres;
el mes, amb lletres. No hi ha punt final. Aquest element també pot incloure’s dins
del cos substantiu del contracte, això és, al principi del contracte, amb anterioritat
a la identificació dels qui el subscriuran.

Exemple de redacció de la "datació"

“A Girona, 15 de setembre de 20XX”

Signatures

Se signaran i segellaran totes les pàgines en el marge lateral esquerre, excepte
l’última, en la qual les signatures figuraran al final del text, sent procedent el seu
segellat per totes les parts. La signatura dona validesa al contracte escrit i implica
que aquest ha estat llegit i que s’està d’acord amb el que hi consta.

La signatura de les parts consta dels elements següents:
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• Indicació que la persona signatària actua, en el seu cas, en representació
d’una institució, entitat, empresa...

• Signatura

• Nom i cognoms (opcionals). És correcte si s’indica solament el concepte
en el qual intervenen, per exemple, “el comprador”, “el venedor”, “el
prestatari”...

Exemple complet d’estructura d’un contracte

1. Títol

CONTRACTE DE COMPRAVENDA CIVIL

2. Cos substantiu

REUNITS La Sra. Laura Martí Domènech, amb DNI núm. 45000000J, i domicili a Girona,
carrer Anselm Clavé, número 87, qui intervé en el seu propi nom i dret.

El Sr. Albert Camprubí Campos, amb DNI núm. 44000000H, en la seva qualitat
d’administrador de l’empresa BLAU FONS, SL amb CIF B08889990A, amb domicili social
a Roses (Girona), carrer Maragall, número 45. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona,
Tom 12, llibre 36, Foli 146.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per contractar i obligar-se i

3. Antecedents

MANIFESTEN

I. Que la Sra. Laura Martí Domènech, d’ara endavant “la venedora”, és propietària del
vehicle marca Ford, model Focus, matrícula 7868 GHF, número de bastidor 876899TGF.

II. Que interessant a l’empresa BLAU FONS, SL (d’ara endavant “la compradora”),
l’adquisició de la propietat d’aquest vehicle, ambdues parts han convingut la present
compravenda d’acord amb les següents

4. Cos normatiu

ESTIPULACIONS Primera. Que la Sra. Laura Martí Domènech ven a l’empresa BLAU
FONS, SL, que compra el vehicle descrit a l’Expositiu I.

Segona. Es fixa el preu de la venda en SIS MIL euros (6.000 AC), els quals es paguen en el
mateix moment de la signatura d’aquest contracte.

Tercera. La venedora declara que no pesa sobre el vehicle cap càrrega o gravamen ni
impost, deute o sanció pendents d’abonament en la data de la signatura d’aquest contracte,
comprometent-se en cas contrari a regularitzar aquesta situació al seu exclusiu càrrec.

Quarta. La venedora es compromet a facilitar la documentació relativa al vehicle, així
com a signar quants documents a part d’aquest siguin necessaris perquè el vehicle quedi
correctament inscrit a nom del comprador en els corresponents organismes públics, i totes
les despeses a càrrec del comprador.

Cinquena. El vehicle disposa d’assegurança en vigor fins a data ..... de ........ de ........,
i es troba al corrent respecte a les obligacions derivades de la ITV (inspecció tècnica de
vehicles).

Sisena. La compradora declara conèixer l’estat actual del vehicle, per la qual cosa eximeix
el venedor de tota responsabilitat pels vicis o defectes ocults que sorgeixin amb posterioritat
al lliurament.

Setena. Per tot el no regulat en el present contracte serà aplicable el que es disposa per a
la compravenda en el Codi Civil.
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Clàusula penal

Una clàusula penal consisteix en
el fet que la persona que

incompleix o no compleixi la
seva obligació segons l’acordat
en el contracte s’obliga a pagar
una suma de diner com a pena.

5. Formula final i datació

I en prova de conformitat amb quant antecedeix, signen les parts el present per duplicat
exemplar a Girona, a cinc de setembre de 20XX.

En el cas que la datació s’hagués posat al començament del document, la fórmula final
seria:

I en prova de conformitat amb quant antecedeix, signen les parts el present per duplicat
exemplar en el lloc i data indicats en el seu encapçalament.

6. Datació A Girona, 15 de setembre de 20XX

7. Signatures

“Nom de la venedora” - El venedor

“Nom de la compradora” - La compradora

2.1.4 Responsabilitats de les parts

En general, quan es parla de responsabilitat es fa referència a l’obligació que
es genera amb la finalitat de rescabalar les conseqüències lesives pels drets o
interessos d’una altra persona que s’han derivat d’una actuació pròpia o aliena.

La responsabilitat de les parts pot ser contractual, que es produeix quan
té lloc l’incompliment de les obligacions derivades d’un contracte, o
extracontractual, que es genera quan es produeix un dany independent de
qualsevol relació jurídica preexistent entre les parts. Per tant, la diferència
entre ambdues responsabilitats es concreta, bàsicament, en el seu origen.

En els contractes, el règim de responsabilitat de les parts té una gran importància,
atès que l’incompliment d’una de les parts, per exemple en els contractes que
estableixen relacions empresarials, pot afectar de forma important el negoci de
l’altra part, causant-li pèrdues econòmiques. És per això que en el mateix
contracte es pot establir la responsabilitat que ambdues parts assumeixen da-
vant determinades situacions que es poden produir durant la vigència d’aquest
contracte. Un exemple seria que en el contracte s’indiqui expressament que, en
el supòsit que la mercaderia a entregar fos defectuosa o d’una qualitat inferior
a l’acordada, la part obligada a fer l’entrega es compromet a canviar-la i es pot
establir expressament en quin termini de temps ho haurà de fer.

També es poden incloure en els contractes les anomenades clàusules penals,
que funcionen com a garantia del compliment del contracte davant l’amenaça
d’haver de pagar una determinada quantitat de diner com a sanció en cas que no
es compleixi el contracte segons el pactat.

Pel que fa a la responsabilitat contractual caldrà tenir en compte l’establert en
diferents articles del Codi civil, com l’article 1091, que disposa que les obliga-
cions que neixen dels contractes tenen força de llei entre les parts contractants, i
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Dany emergent i lucre
cessant

El dany emergent és una pèrdua
real i efectiva. El lucre cessant és
més complex de determinar i té
com a objectiu reparar el dany
sofert com si l’incompliment no
s’hagués produït.

Cas fortuït i força major

El cas fortuït és un succés que no
es va poder preveure i ha de
consistir en una força superior a
tot control i previsió. La força
major és un succés inevitable,
encara que s’hagués previst.

l’article 1101 d’aquest Codi, segons el qual queden subjectes a la indemnització
dels danys i perjudicis causats els que en el compliment de les seves obligacions
incorreguessin en dol, negligència o morositat i els que, de qualsevol manera,
contravinguin al tenor d’aquelles.

Els requisits que s’han de complir per tal que existeixi una responsabilitat
contractual són:

• Que entre les parts existeixi un contracte.

• Que els danys es derivin d’un incompliment o compliment defectuós del
que és matèria d’un contracte.

Per tal que hi hagi aquesta responsabilitat contractual ha d’existir, doncs, una
relació de causalitat entre el fet i el resultat que demostri la responsabilitat del
deutor i la seva obligació de reparar el dany.

Respecte a la indemnització pels danys i perjudicis, i segons el Codi civil,
aquesta comprendrà no només el valor de la pèrdua que s’hagi patit (l’anomenat
dany emergent), sinó també el del guany que hagi deixat d’obtenir el creditor (el
que es coneix com a lucre cessant).

Per altra banda, els danys poden ser patrimonials (equivalents al valor de la cosa),
personals (equivalents al dany corporal) i morals (equivalents al dany psicològic).

Els requisits que s’han de reunir per tal que existeixi una indemnització per danys
i perjudicis són:

• Que existeixi un incompliment culpable de l’obligació.

• Que el compliment no es pugui realitzar en forma específica.

• Que s’hagin produït danys o perjudicis en el patrimoni del deutor.

• Que els danys i perjudicis hagin estat causats com a conseqüència de
l’incompliment del deutor, per culpa o negligència d’aquest.

En tot cas, és necessari acreditar els danys i perjudicis ocasionats, i el sol·licitant
de la reclamació haurà d’acreditar l’incompliment de l’altra part de les seves
obligacions contractuals, l’existència d’aquests danys i perjudicis i l’import de
la quantitat reclamada, i ha de provar-se la relació causa-efecte, és a dir, s’ha de
provar per part de qui reclama que els perjudicis (efectes) han estat ocasionats per
part de qui ha incomplert les obligacions contractuals (causa).

El criteri d’integritat de la reparació no és absolut, ja que, segons el Codi civil,
ningú respondrà d’aquells supòsits que no s’haguessin pogut preveure o que, tot
i ser previstos, fossin inevitables, llevat que la llei o l’obligació ho estableixi
expressament. Per tant, s’admet la possibilitat de reduir la indemnització en
determinats supòsits, com ara el cas fortuït o la força major.

Quan parlem de responsabilitat civil hem de tenir també present que existeixen
uns terminis per poder exercir les accions pertinents per reclamar els danys i
perjudicis ocasionats per l’incompliment contractual i extracontractual.
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Prescripció

La prescripció és una institució
jurídica per la qual s’extingeix

un dret com a conseqüència de la
seva falta d’exercici durant el

temps establert per la llei.

El termini aplicable depèn del tipus de responsabilitat civil i de l’àmbit territorial
on es presta el servei o té lloc la relació contractual, ja que les comunitats
autònomes que tinguin el seu propi Codi civil es regiran per aquest en primer
lloc. Els terminis de responsabilitat contractual i extracontractual, segons el que
disposa el Codi civil català i el Codi civil estatal, són els següents:

• Codi civil català (d’aplicació a Catalunya):

– Responsabilitat contractual: deu anys (article 121-20).

– Responsabilitat extracontractual: tres anys (article 121-21, lletra d).

• Codi civil estatal (d’aplicació en comunitats autònomes que no tinguin el
seu propi Codi civil):

– Responsabilitat contractual: cinc anys (article 1964.2).

– Responsabilitat extracontractual: un any, des que ho sap la persona
perjudicada (article 1968).

La prescripció de les accions amb motiu de la responsabilitat civil significa
l’extinció del dret de reclamar del perjudicat pel transcurs d’un determinat temps,
és a dir, si el perjudicat no va reclamar dintre d’un termini quedarà privat de fer-ho
en un futur. Ara bé, la prescripció pot ser objecte d’interrupció i tornar a començar
a córrer de nou el termini en els supòsits que estableix la llei.

Els tipus de prescripció, segons el tipus de responsabilitat, és la següent:

• La prescripció del termini de la responsabilitat civil es comença a computar
des del moment en què l’acció es pugui exercir per primer cop i serà diferent
segons el tipus de responsabilitat.

• En el cas de la responsabilitat contractual, es començarà a computar des del
moment en què es donin l’incompliment del contracte, l’existència del dany
i la relació de causalitat entre ambdós.

• En cas de la responsabilitat extracontractual, en la normativa estatal, el
termini comença a computar des que el perjudicat va saber de l’existència
del dany, mentre que la normativa catalana determina que aquest còmput
comença des de l’existència del dany.

2.1.5 Compliment i causes de rescissió dels contractes

El nostre dret recull el principi d’obligatorietat dels contractes, com es pot veure
en el mateix Codi civil, que en diferents articles hi fa referència. Així, l’article
1.091 estableix expressament que les obligacions que neixen dels contractes tenen
força de llei entre les parts contractants i s’han de complir a tenor d’aquests i altres
articles, com el 1.278, segons el qual els contractes seran obligatoris, qualsevol
que sigui la forma en què s’hagin signat, sempre que hi concorrin les condicions
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El principi d’obligatorietat
suposa que els contractants
estan obligats a complir allò
que està estipulat en el
contracte.

essencials per a la seva validesa, i l’article 1.254, segons el qual els contractes
existeixen des que una o diverses persones consenten a obligar-se, respecte d’una
altra o altres, a donar alguna cosa o a prestar algun servei.

Així doncs, els contractes són obligatoris i han de complir-se, ja que tenen de per si
una força vinculant. Per això, aquell que es vegi perjudicat per l’incompliment de
l’altra part té dret a la protecció dels seus interessos. Aquesta protecció pot tenir
lloc mitjançant la possibilitat que té el perjudicat, un cop té lloc l’incompliment
contractual, de reclamar, davant dels Tribunals de Justícia, i exigir el compliment
de les obligacions dels contractes o bé l’extinció d’aquest, segons els casos.

El Codi civil estableix diferents causes d’extinció dels contractes, algunes poden
estar previstes en el propi contracte i d’altres poden ser al·legades per alguna de
les parts. Són les següents:

Finalització del contracte: hi ha contractes que estableixen directament un termi-
ni de durada. Quan aquest termini s’acaba, el contracte s’extingeix directament.

Compliment del contracte: el contracte acaba quan les parts contractuals han
complert amb les obligacions que van pactar dins del termini acordat.

Acord entre les parts: es dona per acabat el contracte quan les parts contractuals
ho decideixen així de mutu acord.

Novació: té lloc quan una de les parts del contracte sol·licita que es modifiquin
algunes condicions o disposicions substancials del contracte i aquesta modificació
té una consideració tan gran que el contracte es considera acabat i se substitueix
per un altre.

Nul·litat: la nul·litat es dona quan el contracte té una imperfecció de tal magnitud
que el contracte no pot produir cap efecte. L’acció de nul·litat és imprescriptible,
és a dir, no està sotmesa a cap termini per exercitar-la, ja que aquests contractes són
inexistents i per tant el pas del temps no pot convalidar un contracte inicialment
nul. La nul·litat és la màxima sanció que pot tenir un contracte. Les causes de
nul·litat contractual són:

• Quan falta algun dels elements essencials per a la seva formació, o sigui,
defecte absolut de consentiment, defecte en l’objecte pel fet que no està
determinat o és il·lícit, o falta o il·licitud de la causa.

• Quan el contracte s’ha signat en violació d’una prescripció o prohibició
legal.

Anul·labilitat o nul·litat relativa: té lloc quan el contracte que s’ha signat té
algun vici de capacitat o de voluntat (versen doncs sobre vicis en els elements
no essencials d’un contracte). És a dir, el contracte signat produeix efectes des
del moment que se signa, però aquests efectes poden acabar per la declaració
d’anul·labilitat, que privarà d’efectes aquest contracte per trobar-se viciat per
alguna de les causes indicades en el Codi civil. L’acció d’anul·labilitat té un
termini de caducitat de quatre anys, que començarà a comptar segons els casos;
així, en els casos d’intimidació o violència es començarà a comptar des del dia en
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què aquests haguessin cessat, i en els casos d’error, dol o falsedat de la causa, des
de la consumació del contracte. Les causes d’anul·labilitat establertes en l’article
1.300 del Codi civil són:

• Vicis del consentiment (violència, intimidació, error i dol).

• Falsedat de la causa. Segons diferent doctrina, aquesta causa d’anul·labilitat
és dubtosa ja que està en contradicció en el disposat a l’article 1276 del
codi civil, segons el qual la falsedat de la causa equival a l’inexistència
d’aquesta i per tant, a la nul·litat plena i també en el disposat en l’article
1261 del codi civil segons el qual no hi ha contracte sense causa. Hem de
tenir present llavors el que diu la jurisprudència i, segons aquesta, es permet
que en aquests casos de falsedat de la causa es pugui exercitar l’acció de
nul·litat per a qualsevol persona que tingui interès i sense estar subjecte al
termini de quatre anys, concedint-li, per tant, un caràcter més propi de la
nul·litat que de l’anul·labilitat.

• Defecte de la capacitat que no impliqui falta de consentiment (per exemple,
contractes signats per persones amb incapacitat d’obrar o amb capacitat
d’obrar limitada).

• Falta de consentiment de l’altre cònjuge, quan aquest consentiment sigui
necessari segons el règim jurídic de la societat conjugal.

Rescissió: la rescissió dels contractes es troba regulada en el Capítol V, Títol II,
del Llibre Quart del Codi civil, i concretament, tal com afirma l’article 1.290, els
contractes vàlidament signats es poden rescindir en els casos establerts per la llei.

La rescissió és una ineficàcia del contracte, el qual compleix des d’un primer
moment tots els requisits legals, però que causa un dany a alguna de les parts
contractants o bé a terceres persones. Per tant, la rescissió és la facultat que tenen
les parts contractuals per demanar que es deixi sense efecte un contracte que té
algun vici o alguna causa de nul·litat que el fa inviable.

Les causes de rescissió, segons s’estableix en l’article 1.291 del Codi civil, són
les següents:

• Els contractes que poguessin signar els tutors sense autorització judicial,
sempre que les persones a qui representin hagin sofert una lesió en més de
la quarta part del valor de les coses que haguessin estat objecte d’aquells.

• Els signats en representació dels absents, sempre que aquests hagin sofert
una lesió en més de la quarta part del valor de les coses que haguessin estat
objecte d’aquells.

• Els signats en frau de creditors, quan aquests no puguin cobrar d’una altra
manera allò que se’ls deu.

• Els contractes que es refereixin a coses litigioses, quan haguessin estat
signats pel demandat sense coneixement i aprovació de les parts litigants
o de l’autoritat judicial competent.
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• Qualsevol altre en què especialment ho determini la llei.

Resolució: la resolució es troba regulada en els articles 1124, 1295, 1298 del Codi
civil. La resolució contractual es pot produir per incompliment de les obligacions
o per impossibilitat sobrevinguda d’algunes d’aquestes. El Codi civil atribueix a
la part complidora del contracte la possibilitat de poder acabar aquesta relació
contractual quan l’altra part l’incompleix. La resolució d’un contracte té un
efecte retroactiu i una eficàcia restitutòria, atès que les parts contractuals estan
obligades a reintegrar-se l’objecte del contracte que haguessin rebut. El termini
de prescripció és de cinc anys.

Diferències entre rescissió i resolució

Tot i que no és el mateix, els termes rescissió i resolució s’acostumen a utilitzar
indistintament, però no els hem de confondre:

• La resolució té lloc quan una de les parts incompleix les seves obligacions, de tal manera que
llavors l’altra part pot declarar extingit el vincle que tenen. La resolució pressuposa la prèvia
validesa del contracte.

• En canvi, la rescissió és la ineficàcia sobrevinguda d’un contracte que contribueix a obtenir
un resultat injust o contrari a Dret, és a dir, produeix un frau de creditors o un perjudici per a
determinades persones. Per tant, la rescissió requereix un contracte que, si bé s’ha signat
vàlidament, esdevé ineficaç a causa d’una lesió injusta, establerta legalment i que es produeix
com a conseqüència d’aquest contracte.

2.1.6 Garantia dels contractes

En el nostre dret existeix el principi de responsabilitat patrimonial universal
(article 1911 del Codi civil), segons el qual tot el patrimoni del deutor queda
afectat al degut compliment de les seves obligacions. La garantia és, doncs, un
reforç a aquest principi de responsabilitat patrimonial universal, ja que mitjançant
les garanties contractuals el deutor pot conservar el seu patrimoni, atès que queda
al marge del compliment de la seva obligació, i alhora es proporciona una major
seguretat al creditor pel que fa al compliment de l’obligació per part del deutor.

La garantia és un contracte accessori a una altra, que es formalitza per tal
de garantir el compliment d’una obligació principal. Dit d’una altra manera,
les garanties són el conjunt de béns, solvències i compromisos que asseguren
el compliment de les obligacions.

En el Codi civil hi ha recollides dues classes principals de garanties: les personals
i les reals. La garantia real és objectiva, ja que es basa en un bé concret i tangible,
mentre que la personal és subjectiva, perquè no està associada a cap bé en concret,
sinó al compromís d’una tercera persona al compliment d’una obligació.
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Garanties personals

Les garanties personals suposen que no tan sols el deutor respondrà de la seva
obligació davant del creditor, sinó que també ho faran terceres persones, les
quals s’ofereixen a garantir el compliment d’aquesta obligació. Per tant, aquestes
garanties no tenen en compte cap bé en concret per assegurar l’obligació.

L’important d’aquests tipus de garanties és la persona que, de forma personal,
garanteix el compliment de l’obligació.

En la pràctica comercial, les principals garanties personals són la fiança i, com a
subtipus especial d’aquesta, l’aval bancari:

• La fiança és un contracte mitjançant el qual una persona (fiador) es
compromet a complir una obligació en lloc d’una altra (deutor), en el cas
que el deutor no pugui fer-ho.

La fiança es tracta d’un contracte accessori d’un altre de principal que
garanteix, ja que el fiador s’obliga només en el cas que el deutor principal no
compleixi amb la seva obligació; és també una garantia subsidiària perquè
el creditor s’ha de dirigir en primer lloc contra el deutor principal i, només
en el cas que aquest no compleixi, podrà exigir el compliment al fiador.

• L’aval bancari és una garantia utilitzada bàsicament en matèria mercantil,
mitjançant la qual una persona es compromet al pagament de l’obligació
contreta per una altra persona.

Tot i que de vegades els termes aval i fiança s’utilitzen indistintament, no és el
mateix. Si bé en ambdós casos es tracta de l’obligació contreta per un tercer, l’aval
està relacionat amb els pagarés, els bons, les factures negociables..., és a dir, amb
títols valors, i en canvi la fiança fa referència a un pacte. Per això, l’aval pertany
al dret mercantil i la fiança al dret civil.

Garanties reals

Les garanties reals consisteixen a garantir l’obligació mitjançant la seva vinculació
a un bé en concret del patrimoni del deutor o d’una tercera persona. Mitjançant
aquestes garanties, el deutor (el que es compromet a una obligació) ofereix com a
resguard un bé (que pot ser immoble o moble) propi o d’una tercera persona.

El Codi civil regula tres tipus de garanties reals: la penyora, la hipoteca i
l’anticresi, si bé els tipus de garanties reals més comuns són les dues primeres:

• La penyora és un contracte constituït sobre un bé moble, que es pot
traslladar d’un lloc a un altre, per tal de respondre d’una obligació que es
contreu. Aquests béns poden estar en poder del deutor, del creditor o de
tercers.

• La hipoteca és una garantia que es constitueix sobre un bé immoble, que
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pot ser propietat del deutor o d’una tercera persona que consisteix en això,
per tal de respondre d’una obligació que s’ha contret.

2.2 Firma digital i certificats

En determinats tipus de comunicació cal garantir que la persona que està realitzant
la comunicació és efectivament qui diu ser, de forma que sigui possible intercanvi-
ar entre els interlocutors qualsevol tipus d’informació sense por que tercers aliens,
i no autoritzats per a això, puguin accedir-hi.

Els certificats digitals fan possible la realització de la firma electrònica de
documents i estalvien desplaçaments, ja que les tramitacions es poden fer a través
d’Internet.

Un altre aspecte positiu és que el fet de tenir des d’un principi els tràmits iniciats de
forma digital fa més àgil, amb posterioritat, el procés de tramitació, ja que s’evita
el pas de conversió de documentació física a format electrònic, amb l’estalvi
consegüent de temps i treball.

Cal també tenir present que cada cop és més freqüent comprar productes o serveis
a través d’una pàgina web o tancar acords a través del correu electrònic.

El contracte per via electrònica és aquell contracte signat sense la
presència física simultània de les parts, que presten el seu consentiment
en origen i en destinació per mitjà d’equips electrònics de tractament i
emmagatzematge de dades, connectats per mitjà de cable, ràdio, mitjans
òptics o qualsevol altre mitjà electromagnètic.

Un certificat digital és un document digital, un fitxer, mitjançant el qual
una autoritat de certificació garanteix la vinculació entre la identitat d’un
subjecte o entitat i la seva identitat digital.

Un ús conegut dels certificats digitals són les pàgines web segures dels bancs
i de l’Administració pública. Les adreces d’aquestes pàgines comencen amb
https://, i al nostre navegador es veu un petit cadenat tancat, senyal que esteu
navegant per una pàgina segura.

El certificat digital permet identificar-se davant de tercers, signar els documents
electrònics amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita i fer tràmits
telemàtics de manera segura i amb plenes garanties legals.

Els certificats digitals no només acrediten la identitat del seu posseïdor, sinó que,
en molts casos, determinen la vinculació a una entitat o col·lectiu i el seu grau
de representació envers aquest. Aquesta acreditació és determinada pel certificat
digital que fa servir l’usuari i la informació que aquest incorpora.

Les opcions d’acreditació admeses són les següents:
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Existeix un important llistat
d’organismes i entitats, tant

públics com privats, on es
pot fer ús del certificat

digital.

• Persona física: la persona identificada actua a títol personal.

• Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació: en
un àmbit en què la persona identificada pertany a un col·lectiu professional
i/o empresarial, pot actuar en nom propi però no pot actuar en nom del
col·lectiu o empresa.

• Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació: la
persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i
pot actuar en nom del col·lectiu o empresa.

• Persona jurídica: la persona identificada pertany a un col·lectiu professional
i/o empresarial i s’identifica com el mateix col·lectiu o empresa.

• Persona física adscrita a un col·lectiu professional: en un àmbit en què la
persona identificada pertany a un col·lectiu de professionals col·legiats i pot
actuar en nom propi, si escau.

És important conèixer i saber distingir entre signatura digital, signatura electrònica
i signatura electrònica avançada.

La signatura digital és un mecanisme de xifrat per autentificar informació digital.
Tot i que de vegades es fa servir també com a sinònim el terme signatura
electrònica, no és el mateix, ja que aquesta inclou altres mecanismes per identificar
l’autor d’un missatge electrònic que no són purament criptogràfics.

La signatura -o firma- electrònica confirma la identitat de la persona que
l’utilitza per realitzar una comunicació via telemàtica, com per exemple Internet,
i permet signar electrònicament qualsevol document, facilitant, a més a més,
que aquest sigui enviat i rebut també de forma electrònica amb les garanties i
característiques de seguretat i validesa necessàries per a un document signat. Fa
referència a mecanismes criptogràfics i és un concepte fonamentalment tècnic. Els
certificats de firma electrònica es poden utilitzar per a:

• Firmar i xifrar missatges de correu electrònic segur.

• La identificació d’usuaris davant serveis telemàtics i la firma electrònica i
el xifratge de documents en aquestes aplicacions.

• El certificat digital personal acredita la identitat d’una persona, com ho
fa per exemple el DNIe o un certificat d’aquesta classe d’IDCat, però
hi ha d’altres tipus de certificats que incorporen més informació, com la
pertinença a una empresa o entitat.

• En el cas de les entitats sense ànim de lucre, el certificat que els correspon
és el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

Hi ha un tipus de firma electrònica, la firma electrònica avançada, que equipara
la firma digital amb la manuscrita i té el mateix valor a efectes jurídics. És un
mecanisme criptogràfic que garanteix al destinatari la procedència i la integritat
del document enviat per l’emissor. El xifrat de la informació assegura que aquesta
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no ha estat manipulada per tercers abans d’arribar al seu destinatari. Amb l’ús de
la signatura electrònica avançada es garanteix que les credencials utilitzades són
legítimes i determinen la voluntat del signant.

2.2.1 Autoritats de certificació

Les autoritats de certificació són entitats de confiança, responsables d’emetre i
revocar els certificats digitals utilitzats en la signatura electrònica. Poden ser
públiques o privades. A Espanya existeixen diferents autoritats de certificació
que emeten certificats electrònics d’empresa, com ara el DNI electrònic; tenim,
entre d’altres la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, l’Agència Catalana de
Certificació, l’Agència Notarial de Certificació, l’ANF Autoritat de Certificació,
DigiCert, Thawte, GeoTrust...

• Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
(FNMT-RCM) (per a ciutadans, entitats i empreses): la FNMT-RCM, a
través del seu departament CERES (Certificació Espanyola), ofereix cer-
tificats electrònics reconeguts per l’àmplia majoria de les administracions
públiques, el certificat AC FNMT Usuaris i el certificat d’AC Representació.

CERES és una iniciativa engegada per l’Administració, liderada per la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-
RCM), que consisteix a establir una entitat pública de certificació que
permeti autenticar i garantir la confidencialitat de les comunicacions entre
ciutadans, empreses o altres institucions i administracions públiques a través
de les xarxes obertes de comunicació.

En funció del destinatari, la FNMT-RCM emet diferents tipus de certificats
digitals que podran sol·licitar les persones físiques, empreses i l’Administra-
ció pública.

• IdCAT (per a ciutadans). L’idCAT Certificat és un identificador digital
que garanteix la identitat de les persones a Internet. Ofereix aquests certi-
ficats només per a persones físiques, no per a empreses ni entitats. Permet
accedir als tràmits i les gestions que ofereixen moltes administracions i,
a més, assegura la integritat de les dades que s’envien per Internet, així
com la seva confidencialitat, ja que està emès pel Consorci Administració
Oberta de Catalunya-Consorci AOC. També permet fer altres operacions,
com ara signar digitalment documents i correus electrònics. L’idCAT es
pot obtenir a les entitats de Registre IdCAT, que estan ubicades a diverses
administracions públiques.

• Agència Notarial de Certificació (ANCERT). L’Agència Notarial de
Certificació (Ancert) va ser constituïda pel Consell General del Notariat
amb l’objectiu de posar en pràctica el pla de modernització tecnològica del
notariat espanyol amb la implantació de la signatura electrònica reconeguda
notarial (FEREN) i de la Xarxa Privada Notarial (REN), que comunica
telemàticament als gairebé 3.000 notaris de tot Espanya, els 17 Col·legis
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Notarials i el Consell General del Notariat mitjançant un canal segur de
comunicacions encriptades. A banda, proveeix de solucions de signatura
i encriptació com a autoritat de registre, a més de prestar serveis de
segellat de temps i comunicacions segures i, des de l’any 2004, emet
certificats electrònics reconeguts davant notari a persones físiques, persones
jurídiques, corporacions privades i corporacions de Dret Públic, complint
amb tots els requisits imposats per la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de
signatura electrònica.

2.3 Llei de protecció de dades de caràcter personal

A partir del 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el nou Reglament (UE) 2016/679
del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, conegut com a Reglament
general de protecció de dades (RGPD), el qual va derogar la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD).

Aquest Reglament, d’aplicació obligatòria a tot l’àmbit de la Unió Europea, ha
representat un gran canvi en la legislació, en relació amb les obligacions de les
empreses i entitats que tracten dades de caràcter personal, ja que estan obligades a
implantar les mesures que aquest reglament estableix i han de fer l’anàlisi de riscos
i determinar les mesures de seguretat més adequades, revisant els seus processos
i sistemes d’informació amb tractaments de dades personals per tal d’assegurar,
entre d’altres, que la màxima protecció de dades personals s’aplica des del disseny
i per defecte en qualsevol producte o servei.

Quan parlem de dades personals ens referim a qualsevol informació sobre una
persona física identificada o identificable (l’interessat) S’ha de considerar persona
física identificable qualsevol persona la identitat de la qual es pot determinar, di-
rectament o indirectament, en particular mitjançant un identificador. Per exemple:
un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia
o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica,
econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

La innovació més gran de l’RGPD per als responsables la constitueixen dos
elements de caràcter general i que es projecten sobre totes les obligacions de les
organitzacions:

• El principi de “responsabilitat proactiva”. Segons el mateix Reglament,
aquest principi es refereix a la necessitat que el responsable del tractament
apliqui mesures tècniques i organitzatives apropiades, amb la finalitat de
garantir i poder demostrar que el tractament és conforme al Reglament.

Aquest principi requereix que les organitzacions analitzin quines dades
tracten, amb quines finalitats ho fan i quin tipus d’operacions de tractament
duen a terme.

A partir d’aquest coneixement, han de determinar de manera explícita com
aplicaran les mesures que preveu el Reglament i s’han d’assegurar que
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aquestes mesures són les més adients per complir-lo i que poden demostrar-
ne el compliment davant les persones interessades i davant les autoritats de
supervisió.

Per tant, el principi de responsabilitat proactiva exigeix que les organitzacions tin-
guin una actitud conscient, diligent i proactiva en relació amb tots els tractaments
de dades personals que realitzin.

• “L’enfocament de risc”. Segons aquest Reglament, les mesures adreçades
a garantir-ne el compliment han de tenir en compte la naturalesa, l’àmbit,
el context i les finalitats del tractament, així com el risc per als drets i les
llibertats de les persones.

Algunes de les mesures que el RGPD estableix només s’han d’aplicar quan
hi hagi un alt risc per als drets i les llibertats, mentre que d’altres s’han
de portar a terme d’acord amb el nivell i tipus de risc que presentin els
tractaments.

Per tant, l’aplicació de les mesures previstes en aquest Reglament s’han
d’adaptar a les característiques de les organitzacions.

2.3.1 Novetats i obligacions de l’RGPD

Les principals novetats i obligacions que s’han de complir per part de les empreses
i entitats, segons aquesta normativa, són:

1. Apareixen les anomenades “categories especials de dades”, que són les
dades especialment protegides que ja preveia l’anterior LOPD, i a més a més el
Reglament incorpora dues noves categories especials de dades que són:

• Dades genètiques: dades personals relatives a les característiques genèti-
ques heretades o adquirides d’una persona física, que proporcionen una
informació única sobre la fisiologia o la salut d’aquesta persona, obtingudes
en particular de l’anàlisi d’una mostra biològica.

• Dades biomètriques: dades personals obtingudes a partir d’un tractament
tècnic específic, relatives a les característiques físiques, fisiològiques o
conductuals d’una persona física, que permeten o confirmen la identificació
única d’aquesta persona (imatges facials, dades dactiloscòpiques)

2. Les empreses que treballin amb dades de caràcter personal, hauran de
demanar als seus clients, de forma explícita, inequívoca i d’una manera clara, un
consentiment per tal de poder seguir treballant amb les seves dades.

Així doncs, les caselles que vinguin ja marcades, el consentiment tàcit o la
inacció (consentiment per omissió), per part de les empreses o particulars, no
constitueixen un consentiment vàlid.
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Cal tenir present que el mateix Reglament parla de consentiment explícit i
inequívoc. Encara que les diferències entre el consentiment inequívoc, tal com
el defineix l’RGPD, i el consentiment explícit poden semblar difícils d’apreciar,
hi ha situacions en què el consentiment pot ser inequívoc i atorgar-se de forma
implícita. Un exemple seria quan una persona decideix continuar navegant per
una pàgina web i accepta que s’utilitzin galetes (cookies) per monitorar la seva
navegació. El Reglament estableix que el consentiment ha de ser explícit en els
casos següents:

• Tractament de categories especials de dades

• Adopció de decisions automatitzades

• Transferències internacionals

Pel que fa als menors d’edat, en l’àmbit dels serveis de la societat d’informació,
el consentiment dels menors només és vàlid si tenen més de 16 anys, si bé els estats
membres de la UE poden rebaixar l’edat fins als 13 anys. En tot cas, tal com es
disposa expressament en el Reglament, quan els interessats són nens, la informació
que s’ofereix en relació amb el tractament o amb l’exercici de drets ha de ser
especialment concisa, transparent, intel·ligible i proporcionada amb llenguatge
clar i senzill.

Segons el Reglament, també ha de ser fàcil, per part de les empreses o particulars,
poder retirar, en qualsevol moment, el consentiment que en el seu moment
haguessin prestat. Podem distingir diferents tipus de drets per part dels interessats:

• Dret d’accés: l’interessat té dret a saber si el responsable del tractament
tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a
obtenir diferent tipus d’informació, com ara les finalitats del tractament, les
categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories
de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades o el
termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats
per determinar-ho, entre d’altres.

• Dret de rectificació: està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les
dades, i l’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i
que es completin les seves dades personals incompletes.

• Dret de supressió (dret a l’oblit): l’interessat té dret a obtenir la supressió
de les seves dades personals (“dret a l’oblit”) en diferents casos, com per
exemple quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual
es van recollir, quan les dades s’han tractat il·lícitament o quan les dades
s’han de suprimir per complir una obligació legal, entre d’altres.

• Dret d’oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves
dades personals quan el tractament es basa en una missió realitzada en
interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable, o
en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un
tercer, quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, incloent-
hi l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting o quan el
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tractament té fins estadístics o d’investigació científica o històrica i s’invoca
un motiu relacionat amb la seva situació personal.

• Dret a la limitació del tractament: l’interessat pot demanar que les seves
dades personals es deixin de tractar en determinats casos, com ara quan la
persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el
responsable determina si escau atendre la sol·licitud; quan el tractament és
il·lícit, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa
a la supressió, o quan les dades ja no són necessàries per al tractament,
fet que en determinaria l’esborrat, però l’interessat s’oposa a la supressió
perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

• Dret a la portabilitat: l’interessat té dret a rebre les dades personals que
ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús
comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es
compleixen uns determinats requisits.

3. S’haurà de notificar a l’Agència de Protecció de Dades totes les fallades o
violacions de seguretat que puguin esdevenir, en un termini màxim de setanta-
dues hores.

En el cas que la violació de seguretat afecti o impliqui un risc per a les persones
interessades, també se’ls haurà de notificar.

Com veurem seguidament, qui assumirà aquesta funció serà el delegat/ada de
protecció de dades i, en el seu defecte, la persona encarregada de coordinar el
compliment de la normativa de protecció de dades dins de l’entitat.

4. Les entitats hauran de fer avaluacions d’impacte en matèria de protecció de
dades quan es consideri que les operacions de tractament d’aquestes poden suposar
un alt risc per als drets i llibertats de les persones.

Aquest risc es refereix sobretot a aquelles situacions en què les dades són
especialment sensibles i quan s’utilitzen noves tecnologies per al seu tractament.

Aquesta avaluació d’impacte consisteix en una anàlisi dels riscos que es poden
derivar del mateix tractament de les dades que fa l’entitat i que poden afectar la
seva protecció. A més, a conseqüència d’aquesta anàlisi, s’han de prendre les
mesures necessàries per eliminar aquests riscos, o almenys, reduir-los.

5. Hauran de nomenar un delegat de protecció de dades que haurà de vetllar pel
compliment de la norma i informar el supervisor si hi ha qualsevol irregularitat
amb l’ús de les dades.

No totes les entitats han de disposar d’aquesta figura, sinó que està pensada
sobretot per als organismes o empreses públiques, per a aquelles entitats que
facin un tractament de dades a gran escala i requereixin una observació habitual i
sistemàtica, i també per a les organitzacions que disposin de dades especialment
sensibles o relatives a condemnes o infraccions penals.

El delegat de protecció de dades pot ser una persona interna de l’organització o
bé es podrà fer una contractació externa però, en tot cas, la persona que ha de
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desenvolupar aquesta tasca ha de tenir coneixements sòlids de dret i de protecció
de dades, ja que es tracta d’una persona experta en la matèria que ha de vetllar per
la coordinació i el control de la normativa de protecció de dades.

Cal designar un delegat de protecció de dades en els casos següents:

• Quan el tractament el dugui a terme una autoritat o un organisme públic
(tret de jutjats i tribunals). En aquest cas, es pot designar un únic delegat de
protecció de dades per a diverses d’aquestes autoritats o organismes.

• Quan el tractament requereix l’observació habitual i sistemàtica d’interes-
sats a gran escala.

• Quan el tractament té per objecte categories especials de dades personals o
dades relatives a condemnes o infraccions penals.

Les seves funcions principals són les següents:

• Informar i assessorar el responsable o l’encarregat del tractament de dades
i els treballadors de les seves obligacions per complir amb la normativa de
protecció de dades.

• Supervisar que es compleix la normativa vigent.

• Dur un control de la documentació i comunicacions de les violacions de
seguretat.

• Gestionar les sol·licituds d’exercici de drets per part dels interessats/ades.

• Supervisar i assessorar la realització de l’avaluació d’impacte relativa a la
protecció de dades.

• Ser el punt de contacte amb l’autoritat de control pel que fa al tractament
de dades.

• Realitzar formació al personal de l’entitat.

• Notificar a l’Agència de Protecció de Dades totes les fallades de seguretat
que puguin esdevenir.

6. Es preveuen diferents tipus de sancions, que poden ser: advertències,
sol·licituds d’atenció a l’exercici dels drets dels interessats/ades, limitacions en
el tractament i multes administratives; també poden donar lloc a diferents danys
en la reputació de l’empresa i la impossibilitat de signar contractes si no es donen
les garanties adequades.

Ara bé, una de les qüestions més rellevants en la regulació europea és la quantia
de les sancions econòmiques. La quantia s’eleva substancialment respecte de
l’anterior normativa, ja que aquestes sancions poden arribar a 20 milions d’euros
o al 4% del volum total de negoci de l’organització que ha incomplert amb la
normativa.

7. El Reglament promou diferents mecanismes de certificació, com ara certificats,
segells o marques, per demostrar que es compleix amb l’RGPD.
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2.4 Normativa referent a l’administració i la seguretat electrònica

Internet ha suposat una revolució per a molts aspectes de la nostra societat. Una de
les millores, gràcies a les noves tecnologies de la informació, és la possibilitat de
fer a distància nombroses gestions que fins ara s’havien de fer de manera presencial.
Així, tant les empreses com les administracions han anat oferint diferents serveis
o la possibilitat de fer gestions de forma telemàtica, com ara tramitar sol·licituds,
comprar per internet, fer transferències i operacions bancàries, pagar impostos...
Alhora, les administracions públiques impulsen constantment la realització de
gestions en línia, simplificant al mateix temps els tràmits i afavorint l’accés de
tota la ciutadania als seus serveis.

2.4.1 Concepte i normativa

Es defineix l’Administració electrònica com el model d’Administració pública
basada en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC),
combinat amb els canvis organitzatius i jurídics necessaris, amb l’objectiu de
millorar l’eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de
l’Administració amb les persones, les empreses i les organitzacions.

L’Administració electrònica permet, per tant, que els serveis que ofereix l’Adminis-
tració a la ciutadania es prestin d’una manera més eficaç, ràpida i eficient; facilita
l’acostament als ciutadans, multiplica els canals pels quals els ciutadans s’hi poden
relacionar i en simplifica les relacions.

Pel que fa a les Administracions públiques, la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, configuren un
escenari en el qual la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual de
les administracions en els seus diversos vessants de gestió interna, de relació amb
els ciutadans i de relació d’aquelles entre si.

En concret, pel que fa a l’Administració electrònica, destaca per part de l’LPAC
la generalització de la utilització dels mitjans electrònics en el procediment
administratiu comú, en l’obligació d’alguns subjectes de relacionar-se per mitjans
electrònics amb les administracions públiques i en l’establiment d’un nou règim
de notificacions electròniques.

2.4.2 Avantatges

L’Administració electrònica aporta diversos avantatges, tant pel que fa a la mateixa
Administració com per a la ciutadania, entre els quals podem assenyalar els
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següents:

• Per a l’Administració:

– Millora del servei i, per tant, de la imatge de l’Administració.
– Millora de l’eficiència interna.
– Integració dels diferents canals de prestació.
– Foment de l’ús generalitzat de les noves tecnologies.
– Generació de fortes economies d’escala (cost de transacció més baix).
– Impuls profund de la transformació de l’Administració.

• Per a la ciutadania:

– Accessibilitat als serveis públics 24 hores els 7 dies de la setmana.
– Simplicitat en les tramitacions amb l’Administració.
– Rapidesa i agilitat en l’obtenció del servei requerit.
– Eliminació de la necessitat de desplaçar-se físicament a l’Administra-

ció.
– Aplicació de principis bàsics de caire social: no-exclusió, facilitació

de l’accés a les noves tecnologies...

2.4.3 Principis

L’Administració electrònica s’inspira en un seguit de principis; són els següents:

• Multicanalitat: l’Administració pública ha de promoure la provisió dels
serveis que s’ofereixen mitjançant tots els canals disponibles per a la
ciutadania, quan sigui tècnicament possible i econòmicament viable.

• Simplificació administrativa i documental prèvia: l’Administració pública
ha de simplificar com es fan els tràmits i reduir el nombre de documents que
es demanen als ciutadans.

• Publicitat i transparència administrativa: l’ús de mitjans electrònics ha de
facilitar la participació dels ciutadans, les empreses i les organitzacions en
l’activitat administrativa, i fer possible que els ciutadans puguin consultar
els seus tràmits.

• Accessibilitat: l’Administració pública ha de garantir l’accés màxim per part
dels ciutadans a les seves informacions i serveis, i s’ha de poder adaptar a
les característiques dels usuaris potencials, siguin quines siguin les seves
limitacions.

• Cooperació entre administracions públiques: les administracions públiques
han de cooperar per facilitar el procés d’implantació de l’Administració
electrònica i garantir la possibilitat d’intercanviar informació entre adminis-
tracions i institucions, amb l’objectiu d’evitar la presentació de documents
per part dels ciutadans, les empreses i les organitzacions.
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• Economies d’escala: l’Administració ha d’estimular i establir sistemes tec-
nològics únics que permetin un ús comú per part dels diferents departaments
i administracions públiques, i així assolir un estalvi econòmic i de treball
invertit.

• Neutralitat tecnològica: l’Administració ha de garantir la utilització dels
mitjans tecnològics que siguin més adients, sense encadenar-se amb cap
interès privat.

• Principi de proporcionalitat: l’Administració no ha de caure en un excés de
rigor innecessari pel fet de relacionar-se en xarxa.

• Seguretat jurídica del document públic: s’ha de garantir la veracitat del
document públic.

2.4.4 Seguretat electrònica

Un dels requisits imprescindibles a l’hora de fer qualsevol tràmit o comunicació
a través de la xarxa és la identificació i que es garanteixi la seguretat de la
informació i els serveis electrònics, la qual cosa permet als ciutadans i a les
administracions públiques poder exercir drets i el compliment de deures a través
d’aquests mitjans.

Cal tenir present que, dels tràmits administratius que es poden fer per Internet, n’hi
ha que són merament informatius i d’altres que comporten un intercanvi de dades
personals entre l’Administració i el navegador d’Internet, de forma que, en funció
del tràmit, hi ha diferents nivells de seguretat, depenent si demanen o no certificat
digital.

Els tràmits sense certificat digital es troben en pàgines que normalment oferei-
xen informació sobre serveis. Els tràmits en línia d’aquestes pàgines no tenen les
màximes garanties de seguretat. A la barra d’adreces del navegador, l’adreça de la
pàgina comença per “http”. D’aquestes, també n’hi ha que ens demanen un codi
d’usuari i una paraula de pas (o altres sistemes d’identificació) per poder fer-hi
alguns tràmits o operacions.

Per altra banda, tenim els tràmits amb certificat digital. En alguns casos és la
mateixa Administració qui els fa servir per garantir la seva identitat i la seguretat de
la comunicació i, en d’altres els fan servir tant l’Administració com la ciutadania.
Podem trobar diferents supòsits:

1. Webs segurs: l’adreça de la pàgina comença amb “https”, i al navegador hi
veiem la icona d’un cadenat. Això vol dir que la pàgina web fa servir un
certificat digital per ser identificada i que la comunicació és confidencial
(xifrada).

2. Webs segurs que demanen l’autenticació d’usuari amb certificat digital: en
aquest cas no és només la pàgina web qui ha de garantir la seva identitat amb
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el certificat, sinó també l’usuari. Com que tant la pàgina web com nosaltres
interactuem amb certificats digitals, s’augmenta la seguretat del tràmit. Un
exemple seria la consulta de dades fiscals o la declaració de la Renda.

3. Seu electrònica: es tracta d’un web segur (“https” que hem vist abans) que
fa servir un certificat específic de les seus electròniques. Dins de la seu hi
ha tràmits que es poden fer sense i amb certificat digital personal.

Un bon exemple d’oferta de tràmits en línia és l’Oficina Virtual de Tràmits
(OVT) del portal de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
Des d’aquest web es pot consultar informació i cercar tràmits i, a més, gestionar
els expedients que haguem iniciat. I serveix també com a exemple dels diferents
nivells de seguretat. Així, quan s’accedeix al portal es veu que es tracta d’una
pàgina web normal (no és “https”). Això està motivat perquè la informació que
mostra (llista de tràmits, cercador...) és pública. No obstant això, si accedim a
algun dels tràmits es pot veure que el nivell de seguretat augmentarà i es pot passar
a pàgines “https” i, fins i tot, fer sevir el nostre certificat.

En el marc europeu cal destacar el Reglament número 910/2014 del Parlament
Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica
i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior,
que és d’aplicació des de l’1 de juliol de 2016. Aquest reglament té per objectiu
establir un marc jurídic clar que garanteixi el reconeixement transfronterer d’iden-
titats electròniques, la interoperabilitat de la signatura electrònica i altres serveis
de confiança, com ara segells electrònics o segells en el temps, per fer possible
les comunicacions electròniques entre ciutadans, empreses i administracions
públiques, i potenciant el comerç i l’Administració electrònica.

El mes de febrer de 2020, el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de
Llei reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, que
proposa l’adaptació de la normativa nacional en matèria d’identificació i signatura
electrònica a l’esmentat Reglament europeu. Entre aquests serveis es troben la
signatura i el segell electrònic de persones físiques i jurídiques o el segell de
temps electrònic, que són utilitzats habitualment en les relacions telemàtiques dels
ciutadans, empreses i administracions públiques.

El segellament de temps o timestamping és un sistema que permet demostrar des
de quin moment existeixen les dades que es contenen en un document electrònic
i que aquestes no han estat modificades des de llavors. Aquests segells de temps
són de gran utilitat en documents en els quals la data és tan important com la
signatura (per exemple, contractes d’assegurances) o en els casos de reclamacions
davant l’Administració pública, i els proporcionen les Autoritats de Segellament
de Temps, acreditades i auditades per l’organisme competent.

2.5 Protecció i conservació del medi ambient

La Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental, desenvolu-
pa l’article 45 de la Constitució, que reconeix el dret dels ciutadans a gaudir d’un
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medi ambient adequat com a condició indispensable pel desenvolupament de la
persona, al temps que estableix que els qui incompleixin l’obligació d’utilitzar
racionalment els recursos naturals i de conservar la natura estaran obligats a
reparar el dany causat, amb independència de les sancions administratives o penals
que també corresponguin.

Aquesta Llei regula la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar i reparar
els danys mediambientals, de conformitat amb l’article 45 de la Constitució, i amb
els principis de prevenció i de que “qui contamina paga”. Té la finalitat de:

• Reforçar els mecanismes de prevenció per evitar els accidents amb conse-
qüències nocives per al medi ambient.

• Assegurar la reparació de danys mediambientals derivats d’activitats eco-
nòmiques, encara que aquestes s’ajustin plenament a la legalitat i s’hagin
adoptat totes les mesures preventives disponibles.

• Garantir que la prevenció i la reparació de danys mediambientals és sufra-
gada per l’operador responsable.

La Llei 26/2007 estableix dos tipus de responsabilitat mediambiental:

• Objectiva i il·limitada, per a totes les activitats incloses en l’annex III de
la Llei, que obliga l’operador a adoptar les mesures de prevenció, evitació i
reparació necessàries, amb independència que s’actués o no amb dol, culpa
o negligència.

• Subjectiva, per a la resta d’activitats, en la qual es limita l’adopció de
mesures de reparació als casos en què existeixi dol, culpa o negligència.
En tot cas, estan obligats a adoptar les mesures de prevenció i evitació
necessàries, i quedaran obligats a l’adopció de mesures de reparació si
s’incompleixen els deures relatius a les mesures de prevenció i d’evitació
de danys.

És una responsabilitat administrativa, és a dir, l’exigeix l’Administració pública i
és independent de la responsabilitat civil o penal que pugui exigir-se pel mateix
fet. La responsabilitat mediambiental s’exigeix al titular de l’activitat econòmica
o professional que ha ocasionat el dany, el qual ha d’assumir la totalitat dels costos
de les mesures de prevenció, evitació o reparació adoptades.

La llei parla de diferents tipus de mesures:

• Mesures de prevenció: són aquelles mesures que, si es produeix una ame-
naça imminent de dany mediambiental, el titular de l’activitat responsable
ha d’adoptar a fi d’impedir la seva producció o reduir al màxim aquest dany.

• Mesures d’evitació: són aquelles mesures que, una vegada produït un dany
mediambiental, el titular de l’activitat responsable ha d’adoptar per limitar
o impedir majors danys mediambientals.
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• Mesures de reparació: són totes aquelles mesures que tinguin per objecte
reparar, restaurar o reemplaçar els recursos naturals i serveis de recursos
naturals danyats. La llei distingeix les següents mesures de reparació:

– Reparació primària: tota mesura reparadora que restitueixi o aproximi
al màxim els recursos naturals danyats a l’estat en què es trobaven
abans del dany (estat bàsic).

– Reparació complementària: tota mesura reparadora adoptada per
compensar el fet que la reparació primària no hagi donat lloc a la plena
restitució dels recursos naturals danyats.

– Reparació compensatòria: tota acció adoptada per compensar les
pèrdues provisionals de recursos naturals que tinguin lloc des de la
data en la qual es va produir el dany fins a la data en la qual la reparació
primària hagi tingut tot el seu efecte.

Segons la Llei, les obligacions dels operadors són:

• Adoptar i executar les mesures de prevenció, d’evitació i de reparació de
danys mediambientals i a sufragar els seus costos, qualsevol que sigui la
seva quantia, quan en resultin responsables.

• Comunicar de forma immediata a l’autoritat competent l’existència de danys
mediambientals o l’amenaça imminent d’aquests danys, que hagin ocasionat
o que puguin ocasionar.

• Col·laborar en la definició de les mesures reparadores i en l’execució de les
adoptades per l’autoritat competent.

Aquesta llei parla també de les garanties financeres, la constitució de les quals és
requisit imprescindible per a l’exercici de les activitats professionals relacionades
en l’Annex III de la llei. Per mitjà d’aquestes es pretén assegurar que l’operador
disposarà de recursos econòmics suficients per fer front als costos derivats de
l’adopció de les mesures de prevenció, d’evitació i de reparació dels danys
mediambientals. La fixació de la quantia de la garantia financera obligatòria
partirà de l’anàlisi de riscos mediambientals de l’activitat, i el seu límit és 20
milions d’euros.

Independentment de l’obligació o no de constituir garantia financera, els operadors
inclosos en l’annex III de la Llei 26/2007 tenen una responsabilitat objectiva i
il·limitada. És a dir, tenen l’obligació de fer front a les obligacions de prevenir,
evitar i reparar els danys mediambientals que puguin provocar, amb independència
del cost d’aquestes mesures.

Pel que fa alrègim d’infraccions i sancions, el règim sancionador d’aquesta
llei únicament preveu la imposició de sancions a persones físiques i jurídiques
privades:

• Les infraccions tipificades en la llei defineixen aquells comportaments
que constitueixen incompliments de les obligacions que la llei imposa als
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operadors, agrupant-les en dues categories, molt greus i greus, atenent els
perjudicis, majors o menors, que per als recursos naturals puguin derivar-se
de tals conductes.

• Les sancions, per la seva banda, preveuen multes que oscil·len entre els
50.001 i els 2.000.000 d’euros, en el cas d’infracció molt greu, i entre els
10.001 i els 50.000 euros, en el cas de les infraccions greus. A més, es
preveu en tots dos casos la possibilitat de suspendre l’autorització concedida
a l’operador per un període màxim de dos anys en les infraccions molt greus
i d’un en el cas d’infraccions greus.

Per acabar, cal tenir present que aquesta llei preserva en tot cas la facultat
autonòmica per desenvolupar les bases estatals i, a més, per adoptar normes
addicionals de protecció. En concret, la disposició addicional segona reconeix
expressament la possibilitat que les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves
competències, adoptin decisions més exigents en matèria de prevenció, evitació
o reparació de danys mediambientals, incloent-hi la potestat de tipificar noves
infraccions i sancions, així com la que sotmetin altres activitats o altres subjectes
al règim de responsabilitat establert en aquesta llei, sense perjudici d’algunes
exclusions adoptades pel legislador bàsic.
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