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INFORME JURÍDIC 
 

1. Objecte 
 
L’objecte del present informe jurídic és donar resposta a la consulta 
realitzada per VENDEMUS SL, de clarificació d’alguns aspectes que més 
avall s’indiquen, relacionats amb la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i altres 
qüestions de tipus porcessal. 
 
2. Fets 
 
Primer.- En data 10 de juny de 2011, la procuradora Aurora Aris Salònica, en 
representació de Vendemus SL, va presentar –davant del Jutjat de Primera 
Instància núm. 1 de Barcelona- petició inicial de judici monitori (63/2011) 
contra Laureamus SL, en reclamació de l’import de 85.465,04 Euros de 
principal, més interessos, fruit de les relacions comercials entre ambdues 
societats. 
 
Segon.- Requerit el deutor a fi de liquidar el que se li reclamava o s’oposés, 
va transcórrer el termini legalment establert sense que aquest presentés 
cap escrit, per la qual cosa –i d’acord amb el que disposa l’article 816.1 de 
la LEC, el Secretari Judicial va dictar –en data 12 de setembre de 2011-el 
corresponent decret donant per finalitzat el procés monitori i en va donar 
trasllat al creditor per tal que instés el despatx de l’execució. 
 
Tercer.- En data 30 de setembre de 2011, la procuradora va presentar 
davant del mateix jutjat escrit instant del despatx de l’execució dinerària 
contra Laureamus SL. 
 
Quart.- Que l’escrit de despatx d’execució incloïa la reclamació de 
l’import principal del deute, de 85.465,04 euros i el càlcul d’interessos 
vençuts i de l’interès diari de meritació, calculats d’acord amb el que 
preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, i altres qüestions de tipus processal 
 
Cinquè.- A la vista de l’escrit de despatx d’execució presentat davant del 
jutjat, Vendemus SL formula consulta en relació als aspectes següents: 
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- Possibilitat de reclamar les despeses derivades de l’impagament i 
suportades pel nostre client. Abast de l’exclusió continguda a 
l’article 3.2.b) de la Llei 3/2004. 

- Reclamació de les costes processals derivades de l’execució 
dinerària instada. Procediment. 

- Possibilitat d’instrumentalització de pagaments ajornats superiors 
al termini previst a l’article 4 de la Llei 3/2004 

 
3. Fonaments jurídics 
 
Primer.- En relació a la possibilitat de reclamar les despeses derivades de 
l’impagament i suportades pel nostre client, cal indicar que l’article 3.2.b) 
de la Llei 3/2004 exclou de l’àmbit d’aplicació de la Llei “els interessos 
relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres de canvi i 
els pagaments d’indemnitzacions per danys, inclosos els pagaments per 
entitats asseguradores”. 
 
Dita exclusió deixa fora de l’àmbit de protecció de la norma aquelles 
despeses que es veu obligat a suportar el creditor derivades de 
l’impagament per part del deutor de xecs, pagarés i lletres de canvi, 
qüestions aquestes que queden sotmeses a la regulació de la Llei 19/1985, 
canviària i del xec, ja que si bé tenen la seva causa en una operació 
comercial, el seu origen no és altre que la manca de pagament, en el cas 
que ens ocupa, d’uns pagarés, contra quina qüestió el que cal és recórrer 
a l’acció canviària, de resultats menys satisfactoris dels que es poden 
preveure obtenir de l’acció exercitada. Aquesta interpretació es pot veure 
reflectida en la sentència de l’AP de Cáceres (secció 1ª) núm. 297/2007, de 
3 de juliol, AC\2008\753. 
 
No podem obviar que la Llei 3/2004 ofereix un important grau de protecció 
contra la morositat, per la qual cosa és altament recomenable que les 
operacions comercials que es realitzin estiguin incloses dins del seu àmbit 
d’aplicació i defugin d’aquells supòsits d’exclusió que en ella s’hi 
contenen. 
 
Segon.- L’article 539.2 de la LEC determina a quin càrrec aniran les costes 
del procediment d’execució. En aquest sentit, val a dir que en aquelles 
actuacions del procés d’execució per a les quals la LEC preveu 
expressament pronunciament sobre costes, les parts hauran de satisfer les 
despeses i les costes que corresponguin d’acord amb l’article 241 de la 
LEC, sens perjudici dels reemborsament que es correspongui una vegada el 
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Tribunal o, si és el cas, el Secretari judicial s’hagin pronunciat sobre les 
mateixes. Supòsits que per altra banda no concorren en el cas que ens 
ocupa. 
 
Al marge d’aquests supòsits a que ens referíem en el punt anterior, les 
costes del procés d’execució seran sempre a càrrec de l’executat, sense 
que sigui necessària la seva imposició expressa. No obstant això, i fins a la 
seva liquidació, l’executant s’haurà de fer càrrec de les despeses i costes 
que es meritin, llevat de les derivades d’actuacions realitzades a instància 
de l’executat o de tercers, que aniran a càrrec d’aquests. 
 
Finalment, cal referir-nos al fet que ja en el despatx de l’execució es 
consigna expressament quantitat en previsió dels interessos que es meritin 
durant el procés i les costes d’aquest, en una quantia màxima al 30 % de la 
quantitat que es reclama en la demanda executiva, tal i com s’estableix a 
l’article 575.1 de la LEC. 
 
Les costes es liquidaran, juntament amb la resta del deute, en finalitzar el 
procés, sense necessitat de procediment específic. 
 
Tercer.- Quan a la possibilitat d’instrumentalització de pagaments ajornats 
superiors al termini previst a l’article 4 de la Llei 3/2004, cal dir que el 
redactat original de dita norma determinava com a termini de pagament 
el que s’haguera establert entre les parts, i a manca d’aquest es fixava en 
30 dies d’ençà de la data d’emissió de la factura o del requeriment de 
pagament. 
 
No obstant això, amb la redacció donada a aquest article per la Llei 
15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, s’exclou la possibilitat d’acord 
entre les parts i s’amplia el termini fins als 60 dies. 
 
4. Conclusions 
 
1. No és possible en aquest procés reclamar les despeses derivades de 
l’impagament de les lletres de canvi per part de Laureamus SL, ja que 
aquestes es troben expressament excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. Per fer-ho caldria haver exercit l’acció canviària. 
 
2. L’abast de l’exclusió de l’article 3.2.b) de la Llei 3/2004, aquesta inclou 
totes aquelles despeses i interessos que es derivin d’un pagament realitzat 
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mitjançant xec, pagaré o lletra de canvi, els quans queden sotmesos a la 
Llei 19/985, de 16 de juliol, canviària i del xec. 
 
3. Cal entendre que amb la regulació especial que es deriva de la Llei 
3/2004 és desaconsellable acceptar com a garantia dels deutes 
comercials pagarés o lletres de canvi, ja que aquests resten exclosos de 
l’àmbit de protecció de la norma. 
 
4. No és possible, després de l’entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 
modificació de la Llei 3/2004, la instrumentalització de pagaments ajornats 
superiors al termini previst a l’article 4 de la Llei 3/2004. 
 
5. Les despeses d’advocat i procurador derivades de l’execució que s’ha 
instat en el procés de referència són a càrrec de l’executat, malgrat que 
l’executant les haurà d’anar satisfent a mesura que es vagin produint fins a 
la data en que es produeixi la liquidació definitiva, una vegada adjudicats 
definitivament els béns embargats, sense necessitat de procediment 
específic. 
 
Aquest és el parer de l’advocat informant que sotmet a qualsevol altre 
fonamentat en Dret. 
 
10 d’octubre de 2011 
 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas 


