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DICTAMEN : núm. d'expedient: 0041/12 

DE: Ricard Cardona Vilella (Lletrat) 

PER A: Sr. R.G. (President del Patronat de la Fundació Privada Martí Armengol) 

ASSUMPTE: Consulta formula pel Sr. R.G. president de la esmentada Fundació  examinant si la 
Sra. BRUGUÉS podria exigir judicialment a la Fundació que l'alliberés de la pignoració, encara que 
això signifiqués deixar sense efecte l’aval. Si resultés viable aquesta reclamació, el Sr. R.G. vol saber 
les condicions que s'haurien de donar, i si podríem al•legar en la nostra defensa que la Fundació es 
troba amb dificultats econòmiques molt similars a les que l’afectaven quan, el 2008, la Sra. 
BRUGUÉS va oferir pignorar el seu paquet d'accions de la societat. 

DATA: 26 de març 2012 

 

ANTECEDENTS 

Ha vingut a visitar-nos el Sr. R.G., president del Patronat de la Fundació Privada Martí Armengol, 
que és una entitat que es dedica a diferents finalitats d'interès social i cultural. Ens ha portat l'Acta 
en la qual es recull la pignoració que fa més de tres anys va dur a terme la Sra. BRUGUÉS, antiga 
presidenta, a favor de la Fundació. Ens indica el Sr. R.G. que aquesta pignoració d'accions s'ha 
mantingut fins avui, ja que el Banc no accepta deixar-la sense efecte si no es substitueix per una 
altra garantia que li ofereixi idèntica seguretat, en el cas que l’AEAT executi l'aval. El cas és que la 
Sra. BRUGUÉS insisteix que es deixi sense efecte la pignoració, ja sigui substituint-la per un dipòsit 
en efectiu, ja sigui renunciant a l'aval, encara que això signifiqui que l’AEAT embargui béns de la 
Fundació 

 

DICTAMEN  

 

En relació a la obligació contreta amb l’Agencia Tributaria, pel que fa a la possibilitat 
d'obtenir la devolució de l'aval aportat per suspendre l'execució del deute en tant se 
substancia la corresponent reclamació econòmic- administrativa, l'article 74-13 del Reial 
decret 391/1996, d'1 de març, pel qual s'aprova el Reglament de procediment en les 
reclamacions econòmic-administratives, disposa: "La garantía será devuelta o liberada cuando se 

pague la deuda, incluidos los recargos, intereses y costas, así como los intereses devengados durante la 

suspensión, o cuando se acuerde la anulación del acto."  Per tant, l’aval bancari aportat per la Sra. 
BRUGUÉS enfront l’Agencia Tributaria no es podrà retirar fins que la totalitat del deute 
estigui saldat junt amb els interessos i costes causats, o bé fins que hi hagi alguna resolució 
o bé sentència que anul·li l’acte. 
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En la sessió del dia 01/08/08 de la JUNTA RECTORA DEL PATRONAT DE LA  
“FUNDACIÓ PRIVADA MARTÍ ARMENGOL” en el  punt 3 del acta, la Sra. 
BRUGUÉS es va oferir de forma unilateral i voluntària a la pignoració de valors de la seva 
propietat a favor del Banc, i en garantia del aval que la esmentada entitat ha de prestar 
davant Hisenda a favor de la Fundació.  

Segons art. 1.089 del C. c. “Las obligaciones nacen de la Ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los 

actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia” Però aquest article, 
no exclou l'existència d'altres fets, actes o circumstàncies, com per exemple del present cas, 
de la pròpia voluntat unilateral. 

La Sra. BRUGUÉS de forma unilateral i expressa, es va comprometre a pignorar el valor de 
les seves accions a canvi del aval bancari a favor de la AET  per poder evitar la execució de 
la providència de constrenyiment sobre els bens de la Fundació.  

En canvi, la Fundació de forma expressa es va comprometre de forma condicional 
resolutòria la cancel•lació de la pignoració de la Sra. BRUGUÉS quan la Fundació comptés 
amb liquiditat suficient. .  En sentit jurídic, són aquelles obligacions en les quals es fa 
dependre d'un esdeveniment futur i incert l'adquisició d'un dret o la resolució del ja 
adquirit. Són obligacions sotmeses a una condició, i depenent del seu compliment 
començaran aquestes a assortir efectes (obligacions sotmeses a condició suspensiva), o 
s'anul·laran els ja produïts (obligacions sotmeses a condició resolutòria). A pesar que l'art. 
1.113 del C. c. admet condicionar una obligació a un succés passat ignorat pels interessats, 
en puritat això és impossible, ja que la condició necessàriament ha de tractar-se d'un 
esdeveniment futur i incert, és a dir, un succés que ha de venir encara que s'ignori quan. 

 

Un aval és una garantia bancària. La seva missió és demostrar al banc que, encara que el 
titular del crèdit no constitueixi suficient garantia per a la concessió del crèdit, hi ha un 
cotitular que respon pel titular i es compromet a pagar la quantitat que aquest hagi deixat 
d'abonar, quan això ocorregués. 

Els avals són un contracte públic, és a dir, es signen davant notari. L'habitual és que el 
tràmit s'efectuï a través del notari del propi banc o caixa. Una altra possibilitat és que es 
realitzi des del despatx del notari, encara que dependrà de l'entitat financera i del client.  

Per tant, la Sra. BRUGUÉS al pignorar el valor de les accions de la empresa zzzzz a canvi 
del aval Bancari, va subscriure un contracte públic entre ella i la entitat bancaria. I l’aval es 
va destinar al procés iniciat per la AET contra la Fundació. En aquest punt, la Sra. 
BRUGUÉS no podria retirar de forma unilateral les accions pignorades  a no se que s’hagi 
previst en el contracte o bé que es substitueixi el be pignora per un  altre del mateix valor.   

L'aval és una forma de garantir o assegurar el compliment d'obligacions econòmiques. Qui 
avala (l'avalista) es declara disposat a fer front als compromisos de l'avalat (normalment, el 
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pagament d'una determinada quantitat de diners) enfront d'una tercera persona o empresa 
(el beneficiari de l'aval) en cas que l'avalat no ho faci. 

En aquests avals, les entitats no presten diners, però sí assumeixen el risc d'haver de fer 
front a un pagament en cas que el client incompleixi els seus compromisos. Per això, els 
avals de les entitats de crèdit donen lloc a unes determinades comissions bancàries. 

L’aval contret per la Sra. BRUGUÉS, es tracta d’un Aval tècnic, que és quan  l'entitat de 
crèdit respon en cas d'incompliment dels compromisos que té el seu client  davant un 
organisme públic. 

L'aval pot pactar-se per un termini determinat o indeterminat. En cas que no hi hagi una 
data de terminació de l'aval, si l'avalat vol donar per cancel•lada la garantia, l'entitat li exigirà 
l'entitat que li retorni el document original, o bé li demanarà l'anul•lació del mateix de 
forma clara i expressa a la seva sencera satisfacció. 

L'avalista pot ser qui acaba pagant el deute que no va ser contreta per si mateix. No obstant 
això, això passa quan l'ens prestador no va aconseguir que el titular del deute la pagués. 
Atès que la garantia és signada davant un notari públic, aquest fet fa que quedi per a l'aval 
una obligació a saldar el deute per impagament. 

El Risc que ha assumit la Sra. BRUGUÉS al deixar el valors de les seves accions com a 
garantia, després d'incompliment de pagament per part del titular, entra en risc el patrimoni 
sobre les accions de l'avalista. 

Judicialment la Sra. BRUGUES no pot reclamar a la Fundació la substitució de la seva 
pignoració  per una altra que sigui propietat de la Fundació, ja que el contracte d’aval el va 
signar ella amb el Banc. I la Fundació es va comprometre a la cancel·lació del aval esmentat 
quan la seva situació econòmica compti amb liquidat suficient, cosa que a la actualitat no 
ocorre, o bé, la carga de la prova recau sobre la futura demandant en demostrar el 
compliment d’aquesta condició.   El demandant ve gravat amb la càrrega de la prova dels 
fets “de los cuales ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto 

jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda” – article 217 LEC 1/2000 apartat segon . 

Quan el legislador expressament ha volgut precisar que el demandant ve gravat amb la 
prova dels fets constitutius dels quals es desprengui “ordinàriament” –així expressament 
consta en el text legal– l'efecte jurídic pretès, està realitzant una important matisació a la 
regla de judici, atès que “exigir als justificables un comportament probatori impossible, una 
prova impossible o diabòlica, causaria indefensió al no poder justificar processalment els 
seus drets i interessos legítims (STC 2ª 116/95 de 17 de juliol). 

 

Com a conclusió, la FUNDACIÓ PRIVADA MARTÍ ARMENGOL pot estar tranquil·la 
davant la possible acció judicial de la Sra. BRINGUÉS, ja que al final dependrà de provar si 
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realment la Fundació esta en una situació  de liquidat suficient per substituir la pignoració 
de les accions. Com que els comptes i balanços estan en mans de la Fundació, dependrà del 
resultat que facin reflectir.  


