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Introducció

Aquest mòdul didàctic pretén de recopilar i sistematitzar el que s’ha explicat

en els altres mòduls de l’assignatura. D’una banda, s’examinen quines són les

especialitats dels procediments declaratius ordinaris i, de l’altra, els tràmits

que s’han de seguir en cadascun.

Per tant, cal tenir ben presents i entendre els conceptes que s’han explicat,

perquè el contingut d’aquest mòdul didàctic es dirigeix a ubicar en plans con-

crets conceptes generals com el d’al·legacions i el de prova. Per a aconseguir

aquest objectiu, s’ha cregut convenient fer servir el sistema esquemàtic. Per

mitjà d’esquemes es van analitzant les especialitats dels procediments decla-

ratius ordinaris.

Conforme als criteris generals de determinació del procés corresponent, quan

hi hagi un procés específic s’ha d’aplicar aquest, sense perjudici de l’aplicació

subsidiària de les normes generals corresponents al procés de què es tracti, com

succeiria amb el procés de propietat industrial o el de condicions generals de

la contractació i el judici ordinari o el d’efectivitat dels drets reals inscrits o el

judici verbal de desnonament amb especialitats i el judici verbal.

El desenvolupament mitjançant un esquema, d’una banda, permet visualitzar

les especificitats, mentre que, d’altra banda, es completa amb una introducció

l’extensió de la qual és marcada per la novetat o l’especialitat esmentada, con-

juminant brevetat i facilitats per a comprendre’l.
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Objectius

En aquest mòdul didàctic trobareu els continguts i els instruments indispen-

sables per a assolir els objectius següents:

1. Ser capaços de determinar quins processos declaratius ordinaris s’han de

seguir i, si s’escau, si cal aplicar alguna de les seves especialitats.

2. Comprendre les diverses especialitats que sorgeixen en els processos ordi-

naris i saber quan s’han d’aplicar.

3. Constatar la necessitat de determinades especialitzacions, que no obstant

això, no arriben a comportar un procés especial.
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1. Especialitats dels processos declaratius ordinaris

Seguidament, presentem de manera resumida el conjunt d’especialitats del ju-

dici ordinari i verbal, els esquemes dels quals, acompanyats de breus explica-

cions, trobareu en aquest apartat.

• Especialitats del judici ordinari

– Processos en matèria de drets honorífics

– Processos relatius al dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge

– Processos en matèria de propietat intel·lectual

– Processos sobre drets fonamentals

– Processos sobre impugnació d’acords socials

– Processos en matèria de competència deslleial i defensa de la compe-

tència

– Processos en matèria de propietat industrial

– Processos en matèria de publicitat

– Processos en matèria de condicions generals de la contractació

– Processos en matèria d’arrendaments rústics i urbans

– Processos en matèria de retracte

– Processos en matèria de propietat horitzontal

• Especialitats del judici verbal

– Processos de desnonament

– Altres especialitats del desnonament

– Processos sobre possessió de béns adquirits per herència

– Processos per a retenir o recobrar la possessió

– Processos per a la suspensió d’una obra nova
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– Processos per a la demolició d’objectes ruïnosos

– Processos per a l’efectivitat de drets reals inscrits

– Acció de cessació en defensa dels interessos col·lectius dels consumi-

dors i usuaris

– Efectivitat dels drets reconeguts en l’article 160 CC

– Processos en matèria de contractes sobre béns inscrits en el Registre de

Venda a Terminis de Béns Mobles i Arrendaments Financers

1.1. Especialitats del judici ordinari

1.1.1. Processos en matèria de drets honorífics

Demandes relatives a drets honorífics de la persona (art. 249.1.1r. LEC), regu-

lats per mitja del RD de 13 de novembre de 1922.

Cal destacar, únicament, que no és possible l’execució provisional en aquest

tipus de procediment (art. 525.1.1r. LEC).
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1.1.2. Processos relatius al dret a l’honor, a la intimitat i a la

pròpia imatge

Continua en vigor la LO 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de l’honor,

la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge (LOPH). La LO 5/2010, de 22

de juny, va millorar, no obstant això, la posició de la víctima.

En la seva regulació cal destacar:

1) La tutela judicial davant de les intromissions il·legítimes d’aquests drets

es pot obtenir, tant per les vies ordinàries com pel procediment que preveu

l’article 53.2 CE (art. 9.1). Cal afegir, immediatament, que aquesta última via

queda inoperant en virtut de la derogació de les normes processals civils de la

Llei 26/1978, de 26 de desembre, de protecció jurisdiccional dels drets fona-

mentals de la persona (disp. derogatòria 2.3a. LEC).

2) El dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia

imatge, el garanteix l’article 18 CE. S’ha de protegir civilment davant de tot

gènere d’intromissions il·legítimes, d’acord amb el que estableix aquesta llei

orgànica.

3) El dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge és

irrenunciable, inalienable i imprescriptible. La renúncia a la protecció prevista

en aquesta llei és nul·la, sense perjudici dels supòsits d’autorització o consen-

timent a què es refereix l’article 2 LOPH.

4) La protecció civil de l’honor, de la intimitat i de la pròpia imatge està de-

limitada per les lleis i pels usos socials atenent l’àmbit que, pels seus propis

actes, mantingui cada persona reservat per a ella mateixa o la seva família.

5) No s’aprecia intromissió il·legítima en l’àmbit protegit quan estigui expres-

sament autoritzada per llei o quan el titular del dret hagi atorgat a aquest efec-

te el seu consentiment exprés.

6) Les accions de protecció davant de les intromissions il·legítimes caduquen

als quatre anys, comptats del moment en què el legitimat les va poder exercitar

(art. 9.5 LOPH).

7) La legitimació per a l’exercici d’aquestes accions es delimita de manera de-

tallada en el cas dels menors i dels morts (art. 3 a 6 LOPH).
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1.1.3. Processos en matèria de propietat intel·lectual

Demandes sobre propietat intel·lectual, sempre que no versin exclusivament

sobre reclamacions de quantitat (art. 249.1.4t. LEC). Es pot sol·licitar, a més

d’una indemnització per danys materials i morals, el cessament de l’activitat

que generi la vulneració del dret a la propietat intel·lectual (art. 133 a 138 de

la Llei de propietat intel·lectual –RD 1/1996–).

Adoneu-vos de les reformes que incorpora la Llei 19/2006, de 5 de juny, per

la qual s’amplien els mitjans de tutela dels drets de propietat intel·lectual i

industrial i s’estableixen normes processals per a facilitar l’aplicació de diver-

sos reglaments comunitaris, entre els quals la Directiva 2004/48/CE del Parla-

ment Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre el respecte als drets

de propietat intel·lectual, que modifica els articles 20, 25, 103, 143 i 150 de

la Llei de propietat intel·lectual (BOE núm. 134, de 6 de juny de 2006, pàg.

21230-21238).

Cal afegir, finalment, la nova Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual

es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Re-

ial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener,

d’enjudiciament civil.
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La disposició final quarta d’aquesta Llei 21/2014 disposa que “el Govern, en el

termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, realitzarà els treballs

preliminars necessaris, en col·laboració amb tots els sectors i agents interessats,

per preparar una reforma integral de la Llei de propietat intel·lectual ajusta-

da plenament a les necessitats i oportunitats de la societat del coneixement”.

Amb vista a aquesta reforma s’hauran d’avaluar, entre altres aspectes, el règim

aplicable a la gestió col·lectiva de drets, el règim de compensació equitativa

per còpia privada i les competències i la naturalesa del regulador.

Cal tenir present, a més, la possibilitat de sol·licitar, fins i tot abans d’interposar

la demanda, les diligències preliminars que es preveuen en els números 7, 8,

10 i 11 de l’art. 256.I LEC.

1.1.4. Processos sobre drets fonamentals

Demandes que sol·licitin la tutela judicial civil d’un dret fonamental (art.

249.1.2n. LEC), excepte les que es refereixin a l’exercici del dret de rectificació

de fets inexactes i perjudicials, que s’han de tramitar pel procediment verbal

(art. 250.1.9è. LEC).
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1.1.5. Processos sobre impugnació d’acords socials

Demandes sobre impugnació d’acords socials adoptats per juntes o assemble-

es generals o especials de socis o d’obligacionistes, o per òrgans col·legiats

d’administració d’entitats mercantils (art. 249.1.3r. LEC i art. 204 de la nova

Llei de societats de capital).

L’article 204 de la Llei de societats de capital s’ha vist recentment modificat

per la Llei 31/2014, de 3 desembre, per la qual es modifica la Llei de societats

de capital per a la millora del govern corporatiu.

Aquestes reformes afecten singularment les matèries següents:

• acords impugnables,

• caducitat del’acció,

• legitimació per impugnar.

Destaca en la seva regulació:
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• El caràcter imperatiu de la competència territorial (art. 52.1.10è. i 54.1)

• L’acumulació necessària i el repartiment (art. 73.2)

• La cosa jutjada (art. 222.3)

• La mesura cautelar de suspensió de l’acord impugnat (art. 727.10è. LEC)

Cal tenir present la Llei d’auditoria de comptes que reforma la Llei de societats

de capital (Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes) i la Llei de

jurisdicció voluntària que també reforma la Llei de societats de capital (Llei

15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària).
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1.1.6. Processos en matèria de competència deslleial i defensa de

la competència

Demandes en matèria de competència deslleial i defensa de la competència

(art. 249.1.4t. LEC i 32 de la Llei 3/1991, de competència deslleial), sempre

que no versi exclusivament sobre reclamacions de quantitat, cas en què s’han

de tramitar pel procediment que correspongui en funció de la quantia que es

reclami.

Les especificitats de la competència deslleial que preveu la LEC són:

• La competència territorial imperativa (art. 52.1.12è. i 54.1)

• La càrrega de la prova (art. 217.4)

• Determinades mesures cautelars (art. 727.7a.)

Les reformes que incorpora la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la

competència (BOE núm. 159, de 4 de juliol de 2007) regulen diverses adequa-

cions en l’àmbit comunitari i autonòmic, i la Llei 29/2009, de 30 de desembre,

modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per a la

millora de la protecció dels consumidors i usuaris.

En matèria de defensa de la competència, la Llei 15/2007, de 3 juliol, de de-

fensa de la competència estableix les particularitats següents:

• Competència dels jutjats mercantils (art. 86 ter 2)

• Per a les pràctiques col·lusòries (art. 2)

• Per a les pretensions amb fonament en els articles 81 i 82 del Tractat de

la Comunitat Europea

• Prejudicialitat penal (art. 46 Llei de defensa de la competència)

• Assistència processal, com amicus curiae (art. 15 bis LEC)

• Notificació de les resolucions (art. 212.3, 404.II i 461 LEC)

• Suspensió del termini per a dictar sentència (art. 465.5 LEC).
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1.1.7. Processos en matèria de propietat industrial

A semblança del supòsit anterior, demandes en matèria de propietat industrial

(art. 249.1.4t. LEC i 123 de la Llei 11/1986 de patents), sempre que no versi

exclusivament sobre reclamacions de quantitat, cas en què s’han de tramitar

pel procediment que correspongui en funció de la quantia que es reclami.

Les reformes que incorpora la Llei 19/2006, de 5 de juny, per la qual

s’amplien els mitjans de tutela dels drets de propietat intel·lectual i industri-

al i s’estableixen normes processals per a facilitar l’aplicació de diversos regla-

ments comunitaris (BOE núm. 134, de 6 de juny de 2006, pàg. 21230-21238).

La matèria es regula en tres lleis, a tenor del títol de propietat industrial de

què es tracti:

• Patents (Llei 24/2015, de 24 de juliol)
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• Marques (Llei 17/2001, de 7 de desembre, i el Reglament corresponent, RD

687/2002, de 12 de juliol)

• Disseny (Llei 20/2003, de 7 de juliol)

La Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, conté especialitats importants pel

que fa a:

• Accions per violació del dret de patent, pressupostos de la indemnització

de danys i perjudicis (arts. 70 a 74).

• Jurisdicció i competència (arts. 116 i 118).

• Legitimació per a l’exercici de les accions (art. 117).

• Diligències de comprovació de fets (arts. 123 a 126).

• Mesures cautelars (arts. 127 a 132).

• Solució extrajudicial de controvèrsies (arts. 133 a 136).

La Llei de marques de 2001 recull normes que també afecten el tipus de pre-

tensions (art. 40 i 42), el càlcul de la indemnització (art. 43 i 44) i la prescripció

i nul·litat de les marques (art. 45 i 51, 53 i 61).
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1.1.8. Processos en matèria de publicitat

Les demandes en matèria de publicitat han de seguir aquest procediment sem-

pre que no versin exclusivament sobre reclamacions de quantitat, cas en què

s’han de tramitar pel procediment que correspongui en funció de la quantia

que es reclami (art. 249.1.4t.).

La normativa aplicable és la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de pu-

blicitat, la Llei3/1991 de competència deslleial i la Llei 29/2009, per la qual

es modifica el règim legal de competència deslleial i de la publicitat per a la

millora de la protecció dels consumidors i usuaris.

Cal destacar les especialitats següents:

• Pretensions específiques (art. 6 LGP)

• Legitimació i activitat prèvia a l’inici del procés (art. 25.2 bis i DA LGP)
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• Càrrega de la prova (art. 217,4 LEC)

• Contingut de la sentència (art. 31 LGP)

1.1.9. Processos en matèria de condicions generals de la

contractació

Demandes en què s’exerceixen accions relatives a condicions generals de la

contractació en els casos previstos en la legislació relativa a aquesta matèria

(art. 249.1.5è. LEC i 7, 8 i 12 de la Llei 7/1998, de condicions generals de la

contractació). Si només s’exerceix l’acció de cessació en defensa d’interessos

col·lectius i difusos de consumidors i usuaris, s’han de seguir els tràmits del

judici verbal (art. 249.1.5è. en relació amb el 250.1.12è. LEC).

Són normes específiques per a aquest procediment:

• Competència territorial imperativa (art. 52.1 i 14è. i 54.1 LEC)

• Classe d’accions (art. 12 LGC)

• Conciliació prèvia (art. 13 LGC)

• Legitimació activa i passiva (art. 16 i 17 LGC)

• Prescripció d’accions (art. 19)
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• Publicitat i inscripció de les sentències (art. 21 i 22 LGC)

1.1.10. Processos en matèria d’arrendaments rústics i urbans

En matèria d’arrendaments urbans les especialitats procedimentals són molt

escasses:

• Competència territorial imperativa (art. 52.1.7è. i 54.1.2).

• Determinació de la quantia de la demanda (art. 251.9è.).

• Necessitat d’estar al corrent del pagament de la renda per a admetre el

recurs d’apel·lació i cassació, si escau (art. 449).

Quant als arrendaments rústics, la LAR estableix especialitats processals

d’escassíssima rellevància.
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Cal tenir present, a més la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de

foment i agilitació processal del lloguer i de l’eficiència energètica dels edificis,

la Llei 37/2011, d’agilitació processal, i la Llei 4/2013, de mesures de flexibi-

lització i foment del mercat del lloguer d’habitatges.

1.1.11. Processos en matèria de retracte

Demandes que exerceixin l’acció de retracte de qualsevol tipus (art. 249.1.7è.

LEC). A títol d’exemple, són accions de retracte les que preveuen els articles

1522, 1523, 1636, 1638 i següents i 1656.6è. del Codi civil.



© FUOC • PID_00236635 21 Especialitats dels processos declaratius ordinaris

L’especialitat consisteix en la necessitat d’acompanyar la demanda amb els do-

cuments que constitueixin un principi de prova del títol en què es fonamenti

i amb el document que acrediti la consignació del preu, quan així ho exigeixi

la llei o el contracte o de la consignació si escau (art. 266.3r. LEC).

1.1.12. Processos en matèria de propietat horitzontal

Demandes en les quals s’exerceixin accions que atorga a les juntes de propi-

etaris i a aquests últims la Llei 49/1960, de propietat horitzontal, reformada

per la Llei 8/1999, de 6 d’abril, sempre que no versin exclusivament sobre re-

clamacions de quantitat, cas en què s’han de tramitar pel procediment que

correspongui (art. 249.1.8è. LEC).

Les accions exercitables són: de cessació d’activitats prohibides (art. 7 LPH);

d’impugnació d’acords contraris a la llei o als estatuts, greument lesius o per-

judicials (art. 18 LPH); d’adopció d’acord en equitat (art. 17 LPH).

La reclamació de pagament de quotes s’ha de dilucidar mitjançant el procedi-

ment monitori (art. 21 LPH).
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Cal recordar aquí que, a més d’aquesta tramitació, n’hi ha una altra que és

possible per a aquestes mateixes qüestions: el procediment monitori. I, d’altra

banda, que segueixen en vigor els procediments de jurisdicció voluntària re-

latius a l’"adopció judicial d’acords" (art. 17 LPH) i al "procediment per a ser

rellevat del càrrec de president o per a nomenar-lo" (art. 13.2 LPH).

1.2. Especialitats del judici verbal

Cal tenir en compte que hi ha peculiaritats per als processos sobre "responsa-

bilitat de jutges i magistrats", "indemnitzacions per danys i perjudicis derivats

de la circulació de vehicles de motor", "consumidors i usuaris" i "préstecs usu-

raris", però no sempre es tramiten pel judici ordinari, sinó que el procediment

aplicable es determina per raó de la quantia.

1.2.1. Desnonament: verbal de desnonament i verbal de

desnonament per impagament de rendes

1) Demandes que pretenguin que el propietari, l’usufructuari o qualsevol al-

tra persona amb dret a posseir una finca rústica o urbana recuperin la pos-

sessió de l’esmentada finca. Aquesta demanda ha de tenir el seu fonament

en l’impagament de la renda o quantitats degudes per l’arrendatari o en
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l’expiració del termini fiat contractualment. És indiferent, a efectes de deter-

minar l’àmbit objectiu d’aquest procediment, el fet que la finca hagi estat do-

nada en arrendament ordinari, financer o en parceria (art. 250.1.1.º LEC).

2) Demandes de desnonament de l’art. 440 LEC.

3) Demandes que pretenguin la recuperació de la plena possessió d’una finca

rústica o urbana, cedida en precari, pel propietari, usufructuari o qualsevol

altra persona amb dret a posseir l’esmentada finca (art. 250.1.2.º LEC).

El desnonament ha estat objecte de diverses reformes: en primer lloc la in-

troduïda mitjançant la Llei 37/2011, d’agilització processal, coneguda com a

"desnonament exprés", que contemplava la condonació de tot o part del deute

i les costes, condicionant-ho al desallotjament de la finca en els terminis i les

condicions fixats a l’art. 437.3 LEC, i podent interessar en la demanda que

es tingui per sol·licitat el llançament en la data i hora que fixi el jutjat (art.

437.3 i.f. LEC).

Posteriorment, la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat

del lloguer d’habitatges, reforcen la llibertat de pactes prioritzant la voluntat

de les parts; redueixen de cinc a tres anys la pròrroga obligatòria i de tres a un

la pròrroga tàcita, per dinamitzar i flexibilitzar el mercat de lloguer i reforcen

la inscripció dels arrendaments al registre mitjançant dues mesures:

a) que els arrendaments no inscrits no puguin tenir efectes davant de tercers

adquirents que inscriguin el seu dret, i

b) que el tercer adquirent d’un habitatge que reuneixi els requisits exigits en

l’art. 34 LH, no pugui resultar perjudicat per l’existència d’un arrendament

no inscrit.

En el pla procedimental convé diferenciar entre "judici verbal de desnona-

ment" i "judici verbal de desnonament amb especialitats".

1) En el cas del judici verbal de desnonament a les pretensions indicades en

l’apartat a) cal acumular la de reclamació de rendes derivades d’arrendament

(art. 437.4 LEC). La competència correspon al Jutjat de Primera Instància on

estigui situada la finca (art. 52.1.7 LEC) i és improrrogable (art. 54.1 LEC). Si

la demanda es fonamenta en la manca de pagament de la renda o quantitat

assimilada, el demandat només pot oposar i provar el pagament (art. 444.1

LEC), i no s’admeten recursos devolutius si no s’acredita tenir satisfetes les

rendes vençudes (art. 449.1).

2) El judici verbal de desnonament amb especialitats presenta les següents

particularitats:
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• la demanda i la seva admissió es supedita a indicar la concurrència de

causes que poden permetre o no l’enervació del desnonament (art. 439.3

LEC);

• cal acumular pretensions si concorren els requisits de l’art. 437.4 LEC;

• el demandant pot anunciar que condonarà els deutes en tot o en part i

les costes si desallotja voluntàriament la finca, en un termini no inferior

a quinze dies des de la notificació de la demanda (art. 437.3 LEC).

Aquesta modalitat segueix els passos dels següents apartats.

3) El requeriment

El requeriment es formula pel Lletrat de l’Administració de Justícia perquè

en deu dies dugui a terme alguna de les següents conductes: 1) desallotgi

l’immoble; 2) pagui o, si pretén enervar el desnonament, pagui la totalitat del

que degui o ho posi a disposició del tribunal o la notaria, o 3) comparegui i,

formulant oposició, al·legui que al seu entendre no deu en tot o en part la

quantitat reclamada o les circumstàncies relatives a l’enervació (art. 440.3.I

LEC).

En el requeriment, quan el demandant ha decidit condonar tot o part del

deute, d’acord amb el que estableix l’art. 437.3, ho indicarà així, i l’acceptació

s’equipara a l’assentiment de l’art. 21 LEC.

El requeriment repetit expressarà el dia i l’hora per a la vista, per a la qual

servirà de citació, i la pràctica del llançament en cas que no hi hagués oposició.

Si es formula oposició s’ha de resoldre sobre ella. Cal advertir, també, que si

no compareix a la vista es declararà el desnonament sense més tràmits.

En tots els casos de desnonament, s’ha d’advertir en el requeriment que la in-

compareixença a la vista suposarà el desnonament sense més tràmits, quedant

citat per rebre la notificació de la sentència que es dicti en el sisè dia següent

a l’assenyalat per a la vista (art. 440.4 LEC).

4) Conductes del demandat enfront del requeriment:

• No atendre el requeriment o no comparèixer per oposar-se o aplanar-se,

en aquest cas el Lletrat de l’Administració de Justícia dictarà decret donant

per acabat el desnonament i es procedirà al llançament en la data fixada.

• Atendre el requeriment pel que fa al desallotjament de l’immoble sense

formular oposició ni pagar la quantitat que es reclamés, davant la qual

cosa el Lletrat de l’Administració de Justícia ho ha de fer constar i ha de

dictar decret donant per acabat el procés i deixant sense efecte la diligèn-

cia de llançament, tret que al demandant li interessi el seu manteniment
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perquè s’aixequi acta sobre l’estat en què es troba la finca, donant trasllat

al demandant perquè insti el despatx d’execució.

• Oposar-s’hi, i en aquest cas se celebrarà vista per a la qual el requeriment

haurà servit de citació (art. 440.3.III LEC). En la resolució en què es tingui

per oposat el demandat es fixarà dia i hora perquè tingui lloc, si s’escau,

el llançament, que haurà de verificar-se abans de trenta dies des de la data

assenyalada per a la vista, advertint que si la sentència és condemnatòria i

no es recorre, es procedirà al llançament en la data fixada sense necessitat

de notificació posterior (art. 440.4 i.f. LEC).

5) Enervació del desnonament

L’enervació no procedeix quan l’arrendatari hagi enervat el desnonament

en una ocasió anterior, ni quan l’arrendador hagués requerit pagament a

l’arrendatari, amb almenys trenta dies d’antelació a la presentació de la de-

manda i el pagament no s’hagués efectuat al temps d’aquesta presentació.

Enervada l’acció, el Lletrat de l’Administració de Justícia dicta decret de ter-

minació del procés, amb idèntics efectes que una sentència absolutòria i con-

demna en costes.

6) Sentència. Decret

Els processos de desnonament per falta de pagament acabaran mitjançant de-

cret dictat pel Lletrat de l’Administració de Justícia, si requerit en els termes

de l’art. 440.3 LEC paga a l’actor o posa a disposició l’import degut al moment

d’enervar el desnonament (art. 22.4 LEC).

Quan el demandant s’oposa a l’enervament, se citarà a les parts a una vista

(art. 443 LEC), després de la qual el jutge ha de dictar sentència per la qual

declararà enervada l’acció o, en altre cas, estimarà la demanda donant lloc al

desnonament, llevat que hagi enervat el desnonament en una ocasió anterior

o es donin les circumstàncies previstes a l’art. 22.4 i.f. LEC.

En la sentència condemnatòria de desnonament per falta de pagament o per

expiració legal o contractual del termini, així com en els decrets que posin fi al

desnonament sense oposició al requeriment, la sol·licitud de la seva execució

en la demanda de desnonament serà suficient per a l’execució directa de les

resolucions, sense necessitat d’un altre tràmit per al llançament en el dia i hora

assenyalats en la sentència o en el requeriment al demandat (art. 549.3 LEC).
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1.2.2. Processos sobre possessió de béns adquirits per herència

Demandes que pretenguin que el Tribunal posi en possessió de béns a qui

els hagi adquirit per herència, si no els posseeix ningú a títol de propietari

o usufructuari (art. 250.1.3r. LEC). Cal tenir presents les especialitats que es

contenen en l’article 441.1.I i II LEC.

Es tracta d’una tutela sumària que exigeix la presentació del document on

consti la successió mortis causa.
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1.2.3. Processos per a retenir o recobrar la possessió

Demandes que pretenguin la possessió d’una cosa o dret per qui n’ha estat

desposseït o pertorbat en el seu gaudi (art. 250.1.4t. LEC).
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1.2.4. Processos per a la suspensió d’una obra nova

Demandes que pretenguin la suspensió d’una obra nova (art. 250.1.5è. LEC)

que se suposa pertorba qualsevol dret real. Cal tenir presents les mesures es-

pecials contingudes en l’article 441.2.I i II LEC.
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1.2.5. Processos per a la demolició d’objectes ruïnosos

Demandes que sol·licitin la demolició o enderrocament d’una obra, un edifici,

un arbre, una columna o qualsevol altre objecte anàleg en estat de ruïna i que

amenaci de causar danys a qui demandi (art. 250.1.6è. LEC).
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1.2.6. Processos per a l’efectivitat de drets reals inscrits

Demandes que, instades pels titulars de drets reals inscrits en el Registre de

la Propietat, pretenguin l’efectivitat d’aquells drets davant de qui s’hi oposi

o en pertorbi l’exercici, sense disposar aquest últim de títol inscrit que legiti-

mi l’oposició o la pertorbació (art. 250.1.7è. LEC). Tan aviat com s’admeti la

demanda, el tribunal ha d’adoptar les mesures sol·licitades que, segons les cir-

cumstàncies, siguin necessàries per a assegurar el compliment de la sentència

que es dicti (art. 441.3 LEC).
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1.2.7. Acció de cessació en defensa dels interessos col·lectius dels

consumidors i usuaris

Per efecte de la transposició d’una directiva comunitària relativa a aquesta ma-

tèria, totes les accions de cessació en defensa dels interessos col·lectius de con-

sumidors i usuaris s’han de tramitar per les vies del verbal, amb independència

que aquesta cessació se sol·liciti respecte a publicitat, condicions generals de

la contractació, etc.

Regulada en el RDL1/2007, de 16 de novembre, articula un sistema arbitral i

estableix que s’han de decidir en judici verbal les accions esmentades de ces-

sació o les conductes contràries en matèria de clàusules abusives en contrac-

tes subscrits fora de l’establiment mercantil, venda a distància, garanties en la

venda de productes i viatges combinats (art. 53 TRLGDCiU).

La pretensió de cessació persegueix una resolució que condemni a cessar en

l’activitat que la llei regula i a prohibir la reiteració. També pot prohibir algu-

na conducta ja cessada i que es temi serà reiterada. Es reconeix legitimació a

diversos ens públics i associacions (art. 54.1 TRLGDCiU).
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L’acció de cessació és imprescriptible (art. 56 TRLGDCiU), llevat del que dis-

posa l’article 19.2 Llei 7/1998.

Es pot fer publicitat de les sentències estimatòries d’accions de cessació en

defensa dels interessos col·lectius i dels interessos difusos dels consumidors i

usuaris, si el jutge ho considera necessari, a càrrec del demandat, incloent-hi

una declaració rectificadora si escau (art. 221.2 LEC).

La Llei 3/2014, de 27 de març, modifica el text refós de la Llei general per a

la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i, alhora,

l’article 53 TRLGDCU. S’hi han introduït dos paràgrafs relatius a les “clàusules

abusives” amb el contingut següent:

A qualsevol acció de cessació podrà acumular-s’hi sempre que se sol·liciti la denul·litat
i anul·labilitat, la d’incompliment d’obligacions, la de resolució o rescissió contractu-
al i la de restitució de quantitats que s’hagin cobrat en virtut de les conductes, es-
tipulacions o condicions generals declarades abusives o no transparents, així com la
d’indemnització de danys i perjudicis que hagi causat l’aplicació d’aquestes clàusules o
pràctiques. D’aquesta acció acumulada accessòria coneixerà el mateix jutjat encarregat
de l’acció principal, la de cessació per la via prevista en la llei processal.

Seran acumulables a qualsevol acció de cessació interposada per associacions de consu-
midors i usuaris la denul·litat i anul·labilitat, d’incompliment d’obligacions, la de reso-
lució o rescissió contractual i la de restitució de quantitats que s’hagin cobrat en virtut de
les conductes, estipulacions o condicions generals declarades abusives o no transparents,
així com la d’indemnització de danys i perjudicis que hagi causat l’aplicació d’aquestes
clàusules o pràctiques.

Com a novetat de 2014 el Ministeri Fiscal està legitimat per exercir qualsevol

acció en defensa dels interessos dels consumidors i usuaris.
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1.2.8. Efectivitat dels drets reconeguts en l’article 160 CC

És procedent el judici verbal per efecte de l’art. 250.1.13.è LEC (i 753, SJ tras-

llada demanda a l’MF y altres llocs). Per efecte d’aquell primer precepte (tot i

que no hagi estat modificat l’art. 748 LEC) cal aplicar les especialitats que con-

té el capítol I, títol I, llibre IV LEC (regles generals de processos sobre capacitat,

filiació, matrimoni i menors). Aquestes especialitats es detallen tot seguit:

• Intervenció del ministeri fiscal

• Representació i defensa de les parts

• Indisponibilitat de l’objecte del procés

• Regles sobre la prova

• Exclusió de publicitat

• Accés de les sentències a registres públics per acord SJ
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1.2.9. Processos en matèria de contractes sobre béns inscrits

en el Registre de Venda a Terminis de Béns Mobles i

Arrendaments Financers

En el cas de contractes inscrits en el Registre de Venda a Terminis, es tracta

de vendes regulades per la Llei 28/1998, de 13 de juliol, de vendes a termi-

nis. Per aquest procediment sumari només cal reclamar: 1) l’acció fonamenta-

da en l’incompliment de les obligacions derivades de la LVBP, amb l’objectiu

d’obtenir una condemna que permeti l’execució sobre el bé o bé adquirit a

terminis (art. 250.1.10è. LEC); i 2) l’acció per incompliment de contractes de

préstec destinats al finançament de les vendes a terminis amb reserva de do-

mini, per a obtenir el lliurament immediat del bé al venedor o finançador en

el lloc indicat en el contracte, després de la resolució d’aquest (art. 250.1.1r.11

LEC).

En el segon cas són demandes que versen sobre l’incompliment d’arrendament

financer d’arrendament de béns mobles o contracte de venda a terminis amb

reserva de domini, sempre que en tots dos casos estiguin inscrits en el RVPBM

i formalitzats, com en el supòsit anterior, en el model oficial establert a aquest

efecte.

L’exercici d’aquesta acció va encaminat exclusivament a obtenir el lliurament

immediat del bé a l’arrendador financer o al venedor o finançador, en el lloc

indicat en el contracte, després de la declaració de resolució d’aquest contracte,

si escau (art. 250.1.11è. LEC).

Perquè les reserves de domini o les prohibicions de disposar siguin oposables

sumàriament davant de tercers, així mateix han d’estar formalitzades en el

model oficial i inscrites en el Registre de Vendes a Terminis de Béns Mobles

(art. 15 Llei de vendes a terminis de béns mobles).

Cal tenir presents les mesures especials contingudes en l’article 441.4.I a IV

LEC (exhibició, embargament preventiu, oposició, etc.).
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Resum

En el nostre ordenament processal no hi ha un procediment de declaració

únic. Al contrari, el nostre sistema es caracteritza per la diversitat procedimen-

tal. D’una banda, sorgeix la necessitat de distingir:

a) Els processos especials, que serveixen per a substanciar litigis en matèries

concretes.

b) Determinades especialitats processals respecte de l’ordinari o del verbal, que

sense constituir, pròpiament, processos especials, com els matrimonials, per

exemple, sí conformen especialitats dignes de tenir en compte, com la com-

petència deslleial, la propietat industrial o el procés de desnonament. El criteri

de distribució obeeix, amb caràcter preferent, a l’especialitat de les matèries i,

d’una manera subsidiària, a la quantia econòmica del procés. Si l’objecte del

judici s’enquadra en alguna de les matèries que preveu l’article 249.1 de la

LEC, se segueix el procediment del judici ordinari; si, en canvi, s’integra en

alguna de les matèries que estableix l’article 250.1 de la LEC, s’apliquen els

tràmits del judici verbal. En defecte del criteri de la matèria, s’ha d’observar la

quantia del litigi: quan aquesta quantia supera les 6.000 euros, s’obre un judici

ordinari; quan és inferior a aquesta quantitat, se segueix un judici verbal.

Una vegada s’ha determinat quin procés declaratiu ordinari correspon (judici

ordinari o judici verbal), cal identificar si es pot aplicar alguna de les especia-

litats que preveu la llei.
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Activitats

1. Identifiqueu en quins processos que segueixen els tràmits del judici ordinari es produeixen
especialitats.

2. Ressaltar les especialitats del desnonament per impagament de rendes.

Activitats�d’aprofundiment

1. Quins documents s’han d’afegir a la demanda per a sol·licitar una tutela sumària sobre
obligacions derivades de contractes inscrits en el Registre de Venda a Terminis de Béns Mo-
bles, quan es pretén el lliurament immediat del bé?

2. En el judici verbal instat pels titulars de drets reals inscrits en el Registre de la Propietat,
en què es demanda l’efectivitat d’aquests drets davant dels qui s’hi oposen o en pertorben
l’exercici, sense disposar de títol inscrit que legitimi l’oposició o la pertorbació, quins requisits
ha de complir la demanda per a ser admesa?

3. Quines actuacions prèvies a la vista s’han de realitzar en els judicis verbals en què es pretén
que el tribunal posi en possessió de béns qui els ha adquirit per herència si no els posseeix
ningú en qualitat d’amo o usufructuari?

Exercicis d’autoavaluació

De�selecció

1. En el judici verbal, el demandat pot formular reconvenció...
a) en processos sumaris.
b) sempre que es notifiqui a l’actor almenys cinc dies abans de la vista.
c) en la contestació a la demanda.
d) en el moment en què assisteix a la vista.

2. En el judici verbal, el demandat al·lega la manca de capacitat processal de l’actor...
a) en l’escrit de contestació a la demanda.
b) en els escrits d’al·legacions inicials.
c) en la vista.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.

3. En els processos en matèria de drets honorífics, han d’intervenir...
a) el demandant i el demandat.
b) el demandant, el demandat i el ministeri fiscal.
c) el demandant i el demandat rebel.
d) el demandant.

4. En els processos en matèria de propietat horitzontal, si s’exercita l’acció d’aturada
d’activitats prohibides, juntament amb la demanda cal presentar...
a) acreditació de requeriment fefaent a l’infractor i certificació de l’acord adoptat per la junta
de propietaris que autoritza exercitar l’acció.
b) acreditació de requeriment fefaent a l’infractor i certificació de presentació d’un judici
ordinari previ perquè la junta de propietaris arribi a un acord i autoritzi exercitar l’acció.
c) acreditació de requeriment fefaent a tots els propietaris, excepte a l’infractor, i certificació
de l’acord adoptat per la junta de propietaris que autoritza exercitar l’acció.
d) acreditació de requeriment fefaent a l’infractor i certificació del Lletrat de l’Administració
de Justícia conforme ha aixecat una acta.

5. En els processos de desnonament per impagament de rendes, el demandat pot al·legar i
provar...
a) tot el que convé al seu dret.
b) el pagament o les circumstàncies relatives a la procedència de l’enervació.
c) totes les qüestions de fons al·legades.
d) qüestions noves o de nova notícia.

6. En el procés de desnonament per impagament de rendes, què passa si el demandat ni paga,
ni consigna, ni desallotja, ni s’hi oposa?
a) Es dicta decret que dóna per acabat el procediment i el trasllada per instar l’execució.
b) Es dóna un termini per a enervar el desnonament.
c) S’obre el termini per a l’oposició.
d) Es desallotja l’immoble.

7. En els processos per a retenir o recobrar la possessió, el demandat no pot...
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a) fer al·legacions sobre pressupòsits processals.
b) presentar declinatòria.
c) presentar reconvenció.
d) contestar la demanda d’una manera oral.

Qüestions�breus

1. Quins processos preveu la LEC com a sumaris?

2. Quines característiques comunes tenen els processos sumaris?

3. Què significa enervació del desnonament?



© FUOC • PID_00236635 41 Especialitats dels processos declaratius ordinaris

Solucionari

De�selecció

1. b); 2. a); 3. b); 4. a); 5. b); 6. a); 7. c).

Qüestions�breus

1. Els processos sumaris que preveu la LEC són: el desnonament; els interdictes d’obra nova,
d’obra ruïnosa i de retenir i recobrar la possessió; el procés de l’article 41 de la Llei hipotecària;
la pretensió de tutela sumària sobre obligacions derivades de contractes inscrits en el Registre
de Venda a Terminis de Béns Mobles, quan es pretén el lliurament immediat del bé.

2. Les característiques comunes a tots els processos sumaris són, d’una banda, que la sentèn-
cia que posa fi al procés no té efectes de cosa jutjada i, de l’altra, que no es permet que el
demandat exerceixi una acció reconvencional.

3. L’enervació de l’acció de desnonament és la facultat que té l’inquilí de paralitzar el desno-
nament. L’enervació no procedeix si l’arrendatari hagués enervat el desnonament en una oca-
sió anterior, ni quan l’arrendador hagués requerit de pagament l’arrendatari, amb almenys
trenta dies d’antelació a la presentació de la demanda i el pagament no s’hagués efectuat al
temps d’aquesta presentació. Enervada l’acció, el Lletrat de l’Administració de Justícia dicta
decret de terminació del procés, amb idèntics efectes que una sentència absolutòria i con-
demna en costes.
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Glossari

CC  m  Codi civil.

CE  f  Constitució espanyola.

judici  m  Tràmit del judici ordinari posterior a l’audiència prèvia al judici que té per objecte
la pràctica de les proves de declaració de les parts, testifical, informes orals i contradictoris de
perits, reconeixement judicial, si s’escau, i reproducció de paraules, imatges i sons, i també
la formulació de les seves conclusions.

DA  f  Disposició addicional.

demanda succinta  f  Acte inicial d’al·legacions de l’actor en un judici verbal, en què es
consignen les dades i circumstàncies d’identificació del demandant i del demandat i el do-
micili o els domicilis on se’ls pot citar, i es fixa amb claredat i precisió el que es demana.

DF  f  Disposició final.

citació per a la vista  f  Acte processal de comunicació del tribunal en què, en general, es
determina lloc, data i hora per a comparèixer i actuar en la vista del judici verbal, es fa constar
que la vista no se suspendrà per la inassistència del demandat i s’adverteix els litigants que
hi han de concórrer amb els mitjans de prova de què s’intentin valer (article 440 de la LEC).

judici ordinari  m  Procés declaratiu ordinari pel qual se substancien els litigis compresos
en alguna de les matèries que preveu l’article 249.1 de la LEC i, si no n’hi ha, quan la quantia
de la demanda supera els 6.000 euros o quan aquest interès econòmic resulta impossible de
calcular, ni tan sols d’una manera relativa.

judici verbal  m  Procés declaratiu ordinari pel qual se substancien els litigis compresos en
alguna de les matèries que preveu l’article 250.1 de la LEC i, si no n’hi ha, quan la quantia
de la demanda sigui inferior a 6.000 euros.

LAR  f  Llei d’arrendaments rústics.

LAU  f  Llei d’arrendaments urbans.

LC  f  Llei de cooperatives.

LCD  f  Llei de competència deslleial.

LCGC  f  Llei de condicions generals de la contractació.

LEC  f  Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

LGP  f  Llei general de publicitat.

LM  f  Llei de marques.

LOPJ  f  Llei orgànica del poder judicial.

LP  f  Llei de patents.

LPH  f  Llei de propietat horitzontal.

LPIn  f  Llei de propietat intel·lectual.

LRDR  f  Llei reguladora del dret de rectificació.

LSA  f  Llei de societats anònimes.

LVTBM  f  Llei de venda a terminis de béns mobles.

procés plenari  m  Procés en què les possibilitats de petició, al·legació i prova de les parts
no estan subjectes a limitacions, per la qual cosa la sentència ferma que es dicta té efectes
de cosa jutjada.

procés sumari  m  Procés en què la llei limita el que es pot demanar i les facultats
d’al·legació i defensa de les parts, per la qual cosa la sentència ferma que es dicta no té efectes
de cosa jutjada.
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RH  m  Reglament hipotecari.

RJAP i PAC  m  Règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu
comú.

RVTBM  m  Registre de Venda a Terminis de Béns Mobles.

TRLGDCiU  m  Text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

TS  m  Tribunal Suprem.

TSJ  m  Tribunal Superior de Justícia.
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