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Introducció

El procés civil de declaració compleix la seva missió quan es dicta una sentèn-

cia ferma sobre el fons de la qüestió litigiosa, que resol la controvèrsia amb

força de cosa jutjada. Tanmateix, la simple existència d'una sentència ferma

pot no ser suficient per a atorgar la tutela sol·licitada per l'actor; així mateix,

és necessari que la realitat s'adapti als pronunciaments de la sentència, ja que

la sentència, per si sola, no produeix aquest resultat, llevat que el condemnat

voluntàriament es presti a complir-la. Per a aconseguir l'adaptació de la realitat

al que s'ha manat en la sentència, els òrgans jurisdiccionals han de desplegar

tota una sèrie d'activitats, i, si cal, han d'utilitzar la coacció estatal. Aquestes

activitats configuren el procés�d'execució.

No solament les sentències o resolucions judicials serveixen per a obrir un

procés d'execució. Hi ha altres títols executius que tenen la mateixa virtualitat

pràctica per a desencadenar les activitats executives.

Pel que fa al procés d'execució, cal tenir en compte la distinció primordial que

hi ha entre:

1)�L'execució�de�condemnes�dineràries, és a dir, les que condemnen al pa-

gament d'una quantitat de diners.

2)�L'execució�de�condemnes�no�dineràries, és a dir, aquelles en què s'ordena

al condemnat que faci alguna cosa, o que no la faci, o que lliuri alguna cosa

diferent d'una quantitat de diners.

Aquest mòdul didàctic es dedica a l'estudi dels requisits� i� actuacions� co-

munes� a� qualsevol� execució, sigui dinerària o no dinerària, i a l'examen

d'una part de les activitats que els òrgans jurisdiccionals duen a terme per a

aconseguir el compliment efectiu d'una condemna dinerària; concretament,

l'embargament�de�béns. Tot el que està relacionat amb la realització forçosa

de condemnes dineràries és objecte d'estudi en el pròxim mòdul didàctic.

En termes generals, l'estudi se centrarà en les qüestions següents:

1) Els pressupòsits de l'activitat executiva.

2) El reconeixement�i�execució de resolucions judicials estrangeres.

3)�L'execució�provisional, una de les principals innovacions del nou text le-

gal, ja que es consideren provisionalment executables totes les sentències de

condemna dictades en primera instància.
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4) Les parts�i�subjectes intervinents en l'execució.

5) La demanda�executiva�i�el�despatx�de�l'execució, fase inicial del procés

d'execució.

6)�L'incident�d'oposició a l'execució, que se substancia dins del mateix procés

d'execució i només es pot fonamentar en motius taxats, que són diferents se-

gons que el títol sigui judicial o extrajudicial.

7)�Els�actes�d'impugnació�de�resolucions�i�actuacions�executives�concretes,

que no s'han de confondre amb l'oposició a l'execució.

8)�La�suspensió del procés d'execució.

9) Les diferents operacions per a obtenir una quantitat líquida.

10)�L'objecte�de�l'embargament i l'extensió als béns futurs.

11)�La�terceria�de�domini�i�la�terceria�de�millor�dret.

12)�La�localització dels béns de l'executat.

13)�La�trava�o�afecció�de�béns.

14)�Les�garanties�de�la�trava.
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Objectius

Els objectius que s'han d'assolir són molt variats, però en especial es perseguei-

xen els següents:

1. Entendre el significat i la funció del procés d'execució com a instrument

per a la realització pràctica dels drets i com a contingut fonamental del

dret a la tutela judicial efectiva.

2. Distingir entre acció executiva i títol executiu com a pressupòsits materi-

als del dret a l'execució i conèixer els efectes de la presència o absència de

tots dos pressupòsits sobre el procés d'execució.

3. Saber quan una persona té la condició de part en el procés d'execució i

quan és merament tercer, a l'efecte de conèixer quines vies són adequa-

des per a protegir els drets dels tercers en cas que es vegin afectats per

l'execució pendent.

4. Comprendre el significat i funcionament de l'execució provisional i ser

conscients de les conseqüències que pot comportar la revocació de la

sentència provisionalment executada.

5. Estudiar els casos, les normes i les condicions en què els jutges espanyols

poden homologar les resolucions estrangeres, perquè puguin produir efec-

tes en el territori espanyol.

6. Conèixer els diferents motius d'oposició a l'execució forçosa i la substan-

ciació de l'incident d'oposició dins del procés d'execució. Diferenciar-lo

de la impugnació d'actes executius concrets.

7. Comprendre tot l'àmbit de l'execució dinerària i saber distingir les seves

diverses etapes: la liquidació de la quantitat concreta de diners que seran

objecte d'execució, l'embargament de béns i la realització forçosa.

8. Determinar en quins casos els béns que formen part del patrimoni del deu-

tor es poden veure afectats per un embargament (i la seva venda posterior

en subhasta pública), i quins són els mitjans de reacció en cas d'infracció

d'aquestes normes.

9. Entendre el concepte d'embargament com a afecció d'un bé concret al

procés d'execució i saber distingir-ne les fases: la localització, la selecció

i la trava o afecció.
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10. Conèixer la funció de la terceria de domini, com a instrument per a la tu-

tela dels drets d'un tercer que afirma ser propietari del bé embargat com a

pertanyent a l'executat i que no l'ha adquirit d'aquest una vegada decretat

l'embargament.

11. Comprendre la terceria de millor dret, com a mitjà processal que interposa

qui acrediti tenir un dret que el seu crèdit sigui satisfet amb preferència

al de l'executant.

12. Estudiar les diverses mesures per mitjà de les quals s'intenta garantir

l'efectivitat de l'embargament, és a dir, les anotacions preventives, els

dipòsits, l'ordre de retenció i l'administració judicial.
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1. El procés d'execució: consideracions generals

En el present apartat ens centrarem en el procés d'execució.

1.1. Consideracions generals

L'exercici de la funció jurisdiccional no es limita a declarar el dret pronunciant

una resolució de condemna, merament declarativa o constitutiva. Una verda-

dera efectivitat del dret exigeix, de vegades, una activitat coactiva posterior

per a donar un compliment adequat al que disposi la sentència. En definitiva,

es tracta de l'exercici de la potestat comprès en l'expressió de l'article 117.3 CE

"jutjar i fer executar el que s'ha jutjat".

Així, en un esquema conceptual bàsic, la tasca constitucional declararia

el dret en primer lloc (procés de declaració), i posteriorment l'executaria

(procés d'execució). Aquest iter, no obstant això, presenta diverses ex-

cepcions:

1) ni totes les sentències que posen fi a un procés declaratiu obren poste-

riorment un procés d'execució;

2) ni la sentència de condemna constitueix l'únic títol executiu que pot

iniciar un procés d'aquesta classe.

1) En el primer sentit, només la sentència de condemna constitueix títol exe-

cutiu; de fet, el títol executiu per antonomàsia. Si la sentència que posa fi al

procés de declaració absol no s'ha d'executar res; i si la sentència es limita a de-

clarar l'existència o inexistència d'una determinada relació jurídica (sentència

merodeclarativa) o a crear, modificar o extingir una situació jurídica (sentèn-

cia constitutiva) la tutela sol·licitada s'assolirà amb la mateixa resolució, sense

necessitat d'una activitat d'execució posterior. En tot cas, si es necessita alguna

actuació, com inscriure en el Registre la nova situació, constitueix el que es

denomina execució impròpia.

Execució impròpia

Aquest és el significat dels articles 521 i 522 LEC. El paràgraf primer de l'article 521 as-
senyala expressament "no es despatxa execució de les sentencia merament declaratives
ni de les constitutives". Seguidament s'indica tota una sèrie d'actuacions que configu-
ren l'"execució impròpia esmentada", i s'hi assenyala el deure d'acatament i compliment
d'aquest tipus de sentències, i en aquest sentit, la possibilitat de sol·licitar actuacions
judicials concretes que en garanteixin l'efectivitat, singularment en el cas de sentències
constitutives (art. 522 LEC).
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2) Quant al segon matís1 n'hi ha prou amb la lectura de l'article 517.2 LEC, en

què s'esmenten uns altres set supòsits de títols que comporten execució. En

virtut d'aquests es pot fer execució sense declaració, és a dir, supòsits en què

amb caràcter previ a l'activitat executiva no hi ha hagut fase de declaració i

tanmateix l'ordenament atorga directament força executiva.

Exemples:

• el que acordin les parts en determinades condicions (art. 517.2, 4t. a 7è. LEC);
• El que hagi establert el jutge sense que s'hagi desenvolupat un procés (art. 517.2.3r.

LEC, aprovació de la transacció), o
• les declaracions no jurisdiccionals (art. 517.2.2n. LEC, laude arbitral).

Malgrat tot, com es veurà després, l'equiparació no és total: hi ha matisos en els

casos d'acció executiva basada en títols no judicials ni arbitrals (art. 520 LEC).

1.2. Característiques de l'activitat d'execució

L'activitat d'execució, com a part de la tasca que preveu l'esmentat arti-

cle 117.3 CE, és jurisdiccional. I dins d'aquesta última escau l'exercici de

la potestat coactiva o coercitiva. Precedit o no d'activitat declarativa, el

procés d'execució és plenament jurisdiccional, és a dir, ha de respectar

els drets i principis d'aquest ordre.

A partir d'aquesta idea fonamental s'han d'assenyalar les notes característiques

següents:

1)�Verdadera�activitat�jurisdiccional

En aquest punt, destaca una doble consideració. En primer terme, que

l'execució no és una mera prolongació de la fase declarativa, si és que aques-

ta s'ha produït, sinó que comprèn l'exercici d'una sèrie de drets, processals i

materials, independents dels que es van tractar en el seu cas en el procés de

declaració. D'aquí l'existència d'una verdadera "acció executiva" i la necessitat

de propiciar la contradicció entorn del dret que sustenta aquesta al si del ma-

teix procés d'execució.

2)�Substitució�i�intromissió

La substitució significa que l'òrgan jurisdiccional suplanta la voluntat i la con-

ducta de l'executat, entremetent-se en el seu patrimoni o fent la conducta que

aquest hauria d'haver dut a terme si hagués volgut complir voluntàriament.

D'aquesta nota es deriven una sèrie de conseqüències:

a) El tribunal no pot anar més enllà del que pugui fer el mateix executat.

(1)La sentència de condemna no és
l'únic títol executiu.
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b) L'executat pot posar fi a l'execució, i fer ell mateix la conducta (pagar, per

exemple, en el supòsit de l'art. 583 LEC).

c) Són possibles pactes a determinats efectes, sense que això signifiqui la con-

figuració d'un procés d'execució convencional.

d) Les costes ocasionades són sempre a càrrec de l'executat, sense necessitat

d'imposició prèvia, excepte en supòsits previstos expressament per la LEC (per

exemple, art. 539 LEC).

1.3. Esquema conceptual de l'activitat d'execució (l'execució com

a aplicació de sancions)

D'acord amb el que descriu Carreras en la seva obra El embargo, l'execució

forçosa respon a la concatenació dels fets següents:

1) Als subjectes jurídics se li presenten "deures jurídics".

2) Tota infracció d'un deure jurídic genera "responsabilitat" en l'infractor i lesió

injusta en altres subjectes jurídics.

3) Quan els deures jurídics consten en títols executius, la responsabilitat com-

porta la subjecció immediata de l'infractor a un obrar aliè específic (el que du

a terme l'òrgan jurisdiccional). Aquesta activitat ha de procurar reparar la lesió

injusta, a sol·licitud de qui l'hagi patit o tingui la legitimació necessària.

En aquest sentit, s'ha d'interpretar la veu sanció com una resposta jurí-

dicament prevista davant l'incompliment del deure jurídic, utilitzant

com a mètode l'exacció de responsabilitat. Aquest concepte de sanció,

però, no equival al que s'utilitza en el marc del dret penal i del dret ad-

ministratiu, amb principis i requisits propis.

Les sancions civils, en l'accepció assenyalada, busquen l'equivalència, millor

com més perfecta, entre el bé o béns jurídics lesionats per l'incompliment o la

infracció d'obligacions i deures. Aquestes es divideixen en sancions genèriques,

quan el jutge actua sobre el "gènere2" o per a obtenir diners, i sancions específi-

ques, que es refereixen a les que impliquen actuar sobre els mateixos elements

que hauria utilitzat el subjecte passiu de l'execució si l'hagués volgut evitar.

(2)Generalment, diners.
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Així, les diferents actuacions executives concretes s'han d'establir segons la "fungibilitat
de la conducta", d'acord amb l'esquema següent:

1) La diversitat de les conductes que componen el "deure jurídic".

2) La possibilitat d'obtenir resultats assimilables als de la realització voluntària d'aquestes
conductes.

3) La fungibilitat d'aquestes conductes, és a dir, de poder ser substituïdes per l'òrgan
jurisdiccional per mitjà del procés d'execució.

El sistema de sancions que resulta, segons el deure existent i no complert vo-

luntàriament, és el següent:

1) De "lliurament de diners": sanció genèrica (art. 572 i seg. LEC).

2) De "lliurament d'un bé moble determinat": sanció específica (art. 701 LEC).

3) De "lliurament de coses genèriques o indeterminades": sanció específica, si

es pot fer la posada en possessió d'aquestes coses, o, fora d'aquests supòsits,

sanció genèrica mitjançant l'exacció del cost de l'adquisició (art. 702 LEC).

4) De "lliurament d'un bé moble": sanció específica (art. 703 i concordants

LEC).

5) De "fer fungible", és a dir, no personalíssim: es pot interposar una sanció

genèrica que equival al cost de l'import del rescabalament de danys i perjudicis

segons els diversos casos possibles (art. 706 i 707 LEC).

6) De "fer infungible", és a dir, personalíssim: es pot interposar una sanció

genèrica coercitiva i instrumental de l'execució requerida3 (multes periòdiques

per retard) i sanció genèrica directa o en un moment posterior a les multes

(art. 709 LEC). Si es tracta de l'imperatiu d'"emetre declaracions de voluntat",

sanció genèrica o específica en els termes que prescriu l'article 708 LEC.

1.4. Diferents qualificatius que s'apliquen a l'execució forçosa

Entre d'altres de menys rellevància, destaquen pels seus efectes explicatius tres

apartats: execució dinerària i execució no dinerària; execució pròpia i execució

impròpia, i finalment, execució singular i execució universal.

1.4.1. Execució dinerària i execució no dinerària

Es parla d'execució�dinerària quan es pretén obtenir de l'executat quantitats

de diners que reparin la lesió injusta que s'ha sofert. Aquestes quantitats han

de figurar en la sentència de condemna o en el títol executiu corresponent,

o suposar l'equivalent econòmic del fer que no es fa o que realitza una altra

persona, més l'import de la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.

(3)Multes periòdiques per retard.
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L'execució�no�dinerària, per la seva part, aplica sancions específiques4.

1.4.2. Execució pròpia i execució impròpia

L'execució�pròpia és la que deriva del compliment d'una condemna de la

classe que sigui: lliurament de quantitat, fer, no fer, lliurar cosa certa...

L'execució�impròpia és la que no implica una activitat coactiva ni una in-

tromissió patrimonial de l'òrgan jurisdiccional, comporta determinades actu-

acions amb vista a la plena efectivitat, com la inscripció en el Registre de la

sentència en què es declara la nul·litat d'un matrimoni o la reintegració de la

capacitat, per exemple. Com ja s'ha assenyalat, s'hi dediquen els articles 521

i 522 LEC.

1.4.3. Execució singular i execució universal

L'execució�singular és la que es projecta sobre determinats (singulars) béns

de l'executat, mentre que l'execució universal és la que es projecta sobre la

totalitat d'un patrimoni.

L'execució�universal es refereix a la que afecta el total del patrimoni del sub-

jecte o dels subjectes sotmesos a l'execució. En aquesta execució no es reque-

reix un títol executiu com a pressupòsit per a iniciar l'execució; afecta el pa-

trimoni sencer del deutor, se'n limiten les facultats i regeix el principi de co-

munitat de pèrdues. Es tracta del procediment concursal que regula la Llei 22/

2003, de 9 de juliol, concursal, i dels processos sobre divisió judicial de patri-

monis (títol II, llibre IV LEC).

(4)Posar en possessió, considerar
emesa una declaració de voluntat,
etc.
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2. Pressupòsits del procés d'execució

A semblança del que passa en el procés de declaració, el dret dels ciutadans

perquè els òrgans judicials facin els actes necessaris per veure's reintegrats efec-

tivament en el seu dret se sotmet a la concurrència de diversos pressupòsits:

processals i materials.

Els pressupòsits�processals incumbeixen l'òrgan jurisdiccional, la seva juris-

dicció i competència; les parts (capacitat i postulació) i els actes processals es-

tablerts.

Els pressupòsits�materials, és a dir, les condicions requerides per a l'efectivitat

de l'execució, són dos: l'acció executiva i el títol executiu.

2.1. Pressupòsits processals del procés d'execució: subjectes del

procés d'execució

Tot seguit, aprofundirem en els pressupòsits processals del procés d'execució.

2.1.1. El tribunal de l'execució: jurisdicció i competència

A partir de l'execució com una de les funcions atribuïdes als jutjats i tribunals

espanyols en l'article 117.3 CE, l'article 545 i següents de la LEC puntualitza

els temes concrets que apliquen a aquest procés els criteris generals exposats

a Dret processal I quant a la jurisdicció i la competència.

En el marc de la jurisdicció�internacional s'han d'integrar les normes relati-

ves al reconeixement i l'execució de resolucions estrangeres, que seran objecte

d'un tractament detallat en l'apartat corresponent d'aquest mòdul.

Quant a la jurisdicció�per�raó�de�la�matèria, la distribució s'efectua atribuint

l'execució als tribunals del propi ordre amb l'única excepció de la "interlocutò-

ria de quantia màxima" que, tot i ser dictada per un tribunal de l'ordre juris-

diccional penal, l'executen els tribunals civils.

Cenyint-se a la competència, l'article 545 LEC estableix diferents criteris, se-

gons que el títol executiu en què es fonamenti la pretensió d'execució sigui

judicial o extrajudicial:

1)�Execució�de�resolucions�judicials�i�transaccions�i�acords�judicials�ho-

mologats�o�aprovats
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S'atribueix competència al tribunal que va conèixer de l'assumpte en prime-

ra instància o al que va homologar o aprovar la transacció o l'acord (article

545.1 LEC). Com a regla de competència funcional que és, exclou l'aplicació

de qualsevol altra regla de competència objectiva o territorial.

2)�Execució�de�laudes�arbitrals

La competència objectiva correspon als jutjats de primera instància i la terri-

torial al del lloc en què s'hagi dictat el laude, sempre que aquest s'hagi dictat

a Espanya (art. 545.2 LEC i 53 LA). En cas de diversos jutjats de la mateixa

classe, el repartiment ha de determinar el que sigui competent.

3)�Execució�basada�en�títols�extrajudicials

El criteri general de competència objectiva assenyala els jutjats de primera

instància.

La competència territorial es deixa a l'opció de l'executant entre els furs

següents:

a) El domicili i altres furs generals de l'executat, d'acord amb els articles 50 i

51 LEC.

b) El del lloc del compliment de l'obligació, segons el títol.

c) Qualsevol lloc en què es trobin béns de l'executat que puguin ser embargats.

d) Si hi ha diversos executats, el jutjat que correspongui al fur general de qual-

sevol d'aquests o el del lloc en què es trobin béns embargables de qualsevol

dels executats.

S'exclou l'aplicació de la submissió expressa o tàcita.

L'aplicació d'aquestes regles generals s'exceptuen quan l'execució recau sobre

béns especialment hipotecats o pignorats, i la competència s'ha de determinar

d'acord amb el que preveu l'article 684 LEC.

4)�Tractament�processal�de�la�competència

Són aplicables els diversos tipus de regles que regulen els diferents tractaments

segons que es tracti de competència objectiva, territorial o funcional. No obs-

tant això, s'han de ressenyar les especialitats següents:

a)�Examen�d'ofici�de�la�competència�territorial
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D'acord amb el mateix article 546.1 LEC, abans de despatxar execució, el tri-

bunal ha d'examinar d'ofici la seva competència territorial. Si, a partir del tí-

tol executiu i altres documents que acompanyen la demanda, entén que no

hi ha competència territorial, ha de dictar una interlocutòria amb un doble

contingut. D'una banda, abstenir-se de despatxar execució, i de l'altra, indicar

al demandant el tribunal davant el qual ha de presentar la demanda.

Aquesta interlocutòria presenta la peculiaritat que és pot recórrer en apel·lació,

directa o amb reposició facultativa prèvia, i se substancia només amb

l'executant (art. 546.1.i.f i 552.2 LEC).

b)�Declinatòria

S'ha d'interposar durant els cinc dies següents a aquell en què rebi la notificació

del procés d'execució i la seva tramitació ha de seguir el que estableixen els

articles 65 i seg. de la LEC.

2.1.2. Actuacions en la fase d'execució. Forma de les resolucions

L'article 545.4 LEC prescriu, d'una banda, les resolucions que ha d'adoptar el

titular de l'òrgan judicial per mitjà d'una interlocutòria: el despatx d'execució

provisional o definitiva; l'ordre d'embargament o el seu alçament; la que de-

cideixi sobre l'oposició, el sobreseïment o la represa de l'embargament.

D'altra banda, preveu les actuacions judicials mitjançant providència i les que

ha de dictar el secretari judicial per mitjà de diligències d'ordenació.

La "comissió judicial", per la seva part, du a terme, en general, les actuaci-

ons fora del jutjat que ordena el tribunal. Hi ha la possibilitat d'un "servei

comú" que centralitzi aquestes activitats en les poblacions amb molts jutjats

(art. 272.1 LOPJ).

2.1.3. Subjectes del procés d'execució: parts

Són part en el procés d'execució la persona o les persones que demanen

i obtenen el despatx de l'execució i la persona o les persones davant les

quals es despatxa aquesta execució (art. 538.1 LEC).

La interlocutòria que despatxa l'execució és el punt de referència jurídic per a

establir els que tenen aquesta condició.

De fet, el mateix article 538 LEC estableix que, al marge dels casos de successió

(art. 540 LEC), béns de societat de guanys (art. 541 LEC), deutor solidari (542

LEC) i associacions o entitats temporals (art. 543 LEC), només es pot despat-

xar l'execució davant: 1) qui aparegui com a deutor en el mateix títol; 2) qui,

Exemple

Per exemple, el tribunal
pot ordenar la diligència
d'embargament, els llança-
ments, etc.
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sense figurar en el títol, respongui personalment del deute per disposició o fi-

ançament, acreditat mitjançant un document públic, i 3) qui, sense aparèixer

en el títol, resulti ser propietari dels béns especialment afectes al pagament

del deute.

La llei permet utilitzar els mitjans de defensa de l'executat a les persones davant

les quals no s'hagi despatxat l'execució, però als béns de les quals s'estengui

l'execució perquè entén que estan afectades pel compliment de l'obligació per

a la qual es procedeixi (art. 538.3 LEC).

Capacitat per a ser part, capacitat processal i postulació

Aquí, com en el procés declaratiu, la capacitat per a ser part és el correlatiu

de la capacitat jurídica, és a dir, l'aptitud per a ser titular dels drets, càrregues

i obligacions que es derivin de la realitat jurídica que és el procés. Mentre

que la capacitat processal consisteix en l'aptitud per a dur a terme vàlidament

els actes processals, és a dir, comparèixer en el judici, en termes de l'article 7

LEC. Cap d'aquests conceptes no presenta especialitats en l'àmbit del procés

d'execució.

Només en tractar de la defensa i representació tècnica, l'article 539 LEC asse-

nyala la necessitat de comparèixer assistit d'un advocat de procurador, amb

dues úniques excepcions: a) tractar-se de l'execució de resolucions de proces-

sos que ja no van necessitar en la fase declarativa la intervenció d'aquests pro-

fessionals (art. 31 i 32 LEC), i b) derivar d'un procés monitori en què no hi

ha hagut oposició, si la quantitat per la qual es despatxa l'execució no arriba

als 900 euros.

Tractament processal de la capacitat i compareixença en judici

Presenta les úniques peculiaritats provinents de la configuració procedimental

del procés d'execució, diferent del de declaració.

En aquest sentit:

1) El control d'ofici dels defectes processals es du a terme en despatxar

l'execució.

2) Les excepcions processals que fan referència a la personalitat s'articulen com

a motius d'oposició (art. 559.1.1r. i 2n., i 3r. LEC).

La denúncia de l'executant d'aquests defectes s'ha de fer mitjançant el recurs

contra la resolució en què es consideri personat l'executat.
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Legitimació

L'òrgan judicial, abans de despatxar l'execució, ha de comprovar la legi-

timació de qui presenta la demanda executiva i d'aquell davant el qual

es demana l'inici de les actuacions executives. Si bé aquesta condició es

predica en termes generals dels que apareixen en el títol que acompanya

la demanda com a creditor i obligat, no hi falten excepcions rellevants.

Com a regla, està legitimat�activament per a demanar i obtenir el despatx de

l'execució qui aparegui com a creditor en el títol executiu (art. 538.2 LEC).

Només es pot esmentar, en aquest punt, l'especialitat derivada de l'execució de

sentències de condemna de consumidors i usuaris sense determinació indivi-

dual, supòsit en què s'ha d'acudir al que disposa l'article 519 LEC (en relació

amb l'art. 11 i el 221 LEC).

Aquesta regla general presenta algun matís o precisió. La legitimació dels que

apareixen en el títol s'estén als successors dels que hi apareixen, sempre que

s'acrediti degudament de conformitat amb el que prescriu l'article 540 LEC.

Resulta legitimat� passivament qui aparegui com a deutor en el títol (art.

538.2.1r LEC). A més i per disposició expressa d'aquest mateix precepte:

1) Els que responguin personalment del deute per disposició legal o en virtut

de fiançament acreditat mitjançant un document públic.

2) Els que siguin propietaris de béns especialment afectes al pagament del

deute en la virtut dels quals es procedeix, sempre que aquesta afecció derivi

de la llei o s'acrediti mitjançant un document fefaent5.

L'òrgan jurisdiccional té el deure de comprovar la legitimació passiva.

Al costat d'aquests casos, la LEC fa expressa referència a determinats supòsits

en què es planteja la possible extensió de la responsabilitat, en quatre casos

diferents (art. 541, 543 i 544):

1) L'execució de béns de societat de guanys es regeix d'acord amb el que disposa

l'article 541 LEC.

2) L'execució davant associacions o entitats temporals ha de seguir els passos

que estableix l'article 543 LEC.

3) L'execució davant entitats sense personalitat jurídica es desenvolupa

d'acord amb el que estableix l'article 544 LEC.

(5)Així, el bé hipotecat i transmès a
un tercer adquirent.
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4) En el supòsit de solidaritat, s'ha de distingir:

a) Si es tracta d'un títol judicial o assimilat, el principi general és la no-extensió

de la responsabilitat davant els deutors solidaris que no han estat part en el

procés.

b) Si es tracta de títols executius extrajudicials, es pot despatxar l'execució

davant el deutor solidari, si hi figura o consta en un altre document i aquest

comporta l'execució.

L'execució es despatxa per l'import del deute més interessos i costes. Es poden

embargar béns de tots els deutors solidaris davant els quals s'hagi despatxat

l'execució fins que el conjunt del que s'hagi embargat cobreixi l'import pel

qual se segueixi el procés (art. 542 LEC).

Pluralitat d'executants o executats

Es produeix aquesta situació quan en la posició executant o executada hi

ha una pluralitat de subjectes, tant si prové d'un procés en què figuraven

de tal manera, com si així resulta d'un títol extrajudicial.

Pluralitat�d'executants

El supòsit més senzill és que els diversos creditors figurin en el mateix títol i a

raó d'un mateix deute, i actuïn mitjançant una única representació processal.

La pluralitat d'executants pot provenir, a més, de l'acumulació d'execucions o

de l'entrada d'un tercerista de millor dret.

L'acumulació d'execucions s'estableix en l'article 555 LEC. Quan se segueixen

diversos processos d'execució davant el mateix executat, la sol·licita algun dels

executants i el jutge la considera més convenient per a la satisfacció de tots

els creditors. La seva tramitació ha de seguir el que prescriuen els articles 74 i

seg. LEC. Per la seva part, la terceria de millor dret permet l'entrada en el procés

d'execució d'un tercer amb interès contraposat a l'executant davant el qual

pretén cobrar prèviament.

Pluralitat�d'executats

Pot tenir lloc originàriament, des del despatx de l'execució davant diversos

subjectes passivament legitimats, per diverses causes: com ara que els con-

demnats siguin diversos o ser propietari de béns especialment afectes al paga-

ment del deute (art. 538.2.3r. LEC). O tenir caràcter successiu, si el nou exe-

cutat s'incorpora posteriorment a l'execució, a títol de tercer posseïdor (art.

662 LEC).
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2.1.4. Subjectes del procés d'execució: tercers

Tercer és qui no és part en un determinat procés. Això no obstant, aquest

subjecte es troba en una situació tal que l'ordenament jurídic valora

digna de protecció, de manera que articula mecanismes perquè el dret

o els interessos d'aquests subjectes no es vegin perjudicats pel procés

d'execució.

Les situacions es poden classificar atenent si l'activitat executiva col·loca el

tercer en una posició activa o passiva:

1) El tercer ha de defensar la seva posició activa quan l'execució pot afectar el

seu dret de crèdit davant l'executat.

Si el crèdit que té és preferent, el sistema de subsistència de càrregues anteriors

o preferents el protegeix. Si la preferència és genèrica, el tercer ha d'acudir a la

terceria de millor dret. I si, finalment, no es tracta d'un crèdit preferent, pot

sorgir la necessitat de notificar la resolució al tercer perquè aquest intervingui

en l'apreuament i subhasta del bé (art. 659 LEC).

2) El tercer s'ha de defensar davant de la posició passiva en què el situa

l'execució quan aquesta es dirigeix davant béns que són de la seva propietat.

Aquesta situació es pot haver produït de manera lícita o il·lícita.

a) Si el jutge dirigeix l'execució davant un bé del tercer perquè creu que és afec-

te al compliment de l'obligació, el tercer se situa en el cas que preveu l'article

538.3 LEC.

En general, es tracta de tercers propietaris de béns afectes a l'execució (per exemple quan
el creditor pretengui que l'execució es dirigeixi contra un bé hipotecat i sàpiga que aquest
bé pertany a un subjecte diferent del deutor, però que va ser comprat coneixent la hipo-
teca –el gravamen– o el que és el mateix, que el bé respon del deute). En aquest supòsit,
l'article 538.3 LEC permet al comprador personar-se en l'execució per iniciativa pròpia i
utilitzar els mitjans de defensa de l'executat, però no pot interposar una terceria.

Una qüestió similar es produeix en el cas del tercer posseïdor de l'article 662 LEC. Aquest
tercer posseïdor adquireix un bé gravat, i per tant, assumeix la responsabilitat derivada
del gravamen, i respon del deute (no amb tot el seu patrimoni, com el deutor, sinó amb
el bé gravat). Per això el despatx de l'execució és lícit i aquest tercer es pot incorporar al
procés amb els mateixos mitjans de defensa que l'executat.

b) Una qüestió diferent és la del jutge que embarga béns del tercer per error

relatiu a la titularitat, per una falsa aparença que el bé pertany a l'executat.

En aquest cas, s'ha d'acudir a la terceria de domini, llevat que es tracti d'un

immoble inscrit en el Registre a nom del tercer, cas en què n'hi ha prou amb

la constància judicial d'aquest fet (art. 658 LEC i 38 LH).
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2.2. Pressupòsits materials del procés d'execució: acció executiva

i títol executiu

A continuació, incidirem en els pressupòsits materials del procés d'execució.

2.2.1. Introducció: l'acció executiva i el títol executiu

La completa satisfacció del dret a la tutela jurídica efectiva que consagra

l'article 24 la CE no s'obté mitjançant el procés de declaració. Amb freqüèn-

cia, tot i que no únicament, es necessita una activitat posterior anomenada

d'execució. Per a accedir-hi, juntament amb la concurrència dels requisits pro-

cessals ja examinats, es requereixen altres materials, que es concreten en el

títol executiu i l'acció executiva.

Si bé l'exigència de presentar un títol executiu és objecte d'examen amb caràc-

ter previ, s'exposa l'acció executiva en primer lloc en consideració a raons me-

todològiques.

2.2.2. L'acció executiva

A partir de la necessitat ineludible de la presentació d'un títol executiu,

l'acció executiva representa el reconeixement d'un dret subjectiu públic

de l'executant a la realització d'actes executius concrets que permetin

l'exacció completa de la responsabilitat, sense que sigui suficient la re-

alització de qualsevol actuació executiva.

Aquesta acció no és una mera prolongació de l'acció declarativa, no solament

perquè com sabem no tota activitat d'execució és precedida d'un procés decla-

ratiu, sinó per les raons que s'exposen a continuació.

Pressupòsits de l'acció executiva

L'acció executiva és subjecta a la concurrència dels pressupòsits següents:

1) La infracció d'un deure jurídic.

2) L'existència d'una lesió injusta que atorga a qui la pateix un interès legítim.

3) L'existència d'una documentació especial, el títol executiu, en què consti

un deure jurídic suficientment acreditat, d'acord amb la llei.

Quan l'acció�executiva�es�basa�en�títols�no�judicials�ni�arbitrals a aquests

pressupòsits s'afegeixen dos grups específics:
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4) La liquiditat de la prestació, inferida en tres supòsits legals: a) que el títol

documenti l'obligació de lliurar una quantitat de diners en efectiu; b) que la

prestació sigui en moneda estrangera, sempre que sigui convertible i l'obligació

de pagament estigui autoritzada o permesa legalment, i c) que l'obligació con-

sisteixi en el lliurament d'una cosa o espècie commutable en diners (art. 520

LEC).

Juntament amb això:

5) La quantitat ha d'excedir els 300 euros (art. 520.1 LEC), i es pot obtenir

mitjançant l'addició de diversos títols executius (art. 520.2 LEC).

Acció executiva i títol executiu

Estar en possessió d'un títol executiu i presentar-lo és una condició necessària,

però pot ser insuficient. Pot ser, i d'aquí ve el significat del concepte d'acció

executiva, que no hi hagi acció executiva, i en aquest cas l'execució esdevé

il·lícita, com passa per exemple en els supòsits en què desapareix l'interès legí-

tim, qüestió que s'ha de posar de manifest en l'execució.

Acció executiva i despatx de l'execució. Satisfacció de l'acció exe-
cutiva

Precisament per la independència assenyalada6 no s'ha de fer dependre l'inici

del procés d'execució (el despatx de l'execució) de l'existència d'acció execu-

tiva. El dret al despatx de l'execució se supedita a l'existència d'un títol regu-

larment constituït i a la concurrència dels pressupòsits relatius als subjectes

processals, i a la presentació de la demanda d'acord amb l'article 549 LEC, però

no a l'existència d'una acció el fonament de la qual només se sabrà al final del

procés. De fet, la satisfacció de l'acció executiva no s'assoleix fins al moment

en què es produeix l'esmena o reparació efectiva del comportament il·lícit.

L'acció executiva de consumidors i usuaris

L'article 519 LEC regula el supòsit específic de l'acció executiva de consumi-

dors i usuaris, fonamentada en la sentència de condemna sense determinació

individual dels beneficiaris, d'acord amb l'article 221.1a.2 LEC. Així, es pretén

protegir eficaçment aquests subjectes i estendre l'eficàcia de la sentència de

condemna a determinats subjectes malgrat que no hagin intervingut en el

procés.

El reconeixement de l'acció executiva a aquests subjectes està condicionat a la

resolució estimatòria d'un breu incident en l'execució, de caràcter contradic-

tori, en què es determina el fonament d'aquest benefici d'acord amb les dades,

les característiques i els requisits que el jutge hagi establert en la sentència.

(6)Perquè es pot tenir un títol exe-
cutiu sense acció i perquè aquesta
mancança se sol posar de manifest
en el mateix procés d'execució.
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2.2.3. El títol executiu

L'existència d'un títol executiu és un pressupòsit essencial per a iniciar el

procés d'execució (nulla executio sine titulo). Correspon al legislador determinar

quins títols tenen eficàcia executiva, sempre que:

1) fonamentin l'actuació de sancions;

2) determinin la legitimació activa i passiva, i

3) delimitin el contingut i l'abast dels actes executius; circumstàncies que es

plasmen en l'actualitat documentalment.

Títols executius complexos

Aquesta denominació correspon als documents que, tot i ser necessaris, no

són suficients per al despatx de l'execució, i es necessiten altres documents

i un determinat comportament comprovable i comprovat. Així succeeix per

exemple en gran part dels títols extrajudicials com les pòlisses, en què s'han

d'acreditar dos títols o un de complex.

Classes de títols executius: títols executius judicials i títols execu-
tius extrajudicials

La LEC unifica el procés d'execució, de manera que els títols executius judici-

als i extrajudicials es recullen en un únic precepte (art. 517 LEC) i donen lloc

a un procés d'execució. Ara bé, com correspon a la seguretat derivada de la

seva diversa procedència, aquesta unificació no és absoluta. Juntament amb

les especificitats assenyalades en tractar dels pressupòsits, hi destaca la confi-

guració de l'oposició a l'execució, molt més àmplia en el supòsit d'execució de

títols extrajudicials.

1)�Títols�executius�judicials

Són els que preveuen els apartats 1r., 2n., 3r. i 8è. de l'article 517.2 LEC, més

les resolucions judicials que es puguin entendre compreses en el número 9 del

mateix paràgraf. Es tracta dels següents:

a)�Les�sentències�de�condemna�fermes (art. 517.2.1r LEC. La reserva de li-

quidació)

La referència a sentència de condemna confirma l'exclusió de la ja esmentada "execució
impròpia". Amb la precisió de "fermes" se cenyeix al cas d'execució irrevocable, sense
perjudici de l'executivitat provisional de sentències de condemna que hagi estat objecte
de recurs (art. 524 i seg. LEC).

Exemple

Com a documents necessaris
però no suficients, podríem es-
mentar l'escriptura pública o la
pòlissa.
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La sentència, a més, ha de ser líquida perquè es pugui executar. I així, encara

que ha desaparegut de la Llei la possibilitat de sentències a reserva de liquida-

ció en fase d'execució, es poden donar dos supòsits específics que necessiten

alguna precisió.

• Si la sentència de condemna dinerària no és líquida però és fàcilment li-

quidable, ja que la liquidació resulta d'una mera operació matemàtica que

s'ha d'efectuar en execució (art. 219.2 LEC), serà la mateixa resolució la

que configuri el títol executiu exigit sense que s'hagi d'acudir al procedi-

ment que assenyalen els articles 712 i seg. LEC, ja que aquesta liquidació

s'efectuarà una vegada despatxada execució.

• Si la sentència de condemna dinerària és plenament il·líquida no es per-

met obrir l'execució, a reserva d'efectuar la liquidació al seu si. Tanma-

teix, això no impedeix que hi pugui haver una condemna sense liquidació,

sempre que se sàpiga que necessitarà una activitat liquidadora que s'haurà

de desenvolupar en un procés declaratiu posterior (art. 219.3if LEC).

En sol·licitar l'execució s'ha d'aportar una còpia simple de la resolució, sen-

se que sigui exigible incorporar-hi la resolució mateixa juntament amb la de-

manda executiva, sempre que l'òrgan competent sigui el mateix que ha de

conservar les actuacions (art. 550.1.1r. LEC). Altrament, s'ha d'aportar el cor-

responent testimoni de particulars.

b)�Els�laudes�o�les�resolucions�arbitrals�fermes (art. 517.2.2n. LEC).

Equiparats al cas anterior, l'execució s'ha d'acomodar al que prescriu l'article

44 LA.

c)�Les�resolucions�judicials�que�aprovin�o�homologuin�transaccions�judi-

cials�i�acords�aconseguits�en�el�procés (art. 517.2.3r. LEC).

En aquest cas, el títol pot ser la resolució que homologa la transacció d'acord

amb l'article 19.2 LEC, com l'originada en acords entre les parts que la preveu

la mateixa Llei, com el que pot sorgir en l'audiència prèvia (art. 415.2 i 428.2

LEC).

d)�La�interlocutòria�que�estableixi�la�quantitat�màxima reclamable en con-

cepte d'indemnització, dictada en cas de rebel·lia de l'acusat o de sentència

absolutòria o sobreseïment en processos penals incoats per fets coberts per

l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil derivada de l'ús i la circulació

de vehicles de motor (art. 517.2.8è. LEC).

Es tracta de la interlocutòria o acte de quantia màxima que, només en els casos

esmentats, determina que el jutge penal xifri la quantia reclamable en con-

cepte d'indemnització.
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Interlocutòria de quantia màxima

En aquest cas s'ha d'atendre el que disposen els articles 12 a 19 del RD legislatiu de 29
d'octubre de 2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i
assegurança en la circulació de vehicles de motor.

e)�Les�resolucions�judicials, que per disposició de la LEC o d'una altra llei,

comportin execució (art. 517.2.9è. LEC). Interlocutòria de taxació de costes

(art. 246 LEC); interlocutòria en el compte jurat (art. 29, 34 i 35 LEC), entre

d'altres.

2)�Títols�executius�extrajudicials

Aquests títols que no deriven de la tasca jurisdiccional o assimilada, sinó que

tenen origen contractual, figuren en els números 4t. a 7è. de l'article 517 LEC,

als quals s'ha d'afegir els que es puguin entendre compresos en el número 9 del

mateix precepte. Recordeu, d'altra banda, que en tots els casos, a més, regeixen

les exigències que conté l'article 520 LEC, és a dir, la necessitat que es tracti

d'una execució dinerària, que ha de ser per una quantitat líquida superior als

300 euros. Es tracta dels següents:

a)�La�primera�còpia�de�les�escriptures�públiques o la segona si està donada

en virtut d'ordre judicial i amb citació de la persona a qui ha de perjudicar,

o de la seva causant, o s'expedeix amb la conformitat de totes les parts (art.

517.2.4t LEC).

A aquests efectes cal atendre el document públic electrònic d'acord amb el que

disposen l'article 144.II del Reglament notarial de 2 de juny de 1944 i els arti-

cles 147 a 196 del mateix Reglament, modificats pel RD de 19 de gener de 2007.

Escriptura pública són la matriu i les còpies expedides de conformitat amb

l'article 221 del Regl. Per a aquestes últimes, l'art. 233 Regl., només a efectes

de l'art. 517.2.4t. LEC, distingeix entre primera i segona còpies, i només és

executiva la primera. Si es vol que la segona ho sigui, cal acudir a un acte de

jurisdicció voluntària que es preveu en l'article 235 Regl.

El document electrònic és suport de documents públics perquè està firmat

electrònicament per funcionaris que tenen atribuïda la fe pública, judicial,

notarial o administrativa (art. 3.6 Llei 59/2003, de signatura electrònica). Ara

bé, fins que els avenços electrònics ho facin possible, la regulació del document

públic electrònic s'entén aplicable exclusivament a les còpies de les matrius

d'escriptures i actes, i, si escau, a la "reproducció de les pòlisses intervingudes"

(DT 11a. Llei notarial afegida per l'article 115 de la Llei de 27 de desembre de

2001).
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b)�Les�pòlisses�de�contractes�mercantils signades per les parts i per un cor-

redor de comerç col·legiat que les intervingui, a condició que s'hi adjunti un

certificat en què el dit corredor acrediti la conformitat de la pòlissa amb els

assentaments del seu llibre registre i la data d'aquests (art. 517.2.5è. LEC).

Desapareguts els corredors de comerç assimilant-se als notaris (Llei de 29 de

desembre de 1999), corresponen a aquests les funcions assenyalades en el pre-

cepte.

Sense oblidar el que disposa la reforma introduïda per la Llei 36/2006, de 29

de novembre (de mesures de prevenció del frau fiscal) en virtut de la qual:

"Als efectes de l'article 517.2.5è. LEC es considera títol executiu el testimoni

expedit pel notari de l'original de la pòlissa degudament conservada en el seu

llibre registre o la còpia autoritzada d'aquesta, acompanyada del certificat al

qual es refereix l'article 572.2 LEC."

Novament un títol executiu complex: el testimoni de l'original de la pòlissa o

la còpia autoritzada, més el certificat que estableix l'article 572.2 LEC.

c)�Els�títols�al�portador�o�nominatius, legítimament emesos, que represen-

tin obligacions vençudes i els cupons, també vençuts, d'aquests títols, sempre

que els cupons confrontin amb els títols i aquests, en tot cas, amb els llibres

talonaris (art. 517.2.6è. LEC).

En aquest cas també es tracta de dos títols executius, en els quals s'han de

presentar respectivament els pressupòsits corresponents: del títol valor (estar

legítimament emès; ser al portador o nominatiu –no a l'ordre–, i confrontar

amb el llibre talonari); i del cupó: els assenyalats, més el fet que el cupó con-

fronti amb el títol valor i aquest amb el llibre talonari.

d)�Els�certificats�no�caducats�expedits�per� les�entitats�encarregades dels

registres comptables respecte dels valors representats mitjançant anotacions

en compte a què es refereix la Llei del mercat de valors, sempre que s'hi adjunti

una còpia de l'escriptura pública de representació dels valors o, si escau, de

l'emissió, quan aquesta escriptura sigui necessària, d'acord amb la legislació

vigent (art. 517.2.7è. LEC).

El títol executiu, també complex, és el certificat de les anotacions en compte,

més la còpia de l'escriptura pública esmentada en el text.

Instada l'execució, que disposa el paràgraf segon, no caduquen els certificats.

e)�Altres�documents als quals la LEC, o una altra llei, atorgui expressament la

qualitat de títol executiu, perquè expressament disposi que comporta execució

(art. 517.2.9è. LEC).



© FUOC • PID_00153170 31 El procés d'execució

3. Execució de sentències estrangeres i títol executiu
europeu

D'acord amb el principi de monopoli estatal de la jurisdicció, només

les resolucions dictades per òrgans que tinguin la potestat jurisdiccio-

nal de cada estat sobirà tenen eficàcia directa en el territori d'aquest, i

paral·lelament també correspon a cada estat fixar la forma de reconei-

xement de les resolucions jurisdiccionals estrangeres.

D'altra banda, encara que amb una projecció extraterritorial semblant, el des-

plegament legislatiu de la UE, especialment en l'àmbit de la protecció del crè-

dit, ha creat diferents instruments d'aplicació en tota la Unió Europea, entre

els quals destaca el títol executiu europeu.

3.1. Execució de sentències estrangeres

En consideració a l'article 523 LEC:

perquè les sentències fermes i altres títols executius estrangers comportin execució a Es-
panya, cal atenir-se al que disposen els tractats internacionals i les disposicions legals
sobre cooperació jurídica internacional.

En tot cas, l'execució de sentències i títols executius estrangers s'ha de dur a terme a
Espanya d'acord amb les disposicions d'aquesta Llei, llevat que es disposi una altra cosa
en els tractats internacionals vigents a Espanya.

Així, s'ha de distingir el reconeixement i l'execució, i s'hi diferencien dos rè-

gims: a) el règim convencional i b) el règim legal intern, que actuen subsidià-

riament.

L'execució de la resolució estrangera –que necessita el reconeixement previ en

tot cas– no presenta cap particularitat respecte de la de qualsevol títol executiu

espanyol. Les particularitats s'inclouen de fet en la fase del reconeixement pre-

vi. L'execució pot ser general (erga omnes) o incidental, als mers efectes d'una

situació particular dins un procés.

3.1.1. Règim convencional: règim de reconeixement i execució de

resolucions judicials estrangeres del Reglament (CE) núm.

44/2001 del Consell, de 22 de desembre de 2000, relatiu a

la competència judicial, el reconeixement i l'execució

La realitat internacional mostra un amplíssim nombre de convenis internaci-

onals d'execució de resolucions estrangeres, i entre aquests, convenis multila-

terals generals, convenis multilaterals específics i convenis bilaterals generals.
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Per als convenis específics –sobre matèries concretes– és aconsellable acudir a

la legislació específica, si escau igual que en el cas de convenis bilaterals even-

tuals.

Entre l'ampli nombre de convenis subscrits per Espanya, amb caràcter multi-

lateral –és a dir incloent-hi molts estats i matèries–, destaca el de Brussel·les i

el de Lugano (Conveni de Brussel·les, de 27 de setembre de 1968, actualitzat

posteriorment el 1978, 1982, 1989 i 1997).

La progressiva ampliació de competències a la UE ha originat la publicació de

diversos reglaments comunitaris que contenen normes sobre reconeixement

i execució de resolucions judicials. Es tracta dels següents:

• Reglament comunitari núm. 1346/2000 del Consell, de 29 de maig de

2000, sobre procediment d'insolvència, que conté normes sobre resoluci-

ons dictades en processos concursals. En vigor des del 31 de maig de 2002.

• Reglament comunitari núm. 1347/2000 del Consell, de 29 de maig del

2000, relatiu a la competència, el reconeixement i l'execució de resoluci-

ons matrimonials i de responsabilitat parental sobre els fills comuns. Vi-

gent des del març de 2001.

• Reglament comunitari núm. 44/2001 del Consell, de 22 de desembre de

2000, relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l'execució de

resolucions judicials en matèria civil i mercantil. Aquest deroga i substitu-

eix el Conveni de Brussel·les.

Seguidament ens centrarem en el règim convencional més general en l'àmbit

comunitari: el règim de reconeixement i execució de resolucions judicials es-

trangeres del Reglament (CE) núm. 44/2001 del Consell, de 22 de desembre

de 2000, relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l'execució.

Substitueix el règim fixat originàriament en l'esmentat Conveni de Brussel·les

i divideix el seu contingut entre el reconeixement i l'execució, de la manera

que mostrem a continuació.

Reconeixement

La idea general bàsica és que el reconeixement és automàtic, és a dir, sense ne-

cessitat d'un procediment previ, les resolucions dictades per un estat membre

són directament autoritzades en els altres, i la declaració del reconeixement es

regeix pel que estableixen els articles 38 a 51 del Reglament (art. 33 R).

A partir de la regla general que porta al reconeixement de la resolució, l'article

34 del Reglament 44/2001 regula quatre supòsits que justificarien el rebuig

d'aquest reconeixement:
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• Quan la decisió sigui manifestament contrària a l'ordre públic de l'estat

membre requerit.

• Quan la decisió es dicti en rebel·lia del demandat, si no se li ha lliurat la

cèdula de citació a termini o un document equivalent de manera regular

i amb prou temps perquè es pugui defensar, llevat que no hagi recorregut

contra la resolució esmentada.

• Si la resolució és inconciliable amb una altra de dictada entre les mateixes

parts en l'estat membre requerit.

• Si la resolució és inconciliable amb una altra emesa abans en un altre estat

membre o en un tercer, entre les mateixes parts en un litigi que tingui el

mateix objecte i la mateixa causa, quan aquesta última compleixi les con-

dicions necessàries per al seu reconeixement en l'estat membre requerit.

L'article 36 del Reglament recull la impossibilitat que la resolució estrangera

sigui objecte d'una revisió quant al fons. Aquesta prohibició equival a convertir

el reconeixement en un procediment de control formal o homologació, que

impedeix reconsiderar el que es va al·legar en la decisió estrangera.

Execució

Segons el Reglament, les resolucions dictades en un estat part, quan allà siguin

executòries, s'han d'executar en un altre estat membre, a instància de part in-

teressada i sempre que s'hagi atorgat la seva execució en aquest últim (art. 38.1

R). Així, es diferencia entre el règim d'execució la competència del qual cor-

respon al jutge de primera instància (art. 39.1 R) i l'exequàtur que s'atribueix

en exclusiva a la Sala Primera del Tribunal Suprem.

La sol·licitud d'execució s'ha de presentar a Espanya davant el jutge de primera

instància (competència objectiva, art. 39.1 R) del domicili de la part davant la

qual se sol·licita l'execució o pel lloc en el qual aquesta ha de tenir lloc (art.

39.2 R. Competència territorial). Hi està legitimada qualsevol part interessada.

Si es va concedir l'execució s'inicia el procés corresponent per la via ordinària

sense cap especialitat, aplicant-hi les regles generals.

3.1.2. Règim legal

A falta de conveni internacional, es recorre al règim legal de cada país (intern).

A Espanya es recull encara en la LECA, en virtut de la disposició derogatòria

única 1 3a LEC.

Els articles 951 a 958 preveuen un doble règim legal:

a) de reciprocitat i
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b) de condicions o control intern independent, que actuen amb caràcter sub-

sidiari.

El seu àmbit objectiu d'aplicació es redueix a resolucions definitives fermes,

dictades en processos contenciosos, cosa que exclou tant els processos de ju-

risdicció voluntària com les mesures cautelars. A diferència del règim conven-

cional, no es distingeix entre el reconeixement i l'execució, i això obliga a uti-

litzar el mateix procediment per a tots dos supòsits.

Reconeixement

1)�Règim�de�reciprocitat

Com dóna a entendre el mateix nom, el sistema legal de reciprocitat assenyala,

positivament i negativament, que es reconeix o no executivitat a les resoluci-

ons d'un determinat país, segons el que s'hi reconegui respecte de les resolu-

cions dels tribunals espanyols (art. 952 i 953 LEC).

2)�Règim�de�control�intern�independent

A falta de reciprocitat, entra en joc el sistema de control intern independent. La

LECA el recull en l'article 954, i també recull una sèrie de criteris molt similars

als que figuren en el Reglament estudiat.

Les executòries tenen força a Espanya:

a) si la resolució es va dictar a conseqüència de l'exercici d'una acció personal;

b) si el procés no es va seguir en rebel·lia;

c) si l'obligació per al compliment de la qual s'hagi procedit és lícita a Espanya, i

d) si la carta executòria reuneix els requisits necessaris en la nació en la qual

s'hagi dictat perquè és considerada autèntica, i els que les lleis espanyoles re-

quereixen perquè faci fe en Espanya.

La Sala Primera del TS ha anat completant aquestes exigències amb d'altres:

e) Que la sentència estrangera es dicti en matèria sobre la qual els tribunals

espanyols no tinguin competència exclusiva.

f) Que la sentència estrangera s'hagi dictat en un procés en què el demandat

hagi tingut oportunitat de defensar-se.

g) Que la sentència no sigui contrària a l'ordre públic espanyol.
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h) Que la sentència estrangera sigui autèntica en els termes dels articles 323

i 144 LEC.

i) Que no sigui contradictòria amb una sentència anterior dictada o recone-

guda a Espanya o que no hi hagi un procés connex pendent en què es pugui

arribar a dictar una sentència contradictòria.

3)�Execució

Independentment del règim que s'hagi seguit per al reconeixement, si no es

preveu un procediment específic pel que fa al cas, correspon desenvolupar el

procediment d'execució de la resolució de què es tracti.

La LECA hi dedica els articles 954 a 958 i configura una tramitació extrema-

ment senzilla.

Si s'atorga l'exequàtur es comunica a l'Audiència Provincial perquè ordeni

l'execució al jutge de primera instància corresponent (art. 958.2 LECA). Si de-

nega l'exequàtur es torna l'executòria a qui l'hagi presentada (art. 958.1 LECA).

3.2. Reconeixement d'altres decisions i actes estrangers

Juntament amb les resolucions a les quals s'ha fet referència n'apareixen

d'altres, no contencioses, i també altres actes jurídics estrangers que poden

necessitar ser reconeguts a Espanya: resolucions judicials dictades en procedi-

ments de jurisdicció voluntària, documents públics estrangers o laudes arbi-

trals estrangers.

En el primer cas (jurisdicció�voluntària), habitualment es regula en els con-

venis internacionals. Si no és així, la llacuna legal existent s'ha de completar

acudint a l'analogia i en aquest sentit al que disposen els articles 323 i 144

LEC, com es va fer anteriorment.

El reconeixement�de�documents�públics�estrangers es regeix en primer ter-

me, així mateix, pel que disposen els convenis: el Conveni de Brussel·les i el de

Lugano, en els articles 50 i 51. D'altra banda, hi ha molts convenis bilaterals

que preveuen normes específiques per a l'exequàtur dels documents estrangers

esmentats. A falta d'un i l'altre, i davant l'existència, una vegada més, d'una

llacuna legal, torna a semblar raonable aplicar l'analogia, és a dir, els articles

ja esmentats: 323 i 144 LEC.

Finalment, quant als laudes arbitrals estrangers, l'article 46 LA disposa que

s'han d'executar a Espanya de conformitat amb els tractats internacionals i, si

no, d'acord amb les normes de la mateixa LA.



© FUOC • PID_00153170 36 El procés d'execució

3.3. Títol executiu europeu per a crèdits no impugnats

El Reglament (CE) núm. 805/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 21

d'abril de 2004, estableix un títol executiu europeu (RTEE).

Aquesta figura es limita a crèdits no impugnats i persegueix que cer-

tes resolucions i transaccions judicials, i alguns documents públics, ad-

quireixin la condició de títol executiu europeu (TEE) i tinguin força

executiva en els estats membres de la UE sense necessitat d'un procés

d'exequàtur.

Això implica que aquests títols s'hagin d'entendre compresos en l'article 517.2

LEC.

3.3.1. Pressupòsits

1) Certificat del país d'origen en forma de resolució judicial o administrativa

en què es reconegui expressament la condició de "títol executiu europeu".

2) El títol ha de procedir d'un deute dinerari líquid, no impugnat pel deutor, i

s'ha d'haver obtingut en un procés que garanteixi l'exercici del dret de defensa.

Ha de tenir força executiva però no requereix ser ferm.

3) El certificat ha de constar en un formulari normalitzat contingut en els

annexos del Reglament, de manera que tots els títols presentin la mateixa

estructura formal.

3.3.2. Àmbit d'aplicació

Des del punt de vista geogràfic s'ha d'aplicar als països de la UE, a excepció

de Dinamarca.

Quant a l'àmbit objectiu, se cenyeix al civil i mercantil i sempre que tingui

contingut patrimonial (art. 2 RTEE). El crèdit ha de ser dinerari, líquid i ha

d'haver vençut (art. 4.2 RTEE).

L'absència d'impugnació s'infereix, segons el Reglament, de diverses cir-

cumstàncies: acceptació expressa del deutor (judicial o extrajudicial), absència

d'impugnació dins el termini i la forma escaient o passivitat després d'haver-lo

impugnat.
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3.3.3. Expedició del certificat

Aquest mecanisme substitueix el sistema de reconeixement i execució, i tras-

llada a l'estat d'origen la funció constitutiva processal.

Com s'ha avançat, l'expedició correspon a l'estat d'origen, a instància de part i

sense submissió a cap termini. El procediment no és contradictori ni recurrible,

sense perjudici de posteriors accions revocatòries si escau.

3.3.4. Execució a Espanya d'un TEE

A les normes generals d'execució dinerària (art. 571 i seg. LEC) s'hi han d'afegir

les especialitats del Reglament en els aspectes següents:

• A la demanda executiva s'han d'adjuntar la resolució i el certificat de TEE

(art. 20.2 RTEE).

• El deutor es pot oposar a l'execució d'acord amb les normes generals i, a

més, pot al·legar infracció del ne bis in idem, d'acord amb el que prescriu

l'article 21.1 RTEE.

L'activitat d'execució només es pot veure dificultada si, com preveu el Regla-

ment, es produeixen determinades actuacions que poden indicar la desapari-

ció eventual del títol executiu: que el certificat es recorri en origen; que estigui

subjecte a revisió (art. 19 RTEE) o que l'estat d'origen demani la rectificació o

revocació del TEE.
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4. L'execució provisional

En aquest bloc ens ocuparem de l'execució provisional.

4.1. Consideracions generals

A diferència de l'execució de les sentències fermes que deriva del dret fona-

mental a la tutela judicial efectiva, l'execució provisional no té cap condicio-

nant constitucional, i obeeix a una opció de política legislativa en el seu sentit

estricte.

La reforma de la Llei 1/2000 va representar un pas més cap a la configuració

de l'execució provisional com un altre dels instruments al servei d'aconseguir

una tutela judicial efectiva, ja des de la primera instància.

4.2. Resolucions susceptibles d'execució en primera instància

L'article 526.1 LEC disposa que es pot demanar i obtenir "sense prestació

de caució simultània" l'execució provisional de les sentències condem-

natòries no incloses en el precepte anterior. I d'acord amb l'apartat 3 de

l'article 527 LEC, " un cop sol·licitada l'execució provisional, el tribunal

l'ha de despatxar", llevat que sigui de les inexecutables o no contingui

pronunciament de condemna.

4.3. Sentències expressament excloses de l'execució provisional

L'article 525 LEC incorpora la prohibició expressa d'executar provisionalment

cinc tipus de resolucions:

1) les sentències dictades en els processos sobre paternitat, maternitat, filia-

ció, nul·litat de matrimoni, separació o divorci, capacitat i estat civil, i drets

honorífics, llevat dels pronunciaments que regulin les obligacions i relacions

patrimonials en connexió amb el que sigui objecte principal del procés;

2) les sentències que condemnin a emetre una declaració de voluntat;

3) les sentències que declarin la nul·litat o caducitat de títols de propietat in-

dustrial.

Aquests tres supòsits, compresos en un primer apartat, es completen amb dos

més, que prohibeixen, així mateix, l'execució provisional de:
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4) les sentències estrangeres no fermes, llevat que expressament es disposi el

contrari en els tractats internacionals vigents a Espanya;

5) els pronunciaments de caràcter indemnitzatori de les sentències que decla-

rin la vulneració dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la

pròpia imatge.

4.4. Subjectes de l'execució provisional

Aquest apartat inclou tant les normes de competència de l'òrgan jurisdiccional

com les relatives als que han de ser considerats subjectes legitimats.

4.4.1. Òrgan jurisdiccional: criteris d'atribució de competència

En virtut d'un criteri de competència funcional, correspon al que hagi conegut

de l'assumpte (art. 61 LEC).

4.4.2. Subjectes legitimats per a instar l'execució provisional

L'article 526 atribueix la legitimació per a instar l'execució provisional a "qui

hagi obtingut un pronunciament a favor seu".

Les ha de dirigir un lletrat i representar un procurador, llevat de l'execució

de resolucions dictades en procediments en què no sigui preceptiva la seva

intervenció (art. 539.1 LEC).

4.5. Procediment de l'execució provisional

Comprèn les fases que s'indiquen en els apartats següents.

4.5.1. Sol·licitud de l'execució provisional: la instància de part

necessària

Partint de la remissió que s'efectua en l'article 456.3 LEC, qui hagi obtingut

un pronunciament a favor seu en una sentència de condemna pot demanar

i obtenir la seva execució provisional, sense prestació de caució simultània i

d'acord amb el que preveuen els articles següents (art. 526 LEC).

4.5.2. Termini per a sol·licitar l'execució provisional. Resolució i

recursos contra aquesta execució

D'acord amb l'article 527 LEC, l'execució provisional es pot demanar en "qual-

sevol moment" entre un dies a quo que es fixa en la notificació de la providèn-

cia en què es consideri preparat el recurs d'apel·lació o, si escau, des del trasllat

a la part apel·lant de l'escrit de l'apel·lat en què s'adhereix al recurs, i un dies

ad quem, referit al moment de dictar la sentència d'apel·lació.
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4.5.3. Demanda en què se sol·licita l'execució provisional:

requisits

L'execució provisional s'ha d'instar complint els requisits següents (art. 526

LEC):

• Que la sol·licitud adopti la forma de demanda en els termes que preveu

l'article 549 LEC (art. 524 LEC), i a més de la sol·licitud del despatx de

l'execució, hi han de constar:

– L'expressió del títol en què es fonamenti la sentència de condemna (o,

si escau, les operacions de còmput en diners dels deutes no dineraris).

– La persona o les persones contra les quals es dirigeix la demanda en

qualitat d'executats (art. 538 LEC).

– Els béns de l'executat susceptibles d'embargament dels que es tingui

coneixement, i si escau, si els considera suficients per a la finalitat de

l'execució (549.3r. LEC).

– Les mesures de localització i investigació que es demanin, a l'empara

de l'article 590, si es consideren necessàries.

A aquesta demanda, subscrita per un lletrat i procurador (art. 539 LEC), s'hi

han d'adjuntar els documents de l'article 550 LEC.

És a dir, la sentència de condemna, el poder atorgat al procurador i als altres que s'hi
assenyalen i "[...] tots els documents que consideri útils o convenients per al desenvolu-
pament de l'execució [...]".

4.5.4. Resolució sobre la sol·licitud d'execució provisional

Instada dins el termini i en la forma escaient, l'article 527.3 LEC limita la pos-

sibilitat de denegar l'execució provisional a dos supòsits: que la sentència no

contingui el pronunciament de condemna o que es tracti d'algunes de les ex-

pressament excloses d'aquella en l'article 525 de la Llei d'enjudiciament civil.

Si el jutge entén que es presenten algun d'aquests dos supòsits, ha de dictar una

interlocutòria en què denegui el despatx de l'execució. Aquesta interlocutòria

és directament apel·lable i el recurs s'ha de tramitar amb caràcter preferent

(art. 527.4 LEC).

Si es despatxa l'execució provisional, la interlocutòria és irrecurrible, sense per-

judici de l'oposició que pot formular l'executat, com veurem seguidament (art.

527.4 LEC).
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La interlocutòria que despatxa l'execució provisional, amb còpia de la deman-

da executiva, s'ha de notificar a l'executat, que s'hi pot oposar en el termini de

cinc dies, des de la notificació esmentada o de les actuacions concretes a què

s'oposi (art. 553 LEC en relació amb el 529 LEC).

4.6. L'oposició a l'execució provisional

El tràmit d'oposició constitueix l'únic mecanisme que disposa l'executat contra

la interlocutòria que acorda l'execució provisional, alhora que configura un

sistema compensador clau davant l'eliminació de la necessària prestació de

caució. Amb el tràmit d'oposició es pretén integrar en una fase contradictòria

prèvia els diversos arguments a favor i en contra de la mesura en el supòsit

d'execució de sentències de condemna dinerària o no dinerària.

4.6.1. Moment inicial per a oposar-s'hi i forma requerida

L'oposició només es pot plantejar una vegada ja està despatxada l'execució

provisional i en el termini de cinc dies a comptar del despatx d'aquella. S'ha

de formular com una demanda, és a dir, novament d'acord amb el que preveu

l'article 549 LEC, per remissió de l'article 524 LEC. La demanda d'oposició s'ha

de presentar davant l'òrgan jurisdiccional que coneix de l'execució provisio-

nal.

4.6.2. Causes d'oposició

Les causes d'oposició s'enumeren taxativament en la Llei, i es poden diferen-

ciar tres apartats, en consideració a les variants següents:

1)�Oposició�en�consideració�a�la�concurrència�de�defectes�processals

Que l'execució ha estat acordada sense que hi concorrin els pressupòsits necessaris, és a
dir: que la sentència no sigui executiva, el pronunciament no sigui favorable, apareguin
defectes formals a la sol·licitud o falti algun dels testimonis (art. 528.1 LEC).

2)�Oposició�quant�al�fons

L'article 528.2.2a. i 3 LEC configura l'oposició atenent el tipus de condemna:

dinerària, en el primer apartat, o no dinerària, en el segon.

a) En el cas de condemna dinerària, no hi pot haver oposició com a regla gene-

ral. I quan excepcionalment es preveu tal possibilitat, s'articula limitant la for-

ma d'oposició a "actuacions executives concretes del procediment de constre-

nyiment", si, simultàniament, s'hi aprecia que les actuacions causen una situa-

ció impossible de compensar econòmicament mitjançant el rescabalament de

danys i perjudicis (art. 528.3 LEC), juntament amb aquesta al·legació l'executat

ha de fer el següent:
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• Indicar altres mesures executives concretes que siguin possibles i no pro-

voquin situacions similars a les que causarien la mesura o actuació a què

s'oposa.

• Oferir caució suficient per a respondre de la demora en l'execució, si el tri-

bunal no accepta les mesures alternatives i el pronunciament de condem-

na es confirma posteriorment.

Si no s'ofereixen mesures alternatives ni es presta caució, l'oposició no pros-

pera (art. 528.3 LEC).

b) Si es tracta d'una condemna no dinerària –en ser el supòsit ordinari

d'oposició a l'execució provisional, per la naturalesa mateixa de la prestació–

n'hi ha prou que s'al·legui i apreciï que, en cas que es revoqui la sentència

l'execució provisional de la qual s'ha despatxat –ateses les actuacions exe-

cutives–, és impossible o d'extrema dificultat restaurar la situació anterior a

l'execució provisional o compensar econòmicament a l'executat mitjançant el

rescabalament dels danys i perjudicis (art. 528.2.2a. LEC). L'oposició s'articula

entorn de la valoració sobre la impossible o extrema dificultat de restaurar la

situació anterior o rescabalar dels danys, sense que s'hagin d'oferir mesures

alternatives, ni caució.

c) Pot ser que, fins i tot en el supòsit d'estimar la causa d'oposició assenyalada,

qui va obtenir la sentència favorable de primera instància insisteixi a execu-

tar-la provisionalment. En aquest supòsit, la LEC li exigeix, a més d'impugnar

el que hagi al·legat l'executat com a contrari, prestar caució suficient per a ga-

rantir la reposició a la situació anterior o que sigui impossible el rescabalament

dels danys i perjudicis originats.

4.6.3. Substanciació de l'oposició

Es preveu en l'article 529 LEC. D'acord amb aquest precepte, l'escrit d'oposició

a l'execució provisional s'ha de presentar al tribunal de l'execució dins els

cinc dies següents al de la notificació de la resolució que acordi el despatx de

l'execució o a les actuacions concretes a què s'oposi.

L'escrit d'oposició i els documents que s'hi adjuntin s'han de traslladar a

l'executant i a les parts personades, perquè manifestin i acreditin el que con-

siderin convenient, i a aquest efecte se'ls ha de concedir el termini de cinc dies

(art. 529.2 LEC).

4.6.4. Continguts de la decisió sobre l'oposició a l'execució

provisional

El caràcter diferent dels motius d'oposició que es poden al·legar obliga a dife-

renciar tres grans apartats.
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1) Si s'estima l'oposició�basada�en�la�infracció�de�l'article�528.2.17, s'ha de

dictar una interlocutòria en què es declari que no és procedent prosseguir

l'execució provisional esmentada, i s'han d'alçar els embargaments i traves i

les mesures de garantia que es puguin haver adoptat (530.1 LEC).

En el cas de desestimació de l'oposició, ha de continuar l'execució provisional

i s'han d'imposar les costes de l'oposició a l'executat (art. 559.2.2 LEC).

2) En el cas de condemna�dinerària, la resolució sobre l'oposició pot tenir

diversos continguts:

a) Estimar-la fonamentada perquè es consideren possibles i d'eficàcia similar

les actuacions o mesures alternatives que ofereix l'executat, supòsit en què s'ha

de dictar un mandat perquè s'adoptin.

b) Estimar-la, però apreciant que es presenta en el cas una impossibilitat ab-

soluta de restaurar la situació anterior a l'execució o de compensar econòmi-

cament l'executat mitjançant el rescabalament ulterior de danys i perjudicis,

en cas que es revoqui la condemna; en aquest cas, ha d'acordar que es presti

la caució que s'ofereix si l'estima suficient.

c) Desestimar-la i ordenar que l'execució continuï endavant.

3) En el supòsit de condemna�no�dinerària, l'oposició pot originar les reso-

lucions següents:

a) Desestimar la causa i continuar l'execució.

b) Estimar la causa al·legada i la caució que s'ofereix, la qual cosa condueix a

determinar la quantia d'aquesta i a ordenar que continuï l'execució.

c) Estimar la causa, entenent, a diferència del cas anterior, que en cas que es

revoqui la condemna, és impossible o extremament difícil restaurar la situa-

ció anterior a l'execució provisional o garantir el rescabalament mitjançant la

caució que s'ofereix, i això ocasionarà deixar en suspens l'execució, tot i que

subsistiran els embargaments i les mesures de garantia adoptats d'acord amb

l'article 700 LEC (art. 530.2 LEC), és a dir, les mesures cautelars que es poden

adoptar per a garantir el pagament de les eventuals indemnitzacions que subs-

titueixin a les obligacions de fer, no fer i lliurar una cosa diferent dels diners.

Contra la interlocutòria que decideixi sobre l'oposició a l'execució provisional

o a mesures executives concretes no es pot interposar cap recurs (art. 530 LEC).

(7)Sentència no executiva, pronun-
ciament no favorable...
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4.7. Revocació o confirmació de la sentència provisionalment

executada

Es diferencia una vegada més entre el tipus de condemna de la resolució exe-

cutada provisionalment que després es confirma o revoca.

4.7.1. Confirmació de la resolució de primera instància

a) En el supòsit que la sentència de segona instància confirmi la de primera,

l'execució continua, si encara no ha finalitzat, i llevat de desistiment exprés de

l'executant (532.1 LEC). Si, a més, la sentència confirmatòria no és susceptible

de recurs o, tot i ser-ho, no s'hi recorre en contra, l'execució continua com a

definitiva (532.2 LEC).

b) Si l'execució provisional ha estat suspesa perquè s'estima l'oposició de

l'executat en el cas de condemnes no dineràries (art. 530.2 LEC), s'ha d'aixecar

la suspensió, i s'ha de reprendre l'activitat d'execució i lliurar la caució a

l'executant perquè respongui de la demora en l'execució.

c) En el cas de sentències dineràries, en què la suspensió eventual només afecti

les activitats executives concretes que s'al·leguessin en l'oposició, si van ser

substituïdes per altres, segueixen el camí descrit en l'apartat a), i si es va prestar,

han de seguir el que descriu l'apartat b).

4.7.2. Revocació de la resolució de primera instància que

condemnava a pagar una quantitat de diners

La revocació, per la seva part, diferencia entre diverses hipòtesis: condemna

dinerària o no dinerària i revocació total o parcial en les primeres, o condemna

consistent en el lliurament d'un bé o en un fer, en les segones.

En cas que la sentència�condemnatòria sigui dinerària i la revocació hagi

estat total, se sobreseu l'execució provisional, i l'executant ha de tornar les

quantitats percebudes, més les costes desemborsades per l'executat i la indem-

nització pels danys i perjudicis ocasionats (art. 533.1 LEC).

Si la revocació és parcial, s'ha de tornar la diferència entre el que hagi percebut

l'executant i la que resulti de la confirmació parcial, incrementada en el que

resulti d'aplicar el tipus d'interès legal dels diners a aquesta diferència, des del

moment de la percepció (533.2 LEC).

4.7.3. Revocació en cas de condemna no dinerària

Tal com ja es va avançar, els casos se subdivideixen ara segons el contingut de

la condemna. I així:
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Si es tracta d'una condemna�no�dinerària�al�lliurament�d'un�bé�determinat,

aquest es restitueix a l'executat en el concepte en què l'hagi tingut, més les

rendes, fruits o productes, o el valor pecuniari de la utilització del bé (534.1

LEC).

Només si la reposició és impossible, de fet o de dret, l'executat pot demanar que se li
indemnitzin els danys i perjudicis, que s'han de liquidar mitjançant el procediment que
estableixen els articles 712 i seg. LEC.

En la hipòtesi d'una condemna�no�dinerària�consistent�en�un�fer, si aquest

s'ha dut a terme, "es pot demanar que es desfaci el que s'ha fet malament i

s'indemnitzin els danys i perjudicis causats".

4.8. Execució provisional de sentències dictades en segona

instància

La LEC dedica el capítol III del títol II, llibre III a l'execució provisional de

sentències de condemna dictades en segona instància. És a dir, a l'execució de

sentències de les quals depèn la resolució d'un recurs extraordinari per infrac-

ció processal (art. 468 i seg.) o de cassació (art. 477 i seg.).

Les línies següents es limiten a destacar les singularitats d'aquest tipus

d'execució provisional.

4.8.1. Subjectes que intervenen en l'execució provisional

La sol·licitud de l'execució s'ha de presentar davant el tribunal que va conèixer

del procés en primera instància (art. 535.2.2 LEC).

Els subjectes legitimats per a instar aquesta execució provisional són els que

hagin obtingut un pronunciament a favor seu, sia total, sia parcial, i la legiti-

mació no es condiciona a la posició que la part ocupa en el recurs, sinó al fet

de tenir algun pronunciament a favor en la resolució l'execució provisional

de la qual s'insta.

4.8.2. Procediment

La remissió general de l'article 535.1 LEC no obsta que, en determinats aspec-

tes, la regulació s'adeqüi a les particularitats de les resolucions que s'executen

provisionalment. Així:

El dies a quo de la sol·licitud que s'estableix "en qualsevol moment des de la

notificació de la resolució que consideri preparat el recurs extraordinari per

infracció processal o el recurs de cassació" (art. 535.2 LEC). I el dies ad quem

que es fixa quan recau sentencia en aquests recursos (art. 535.2 if).
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El termini inicial del primer termini esmentat comença a córrer a partir dels

cinc dies posteriors a la notificació de la resolució contra la qual es recorre

per mitjà del recurs extraordinari per infracció processal (art. 470.2 LEC) o del

recurs de cassació (art. 479.1 LEC). El final es dilata fins a l'inici del termini

per a dictar sentència en el recurs per infracció processal (art. 476.1 LEC) o en

el de cassació (art. 487.1 LEC).

Per efectes de la remissió general, la resolució sobre la sol·licitud d'execució

provisional ha d'adoptar la forma d'interlocutòria. Amb l'examen previ sobre

els requisits que preveu l'article 525 LEC –únics aspectes que, si no hi con-

corren, permeten denegar prima facie l'execució provisional–, el jutge que va

conèixer en primera instància ha de dictar la interlocutòria esmentada.

Si es denega l'execució provisional es pot interposar recurs de reposició. No

deixa de tractar-se d'un acte d'execució i no s'hi preveu expressament –com és

lògic– un recurs d'apel·lació (art. 562.1.1r. LEC).

Si es concedeix l'execució provisional, la interlocutòria és irrecurrible, sense

perjudici de l'oposició de l'executat, en què s'han de dilucidar els aspectes que

aquest oposi a la conveniència de la mesura.

4.8.3. L'oposició a l'execució provisional de sentències dictades

en segona instància

El mateix precepte, en el tercer número, fa una remissió específica als articles

528 LEC a 531 LEC, com volent reafirmar la singular rellevància que es vol

atorgar a aquest tràmit, autèntic contrapunt, no solament a l'absència de recurs

davant la interlocutòria que resol favorablement la petició d'execució provisi-

onal, sinó a més davant la falta de caució com a pressupòsit de la mesura.
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5. El procés d'execució. Fase inicial

En aquest apartat estudiarem la fase inicial del procès d'execució.

5.1. Introducció

El procés d'execució s'incoa a instància de part, a partir de la interlocutò-

ria que despatxa l'execució per mitjà de la presentació de la demanda

executiva. Però abans del despatx, s'han d'haver examinat la concurrèn-

cia de certs elements, com els examinats fins ara (art. 571 i seg. LEC).

L'inici de l'execució és comú a tots els tipus d'aquest procés, amb independèn-

cia del contingut del títol executiu.

5.2. La demanda executiva

Com assenyala el mateix article 549.1 LEC, només es despatxa l'execució

a petició de part en forma de demanda.

S'hi han de distingir els requisits de l'escrit i els documents que s'hi han

d'adjuntar.

5.2.1. Requisits generals de l'escrit de demanda

En la demanda executiva ha de constar:

1)�Designació�del�tribunal davant el qual es presenta, d'acord amb els criteris

assenyalats en l'apartat 2.1.1. d'aquest mòdul.

2)� Identificació� de� les� part. L'executant, el seu advocat i procurador i

l'executat, tant si ho és perquè apareix en el títol com a deutor, com si té

aquesta condició en aplicació del que disposen els articles 538 a 544 LEC.

3)�La� fonamentació� jurídica, que pot incloure: la simple menció del títol

executiu (art. 549.1.1r. LEC) i la citació dels preceptes que fonamentin la

competència del jutjat, la força executiva del títol, la legitimació de les parts

i la procedència del despatx de l'execució (art. 517, 538, 545 i 551, tots de la

LEC).
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4)� Les� peticions� concretes: a) la tutela executiva que es pretén amb re-

lació al títol executiu que s'addueix; b) Els béns de l'executat susceptibles

d'embargament, dels quals tingui coneixement l'executant, i, si escau, si els

considera suficients per a la finalitat de l'execució (art. 549.1.3r. LEC).

5) Les mesures de localització i investigació que demani l'executant a l'empara

de l'art. 590 LEC, si escau.

6)�La�signatura�d'un�advocat�i�procurador, llevat que la seva intervenció no

sigui preceptiva.

5.2.2. Documents que s'han d'adjuntar a la demanda executiva

1) El que acrediti el poder del procurador quan sigui necessari (art. 550.1.2n.

LEC).

2) El títol executiu (art. 550.1.1r. LEC).

3) Els documents que acreditin els preus o les cotitzacions aplicats per al còm-

put en diners de deutes no dineraris, quan no es tracti de dades oficials o de

coneixement públic.

4) Els altres documents que la llei exigeixi per al despatx de l'execució.

5) Tots els documents que l'executant consideri útils o convenients per al mi-

llor desenvolupament de l'execució i que continguin dades d'interès per a des-

patxar-la (art. 550.2 LEC).

5.2.3. La demanda executiva en cas de resolucions judicials

Per raons del tot atendibles, entre d'altres que és el mateix òrgan que va dictar

la resolució qui l'ha d'executar, la demanda en aquest supòsit de resolucions

judicials se simplifica notablement. L'article 549.2 LEC exigeix a l'executant,

únicament, que identifiqui la sentència o resolució i formuli la sol·licitud

d'execució.

5.3. El despatx de l'execució

Sense l'audiència prèvia a les persones davant les quals s'adreça la demanda

(inaudita parte debitoris), el tribunal ha de resoldre a la vista de la demanda

executiva, el títol i la documentació que s'hi adjuntin.

S'ha de comprovar:

1) Concurrència dels pressupòsits processals (art. 551.1 LEC).

2) Regularitat formal del títol (art. 551.1 LEC).
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3) Que la tutela executiva que es pretén sigui conforme amb la naturalesa i

el contingut del títol.

Recordeu que si es tracta de l'execució de resolucions judicials, arbitrals o de

convenis aprovats judicialment, a més hi ha de constatar:

1) Que no ha transcorregut el termini de caducitat de cinc anys (art. 518 LEC).

2) Que s'han deixat transcórrer vint dies des que la resolució es va notificar a

l'executat (art. 548 LEC).

5.3.1. Denegació del despatx de l'execució

Si s'observa la falta d'algun pressupòsit o requisit, el tribunal ha de denegar

el despatx de l'execució (art. 552.1 LEC). Aquesta resolució adopta la forma

d'interlocutòria, que és directament apel·lable, si el creditor no opta per inter-

posar prèviament un recurs de reposició (art. 552.2 LEC).

Tots aquests tràmits transcorren sense cap intervenció del deutor (art. 552.2

LEC).

Abans de denegar el despatx s'ha de donar l'oportunitat d'esmenar els defectes que siguin
esmenables (art. 231 LEC).

5.3.2. La interlocutòria que despatxa l'execució. Contingut i

notificació

Observada la concurrència dels pressupòsits i requisits esmentats, el tribunal

ha de dictar una interlocutòria, el contingut de la qual, d'acord amb l'article

553 LEC, es desglossa d'aquesta manera:

1) Determinació de la persona o les persones davant les quals es despatxa

l'execució; si es despatxa de manera solidària o mancomunada, i també qual-

sevol altra precisió, que respecte de les parts o del contingut de l'execució sigui

procedent dur a terme.

2) La quantitat per la qual es despatxa l'execució, si escau.

3) Les mesures de localització i investigació dels béns de l'executat, de confor-

mitat amb els articles 589 i 590 LEC.

4) Les actuacions judicials executives que sigui procedent acordar, incloent-hi,

si és possible, l'embargament de béns concrets.

5) El requeriment de pagament al deutor, quan la llei ho exigeix.
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Aquesta interlocutòria s'ha de notificar a l'executat, i se li ha de lliurar una cò-

pia de la demanda executiva. Aquest lliurament no comporta citació ni citació

a termini per a personar-se en les actuacions. Si es persona, a partir de llavors,

s'entenen amb aquest les actuacions8 ulteriors. La falta de personació no im-

pedeix la continuació de les actuacions d'execució amb l'única excepció de les

actuacions que per disposició legal expressa exigeixen que les faci l'executat

encara que no estigui personat: (art. 582 LEC); requeriment de pagament; re-

queriment de manifestació de béns (art. 609 LEC); notificació de la subhasta

(art. 667.II LEC).

Contra la interlocutòria no es pot interposar cap recurs, sense perjudici de

l'oposició a l'execució per a la interposició de la qual es disposa de deu dies

des que es notifiqui el despatx (art. 556.1 i 557.1 LEC).

5.4. Acumulació d'execucions

Com a novetat respecte de la LEC de 1881, l'article 555 LEC permet

l'acumulació de diversos processos d'execució singular en determinats supò-

sits:

1) Quan es refereixi a diversos processos d'execució pendents entre el mateix

creditor executant i el mateix deutor executat, si el sol·licita qualsevol de les

parts (art. 555.1 LEC).

2) Quan es tracti dels processos d'execució que se segueixin davant el mateix

executat, encara que els executants difereixin. Pot sol·licitar l'acumulació qual-

sevol executant, però no l'executat, i el tribunal competent (el que conegui del

procés més antic) ha de resoldre en consideració al que estimi més convenient

per als interessos de tots els creditors executants (art. 552.2 LEC).

3) Si es tracta de processos d'execució dirigits exclusivament sobre béns especi-

alment hipotecats, només es pot fer l'acumulació d'altres execucions que per-

segueixin garanties hipotecàries sobre els mateixos béns (art. 552.4 LEC).

La petició d'acumulació se substancia d'acord amb el règim establert per a

l'acumulació de processos (art. 74 i seg. LEC).

(8)Trasllat d'escrits, citació per a ac-
tuacions, etc.
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6. La il·licitud de l'execució i dels actes executius

Aquesta denominació comprèn un elenc de circumstàncies que, pel fet de

constituir diferents infraccions, converteixen el procés d'execució en il·lícit. El

ventall és molt ampli i inclou els subjectes, el títol executiu, l'acció executiva

o el desenvolupament del procediment.

Davant aquestes, l'ordenament articula diferents remeis, entre els quals hi des-

taca l'oposició a l'execució, que comprèn l'ús de diferents recursos o la seva

denúncia fins i tot d'ofici. Les infraccions poden ser davant el conjunt de

l'execució (per motius processals o per motius de fons) i davant actuacions

executives concretes (així mateix, per motius processals o de fons).

La il·licitud de l'execució, les classes i els seus respectius remeis es poden enu-

merar d'aquesta manera:

1)�Absència�de�pressupòsits�processals�del�procés�d'execució

Si afecta la jurisdicció o competència, rep un tractament d'ofici o a instància de part,
segons els criteris habituals. La resta de pressupòsits han de seguir el tractament que
correspongui segons la seva naturalesa (capacitat, cosa jutjada...).

2)�Infraccions�del�títol�executiu

Denunciables mitjançant recurs de reposició i apel·lació.

3)�Falta�d'acció�executiva

Es posa de manifest per mitjà de l'oposició a l'execució, sempre que s'inclogui entre els
motius taxats que preveu la mateixa LEC. Pel que fa a la resta, s'ha d'acudir a un procés
declaratiu posterior.

4)�Infraccions�de�normes�processals�per�actes�executius�concrets

Si comporten una causa de nul·litat radical se'n pot fer el tractament d'ofici. Altrament,
la seva denúncia correspon a les parts, ja sigui mitjançant els recursos corresponents o el
corresponent escrit al tribunal si no hi ha una resolució contra la qual recórrer.

Iniciarem l'anàlisi per l'oposició a l'execució, diferenciant-la segons que denunciï vicis
processals o vicis de fons.
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7. L'oposició a l'execució

Els articles 556 a 564 LEC regulen un incident d'oposició a l'execució en el

qual es diferencia, segons el que s'ha assenyalat, si es tracta de posar de ma-

nifest defectes de caràcter processal o material, i dins d'aquest últim apartat,

segons que es tracti de l'execució d'un títol judicial o assimilat, o d'un títol

extrajudicial.

7.1. Oposició a l'execució per defectes processals

Dins de l'arc de possibilitats a l'hora de formular oposició (només per defectes

processals, només per defectes de fons, o tots dos), els defectes processals tenen

un tractament preferent. És a dir, si es presenten els dos últims, encara que es

presentin en un mateix escrit, s'han d'examinar de primer els defectes proces-

sals, i només un cop esmenats o desestimats, es poden analitzar els de fons.

L'oposició per defectes processals no ataca l'existència d'una acció executiva. Es

limita a posar de manifest que la concurrència de determinats vicis processals

impedeix que continuï l'activitat d'execució.

7.1.1. Motius

S'enumeren en l'article 559 LEC i són els següents:

1) L'executat no té el caràcter o la representació amb què demanda.

2) Falta de capacitat o de representació de l'executant o no acreditar el caràcter

o la representació amb què es demanda.

3) Nul·litat radical del despatx de l'execució per falta de requisits exigits per la

llei en el títol executiu o el despatx de l'execució.

4) Si el títol executiu és un laude arbitral no protocol·litzat notarialment, la

seva falta d'autenticitat.

7.1.2. Procediment

L'executat té deu dies per a promoure l'incident mitjançant un escrit a partir

de la notificació de la interlocutòria del despatx de l'execució. Aquest s'ha de

traslladar a l'executant, que disposa de cinc dies per a formular al·legacions.

A partir d'aquí, el tribunal pot:
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1) Estimar la concurrència de vicis processals de caràcter esmenable. En aquest

supòsit ha de dictar una providència en què concedeixi deu dies per a esmenar

el defecte.

2) Estimar la concurrència de vici o vicis processals inesmenables o no esme-

nats. Ha de dictar una interlocutòria que deixi sense efecte l'execució despat-

xada i imposi les costes al creditor executant.

3) Desestimar l'existència de vici o vicis processals. Ha de dictar una interlo-

cutòria que desestimi l'oposició i mani tirar endavant l'execució i imposi a

l'executat les costes de l'oposició.

La LEC no disposa si contra la interlocutòria que resol l'oposició es pot inter-

posar un recurs. Davant aquesta omissió s'ha d'interpretar que únicament és

susceptible el recurs de reposició (art. 562.1 LEC).

7.2. Oposició a l'execució per motius de fons

En aquest cas l'objectiu és posar en relleu la disfunció entre el contingut

del títol executiu i l'existència i contingut de l'obligació que s'hi documenta.

L'existència del títol obliga al despatx de l'execució; això no impedeix, tanma-

teix, que es puguin oposar motius que manifestin la disfunció assenyalada i la

manca actual d'acció executiva. I per això no té sentit continuar l'execució.

La LEC diferencia el tractament segons la naturalesa del títol en virtut del qual

es va despatxar l'execució (judicial o no), i redueix les causes d'oposició per a

les que tinguin origen en títols judicials i arbitrals.

1) Si es tracta d'una execució en virtut de títol judicial o assimilat, seria absurd

permetre al·legar fets que es van poder oposar en un declaratiu anterior, i per

tant els motius d'oposició es limiten als fets esdevinguts posteriorment al mo-

ment processal en què va precloure la facultat d'al·legar-los en el procés previ.

Aquesta limitació, no existeix si es tracta de títols extrajudicials.

2) En el cas de títols judicials o arbitrals, per la mateixa raó, les causes

d'oposició que pot al·legar l'executat són inferiors a les que podria al·legar si

el títol fos extrajudicial.

7.2.1. Motius d'oposició a l'execució de títols judicials o arbitrals

L'article 556.1 LEC permet fonamentar aquesta oposició en els següents:

1) pagament o compliment, que s'ha d'acreditar documentalment;

2) caducitat de l'acció executiva, d'acord amb l'article 518 LEC, i
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3) pactes i transaccions convinguts per a evitar l'execució, sempre que constin

en un document públic (art. 556 LEC).

Qualsevol altre fet posterior extintiu o excloent de l'acció executiva del credi-

tor s'ha de plantejar en un procés declaratiu posterior.

La mateixa LEC estableix una sèrie de regles especials en el cas de la interlo-

cutòria de quantia màxima.

Quan el títol és el que preveu l'art. 517.2.8è LEC (interlocutòria de quantia

màxima), s'hi poden oposar:

1) els mateixos motius previstos en l'article 556.1 LEC per a la generalitat dels

títols judicials o assimilats;

2) els motius d'oposició a l'execució de títols no judicials, i

3) amb caràcter específic:

a) la culpa exclusiva de la víctima;

b) la força major estranya a la conducció o al funcionament del vehicle, i

c) la concurrència de culpes.

7.2.2. Motius d'oposició a l'execució de títols executius no

judicials

L'article 557.1 LEC permet al deutor executat fonamentar l'oposició de fons

només en algun dels motius següents:

1) Pagament, acreditat documentalment.

2) Compensació de crèdit líquid que resulti d'un document que tingui força

executiva.

3) Pluspetició o excés en la computació en metàl·lic dels deutes en espècie.

4) Prescripció i caducitat.

Es tracta de l'acció, no de l'acció executiva, que d'acord amb l'article 518 LEC se circums-
criu als títols judicials.

5) Quitació, espera o pacte o promesa de no demanar, que consti documen-

talment.

6) Transacció, si consta en un document públic.
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7.2.3. Procediment de l'oposició per motius de fons

Estructurada com un incident declaratiu intercalat en un procés d'execució,

s'inicia mitjançant una demanda que converteix l'executat en demandant i

l'executant en demandat (art. 560 LEC).

1) En la demanda l'executat ha de sol·licitar la celebració de la vista, si s'estima

necessària, i la proposició de pràctica de prova quan no es pugui resoldre ex-

clusivament amb els documents que acompanyen la demanda.

És a dir, quan es tracti dels assenyalats en els articles 264 i 265 LEC.

2) El termini per a formular l'oposició és de deu dies des de la notificació de la

interlocutòria que despatxi execució.

3) La suspensió de l'execució es regeix per dues regles generals diferents, segons

que el títol que inicia l'execució sigui judicial o assimilat o extrajudicial.

Si es tracta d'execució despatxada en virtut de títols extrajudicials, la regla ge-

neral és que l'oposició suspèn l'execució (art. 557.2 LEC).

A aquesta regla s'afegeix una excepció, en el supòsit que l'oposició es fonamenti exclusi-
vament en pluspetició o excés en la computació a metàl·lic.

Al contrari, si l'execució es va despatxar en virtut de títols judicials o assimi-

lats l'oposició no suspèn l'execució (art. 556.2 LEC), llevat que es tracti de

l'execució d'una interlocutòria de quantia màxima (art. 556.3 LEC).

4) Després de formular l'oposició, correspon a l'executant efectuar les

al·legacions, perquè presenti el seu escrit en què impugni els motius adduïts

per l'executat, i sol·liciti, si escau, la celebració de la vista.

L'executant té un termini de cinc dies per a formular aquestes al·legacions,

el dies a quo del qual diversa segons que s'hi hagin oposat motius processals

(que compta a partir de la interlocutòria que resolgui sobre aquests motius)

o motius de fons (que compta des de la providència que admeti la demanda

d'oposició i la traslladi a l'executant) (art. 451 LEC).

5) La vista és preceptiva si les parts l'han sol·licitat i el tribunal ha admès la

pràctica de proves. En aquest cas s'ha d'assenyalar dia per a la seva celebració.

Si no és així, o s'han considerat impertinents o inútils totes les propostes, es

resol sobre l'oposició.



© FUOC • PID_00153170 56 El procés d'execució

Si l'executat no hi compareix, se'l considera desistit de l'oposició, i se'l con-

demna a costes i a indemnitzar a l'executant els danys i perjudicis ocasionats

(art. 442.1 LEC).

Si l'executant no hi compareix, es resol sobre l'oposició sense la seva presència

(art. 560.4 LEC).

Si hi compareixen tots dos, se celebra la vista d'acord amb els tràmits del judici

verbal (art. 560.4 if LEC).

6) La resolució sobre l'oposició es fa a través d'una interlocutòria, el contingut

de la qual pot ser el següent:

a) Rebutjar l'oposició, i declarar procedent que l'execució continuï endavant

per la quantitat que s'hagi despatxat o per la que resulti d'una estimació parcial

(art. 561.1.1r. LEC).

b) Estimar l'oposició, i declarar que l'execució no és procedent, manar alçar

els embargaments i les mesures de garantia adoptades, i reintegrar l'executat

en la situació anterior al despatx de l'execució (art. 561.1.2a. en relació amb

els art. 533 i 534 LEC) i condemnar a costes l'executant.

7) Contra la interlocutòria que resol l'oposició es pot interposar recurs

d'apel·lació, amb diferents efectes segons el seu contingut.

Si es va desestimar l'oposició, l'apel·lació no suspèn l'execució.

Si es va estimar l'oposició, l'executant pot sol·licitar que es mantinguin els em-

bargaments i les garanties adoptats i que s'admetin les mesures de l'article 697

LEC, i prèviament ha de prestar caució per a garantir la confirmació eventual

de l'oposició.

8) Importa destacar que la decisió sobre l'oposició a l'execució no té eficàcia

de cosa jutjada. Així es dedueix de l'article 561 LEC, en què se circumscriu els

efectes de la interlocutòria que resol sobre l'oposició a la mateixa execució i

de la naturalesa de l'incident d'oposició, declaratiu però sumari.

Aquesta circumstància permet discutir, en un eventual procés declaratiu poste-

rior, els fets i actes no compresos en les causes d'oposició a l'execució (art. 564

LEC).

7.3. Oposició a actes executius concrets

En aquest apartat s'analitzen els instruments processals que sense que s'oposin

al desenvolupament de l'oposició en el seu conjunt, sí que pretenen posar de

manifest, però, la il·licitud de determinades actuacions.
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Estan regulats en els articles 562 i 563 LEC, i es diferencia entre si la infracció

és de normes processals o de contingut del títol executiu.

7.3.1. Infracció de normes processals

D'acord amb l'article 562 LEC, qualssevol de les parts de l'execució poden ins-

tar l'anul·lació de tot acte il·lícit esdevingut durant el procés d'execució.

Aquesta impugnació es materialitza per mitjà del següent:

1) Els recursos ordinaris, ja sia el de reposició, si la infracció consta o es comet

en resolució del tribunal de l'execució, o el d'apel·lació, en els casos en què ho

prevegi expressament la llei.

2) Un escrit adreçat al tribunal, si no hi ha cap resolució contra la qual recórrer

(supòsit d'omissions o d'actuacions materials).

3) Els mitjans d'impugnació previstos en casos específics, com la petició de

nul·litat de l'embargament, que preveu l'article 609 LEC.

7.3.2. Infracció del contingut del títol executiu

D'acord amb el deure d'atenir-se al títol executiu a l'hora d'acordar les mesures

necessàries, l'article 563 LEC assenyala els efectes d'actuar contrariant el que

s'hi assenyali, distingint una vegada més entre títols judicials, que s'hi preve-

uen, o no judicials, que no tenen una regulació legal específica.

Si es tracta d'un títol judicial o assimilat, la part perjudicada pot interposar un

recurs de reposició, i si es desestima –a diferència del supòsit d'infracció de

normes processals–, pot presentar una apel·lació.

Si són títols extrajudicials, davant la falta de regulació legal esmentada, sembla

plausible entendre que s'ha de tramitar com les infraccions processals, d'acord

amb el que disposa l'article 562 LEC.
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8. Suspensió de l'execució

Com a norma general, la suspensió de l'execució només és procedent quan

la llei l'assenyali de manera expressa, o les parts ho acordin (art. 565.1 LEC).

I per això la interposició dels recursos ordinaris no suspèn l'execució, tot i

que, si l'executat acredita un dany irreparable i presta caució, pot sol·licitar

excepcionalment la suspensió de l'actuació objecte de recurs (art. 567 LEC).

Juntament amb aquesta regla general, es preveuen suspensions específiques: en cas que
l'executat es trobi en situació concursal de suspensió de pagaments, concurs o fallida (art.
568 LEC), o per efecte de la prejudicialitat penal (art. 569 LEC).
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9. L'execució dinerària: liquiditat de la quantia

Aquest apartat està dedicat a analitzar la liquiditat de la quantia en casos

d'execució dinerària.

9.1. Introducció

L'execució dinerària aplica, directament o indirectament, sancions genèri-

ques (pecuniàries) de manera que s'encamina a obtenir una prestació de con-

tingut dinerari. L'obligació pecuniària pot ser directa o pot provenir de ser

l'equivalent pecuniari d'una altra prestació de contingut no dinerari, o ser el

resultat d'una liquidació de danys i perjudicis o de fruits o rendes, utilitats o

productes de qualsevol classe.

En tots aquests supòsits –sens dubte els més freqüents– l'activitat executiva

segueix aquest desenvolupament:

1) despatx de l'execució,

2) oposició eventual,

3) localització dels béns que hi queden afectes (embargament) i

4) realització o conversió en diners (execució forçosa o procediment de cons-

trenyiment).

Un aspecte clau de l'execució dinerària és la determinació exacta de la quanti-

tat que s'ha d'obtenir; és a dir, en termes legals, la quantitat ha de ser líquida.

Aquesta exigència obliga a diferenciar entre a) títols dels quals resulta un deute

de diners líquid i b) títols dels quals resulta un deute il·líquid. En aquest segon

supòsit, després de la demanda executiva i abans d'actuar contra el patrimoni

de l'executat, s'ha de liquidar el deute de què resulti el títol. A aquest objectiu

s'encamina l'incident que es regula en els articles 712 a 720 LEC.

9.2. Execució dinerària basada en títols dels quals resulta un

deute líquid

En la interlocutòria que despatxa l'execució el jutge ha de fixar la quantitat

per la qual es procedeix (art. 553.1.2n. LEC), en consideració a la reclamada

en la demanda executiva (art. 551.1 LEC) més les quantitats assenyalades com

a interessos i costes vençuts i previstos (art. 575.1 LEC).
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Les costes es consideren líquides, ja que sempre són a càrrec de l'executat (art.

572.1 LEC).

Quant als interessos, s'inclouen els interessos moratoris i ordinaris que es de-

guin fins a la data de la demanda.

Els interessos i les costes del procés d'execució, si bé no s'estima una quantitat

líquida, sí que es poden incloure en el despatx de l'execució, en una previsió

del que assoliran, que no pot superar el 30 per 100 de la quantitat que es recla-

ma en la demanda executiva (llevat d'un supòsit excepcional) i sense perjudici

de la liquidació posterior (art. 575.1.if LEC).

Només en el supòsit d'un títol executiu que consisteixi en una sentència o resolució
dictada pel tribunal que coneix de l'execució, la demanda executiva no haurà de precisar
la quantitat exacta, i n'hi ha prou amb la mera identificació de la resolució (art. 549.2
LEC).

A efectes de la liquiditat preceptiva, l'article 572 LEC reconeix com a líquida

una sèrie de quantitats que parteixen de la quantitat de diners expressada amb

lletres, xifres i guarismes, al qual s'afegeixen altres casos específics, com els

interessos variables, el saldo d'operacions, la mora processal o el deute en mo-

neda estrangera.

9.2.1. Quantitat de diners determinada expressada en el títol

amb lletres, xifres o guarismes comprensibles

L'exigència de l'article 571 LEC és clara: només en cas de disconformitat de les

xifres, preval la xifra en lletres.

9.3. Liquiditat dels interessos

Quan el títol executiu conté un interès variable o s'entén meritat algun in-

terès ope legis, es preveu una part liquida corresponent al principal i una altra

d'il·líquida referida als interessos. La llei, per a guanyar en efectivitat, atorga als

interessos un tractament de liquiditat, sempre que es compleixin els requisits

que figuren en l'article 574 LEC per als interessos variables i els de l'article 576

LEC per als de la mora processal.

Juntament amb la demanda executiva s'han d'esmentar els interessos ja

vençuts, determinats de manera líquida ja que provenen d'una simple ope-

ració matemàtica, i els interessos que aniran vencent durant l'execució, als

quals la Llei fa referència expressa en l'article 572.1.if LEC, i en possibilita la

sol·licitud juntament amb la de les costes (575.1 LEC).
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9.3.1. Interessos ordinaris variables

S'acostumen a incorporar als préstecs i als realitzats en moneda estrangera.

Les dificultats a l'hora d'executar aquests títols provenen essencialment de les

variacions de l'índex de referència9 o les de la paritat de la moneda a l'hora

de liquidar el deute.

A l'efecte de despatxar l'execució en aquests casos, l'article 574 LEC assenyala

una sèrie de requisits:

1) La liquidació feta per l'executant s'ha de notificar al deutor, i al fiador, si

escau (art. 574.2 en relació amb 573.1.3r., tots de la LEC).

2) En la demanda executiva l'executant ha d'expressar les operacions de càlcul

que llancen com a saldo la quantitat per la qual es demana el despatx (art.

574.1 LEC).

3) A la demanda s'han d'adjuntar els documents: a) en què s'acrediti fefaent-

ment que la liquidació es va fer d'acord amb el títol (art. 574.2 en relació amb

573.1.2n. LEC), i b) en què consti la notificació de la liquidació a l'executat

(art. 574.2 LEC).

L'incompliment d'aquests requisits és motiu de denegació del despatx de

l'execució (art. 575.3 LEC).

9.3.2. Interessos moratoris o processals

Com s'ha dit, neixen de l'incompliment del que s'ha pactat i per tant donen

lloc a un crèdit que depèn d'un fet futur i incert. D'acord amb l'article 576

LEC, tota sentència o resolució que condemni al pagament d'una quantitat de

diners líquida determina la meritació d'un interès anual igual al de l'interès

legal dels diners incrementats en dos punts o el que correspongui per pacte o

per disposició especial de la llei.

Així, els interessos poden constar en una disposició legal a aquest efecte (com,

per exemple, la que s'inclou en l'art. 20.4 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre,

de contracte d'assegurança, que en la redacció actual –Llei 30/1995, de 8 de

novembre– estableix un interès igual al legal incrementat en un 50 per cent).

Però també es poden haver fixat mitjançant un pacte previ entre les parts. En

tots dos supòsits la quantitat es considera líquida ja que únicament necessita

alguna operació matemàtica.

A falta de disposició legal o pacte, s'origina una certa dificultat a l'hora de

diferenciar entre dues regulacions legals aplicables a aquest efecte: a) la de

l'article esmentat 576 LEC (anomenats també processals per diferenciar) i la de

l'article 1108 CC (anomenats moratoris).

(9)Euríbor, bancs, caixes, CECA.
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Per a resoldre la contradicció eventual, s'hi aplica el criteri següent:

1) Com que l'article 576 LEC esmenta que s'hagi dictat sentència, els interessos

meritats abans de la sentència s'entenen que són els moratoris (els del Codi

civil).

2) Un cop pronunciada la sentència, es diferencia:

a) Si no hi va haver pacte ni disposició legal especial i la sentència condemna

al pagament d'interessos moratoris, es merita l'interès legal dels diners des de

la data d'inici de la mora fins a la sentència (1108 CC), i el mateix interès legal,

però incrementat en dos punts, des de la sentència fins a la seva completa

execució (art. 576 LEC).

b) Si hi ha pacte o disposició legal, el que s'ha establert.

Els interessos establerts en el Codi civil necessiten, a diferència dels processals,

petició expressa de part en la demanda declarativa, i la petició s'estima en la

resolució en què s'assenyala a partir del moment en què es comencen a meritar.

9.4. Execució per saldo d'operacions

L'article 572.2 LEC permet el despatx de l'execució per l'import del saldo resul-

tant d'operacions derivades de contractes formalitzats en una escriptura pú-

blica notarial, sempre que s'hagi pactat en el títol que la quantitat exigible en

cas d'execució és el resultant de la liquidació efectuada pel creditor en la forma

acordada per les parts.

Aquest és el cas típic del contracte d'obertura de crèdit en compte corrent o de préstec
que s'han d'amortitzar a terminis.

Perquè l'escriptura o pòlissa tingui força executiva:

1) ha d'incloure el pacte que la quantitat exigible serà la que resulti de la li-

quidació del creditor, i

2) ha d'establir la manera com el creditor ha d'efectuar la liquidació.

A més, s'ha de notificar al deutor, i si escau, al fiador, la quantitat exigible re-

sultant de la liquidació, i també s'ha d'obtenir una acreditació de notari segons

la qual la liquidació s'ha fet d'acord amb el que disposa el títol.

I, finalment, a la demanda executiva s'han d'adjuntar els documents que acre-

diten tots aquells aspectes, és a dir: a) en què s'expressi el saldo de la liquida-

ció efectuada pel creditor, i les partides de càrrecs i abonaments i aplicació

d'interessos que determinen el saldo pel qual s'insta el despatx de l'execució;
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b) el que acredita que la liquidació es va efectuar en la forma pactada en el

títol, i c) el document acreditatiu de la notificació al deutor i fiador si escau

de la quantitat exigible (art. 573.1 LEC).

Complerts aquests requisits es despatxa l'execució pel saldo que resulti del

document aportat pel creditor. Només es rebutja el despatx si no es compleixen

els requisits assenyalats10.

Si l'executat no està d'acord amb la liquidació ho pot manifestar en l'incident

d'oposició al·legant pluspetició, i pot nomenar un pèrit que emeti un dictamen

sobre l'import del deute (art. 558.2 LEC).

Si el creditor té dubtes sobre la realitat o exigibilitat d'alguna partida o sobre la seva quan-
tia efectiva, pot demanar el despatx de l'execució per la quantitat que li resulti indubta-
ble i reservar la reclamació de la resta per al procés declaratiu corresponent, que pot ser
simultani al de l'execució (art. 573.3 LEC).

9.5. Deute en moneda estrangera

El fet que el deute sigui en moneda estrangera no exclou en principi la seva

execució, si bé cal diferenciar diverses variants: 1) la devolució del principal,

que s'ha d'efectuar, així mateix, diu la llei, en moneda estrangera, i la dels in-

teressos i les costes, que s'ha d'efectuar en moneda nacional, i 2) que la mone-

da en qüestió estigui admesa a cotització oficial o no.

En la demanda executiva tant el principal com els interessos ordinaris i mora-

toris pactats s'han d'expressar en moneda estrangera, mentre que les quanti-

tats que es reclamin per mora processal i la previsió de costes s'han de reclamar

en moneda nacional.

A efectes de les diverses actuacions executives, el tribunal necessita convertir

la moneda, i aquí la llei torna a diferenciar en consideració a les dificultats

previsibles.

La conversió que s'ha d'efectuar en despatxar l'execució, i que sempre té caràc-

ter provisional, és fàcil si la moneda cotitza oficialment. S'ha de fer d'acord

amb el canvi oficial el dia del despatx de l'execució (art. 577.2 LEC).

Si la moneda no cotitza oficialment, el còmput s'ha de fer aplicant el canvi

que determini el mateix tribunal davant les al·legacions i els documents que

aporti l'executant junt amb la demanda (art. 577.2.II LEC).

9.6. Deute vençut i exigible. Venciment, nous terminis i

ampliació de l'execució

A més de líquida, l'obligació l'incompliment de la qual deriva en l'activitat

d'execució ha de ser vençuda i exigible.

(10)Expressar els càlculs necessaris o
adjuntar-hi els documents exigits.
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En el supòsit específic que en el títol executiu s'hagi pactat el pagament del

deute a terminis, la falta de pagament d'algun d'aquests terminis permet al

creditor sol·licitar l'execució; ara bé, com que de fet el deute no està vençut es

poden reclamar únicament les quantitats corresponents a terminis vençuts.

Quan una vegada despatxada l'execució venç algun termini de la mateixa obli-

gació o l'obligació en la seva totalitat, l'execució s'entén ampliada per l'import

corresponent als nous venciments, si així ho demana l'actor i sense necessitat

de retrotraure el procediment (art. 578.1 LEC).

L'ampliació la sol·licita el creditor en demanda executiva, que ha de presen-

tar una liquidació final del deute, incloent-hi els venciments del principal i

interessos produïts en l'execució (art. 578.2.II LEC).

En notificar-se la interlocutòria que despatxa l'execució, s'ha d'advertir

l'executat que l'execució s'entén ampliada automàticament si, en les dates de

venciment, no s'han consignat les quantitats corresponents.

L'ampliació de l'execució és raó suficient per a la millora de l'embargament,

i possibilita l'anotació preventiva d'acord amb l'article 613.4 LEC (art. 578.3

LEC).

9.7. Liquidació de títols il·líquids

Com ja s'ha indicat al principi d'aquesta lliçó, la necessitat de liquiditat és un

requisit bàsic del despatx de l'execució. Examinats els supòsits en els quals

la llei assimila l'existència de liquiditat en determinats casos, sempre que es

compleixin certs requisits, queden per analitzar aquells altres en els quals per a

possibilitar el despatx de l'execució s'ha de procedir prèviament a la liquidació.

La necessitat de liquidació pot provenir de diferents circumstàncies: a) ser una

prestació no dinerària, que necessita determinar el seu equivalent pecuniari; b)

constituir una obligació d'indemnitzar danys i perjudicis, que necessita quan-

tificació; c) tractar-se de fruits, rendes, utilitats o productes, l'import líquid dels

quals s'ha de fixar, i, d) consistir en una rendició de comptes d'una adminis-

tració, que necessita concretar-ne el saldo.

La necessitat pot procedir, al seu torn, del fet que el títol executiu contingui

una condemna de les assenyalades o que al llarg del procés d'execució es pro-

dueixi una resolució de què derivi un d'aquests deutes.

Les línies generals de l'incident parteixen de la presentació de la corresponent

liquidació per part del subjecte al qual li sigui més fàcil determinar la quantitat,

que es traslladarà a l'altra part, la qual, segons que hi estigui d'acord o no, ha

de fixar la quantitat líquida, en virtut del dit acord o per decisió del tribunal,

un cop escoltades les parts i eventualment els pèrits nomenats a aquest efecte.
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9.7.1. Danys i perjudicis

D'acord amb l'article 713.1 i 2 LEC, la relació detallada la presenta l'executant

juntament amb l'escrit que insta la liquidació i els dictàmens i els documents

que estimi necessaris. Un cop efectuat el trasllat a l'executat, aquest disposa

de deu dies per a contestar.

L'executat es pot conformar expressament o tàcitament.

L'oposició del deutor ha de ser motivada i es tramita mitjançant el judici ver-

bal, i es pot nomenar un pèrit d'acord amb el que disposa l'article 715 LEC.

Celebrada la vista, es resol mitjançant una interlocutòria, en què es fixa la

quantitat i la condemna expressa a costes. Aquesta interlocutòria és apel·lable

i no té efectes suspensius.

9.7.2. Equivalent dinerari de prestació no pecuniària

D'acord amb l'article 717 LEC, l'executant presenta l'estimació pecuniària de

la prestació, el seu fonament i els documents que consideri oportuns.

La tramitació és idèntica a la que se segueix en el cas de la indemnització de

danys i perjudicis –trasllat, possible acord o desacord resolt pel judici verbal per

mitjà d'una interlocutòria– (art. 717.2 LEC que remet als art. 714 a 716 LEC).

9.7.3. Liquidació de fruits i rendes

Com que és més fàcil per al deutor conèixer la quantia de fruits i rendes,

l'article 718.1 LEC prescriu que se l'ha de requerir en primer terme perquè pre-

senti la liquidació, i se li ha de concedir un termini adequat d'acord amb les

circumstàncies.

Si el deutor la presenta i el creditor hi està d'acord, s'aprova la liquidació sense

recurs ulterior, i es fa efectiva la suma de conformitat amb els articles 571 i

seg. LEC.

Si no presenta la liquidació, es requereix el creditor perquè ho faci, i a partir

de llavors la tramitació segueix la del supòsit de danys i perjudicis (art. 719.2

LEC).

Si un cop presentada, el creditor no hi està d'acord, es continua l'incident i se

substancia d'acord amb el que es preveu en l'article 715 LEC (art. 719.1.II LEC).
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9.7.4. Rendició de comptes d'una administració

L'article 720 LEC requereix en primer terme el mateix administrador, que ha

de retre comptes per a presentar la liquidació. A partir d'aquí la tramitació

continua d'acord amb el que estableixen els articles 718 i 719, tots dos de la

LEC.
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10.El requeriment de pagament. Reaccions del deutor
davant aquest requeriment

El requeriment de pagament del deute no és un requisit comú en tots

els casos: els títols judicials no el requereixen. S'estableix així una nova

diferència de tracte entre aquests títols i els extrajudicials.

10.1. Requeriment de pagament

El creditor, en vèncer el deute sense que s'hagi pagat, pot reclamar-ne judici-

alment el compliment, sense que sigui exigible requerir prèviament de paga-

ment el deutor en el cas d'un títol judicial o assimilat (art. 580 LEC), o si es va

requerir prèviament (art. 581.2 LEC).

L'article 581 LEC assenyala els casos en què és procedent el requeriment de

pagament, amb una fórmula negativa. No s'ha de requerir el pagament quan:

1) L'execució es fonamenti en resolucions judicials o arbitrals, o en transac-

cions o convenis aprovats judicialment que obliguin a lliurar determinades

quantitats de diners.

2) Si es tracta de títols extrajudicials, s'adjunti a la demanda executiva una

acta notarial que acrediti que s'ha requerit l'executat almenys amb deu dies

d'antelació (art. 581.2 LEC).

Altrament, si l'execució es fonamenta en un títol extrajudicial i no s'ha efec-

tuat l'últim requeriment esmentat, la interlocutòria que despatxa l'execució

ha d'ordenar que es requereixi de pagament l'executat per la quantitat recla-

mada en concepte de principal i interessos meritats, si escau, fins a la data de

la demanda (art. 552.5è i 581.1 LEC).

El requeriment s'ha d'efectuar al domicili que figuri en el títol executiu, i, a

més, es pot fer a petició del creditor, en qualsevol lloc en què es pugui localitzar

l'executat (art. 582.1 LEC).

10.2. Reaccions del deutor davant el requeriment de pagament

Davant el requeriment de pagament, el deutor pot pagar (art. 583 LEC) i po-

sar així fi a l'execució (art. 650.5 i 670.7 LEC). En aquest cas ha de posar a

disposició de l'executant la suma reclamada, lliurar el justificant de pagament

a l'executat i donar per acabada l'execució.
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Així mateix, pot ser que l'executat no pagui però que consigni la quantitat per a

evitar l'embargament o aconseguir que s'alcin, si escau, els ja travats (art. 585

LEC). La consignació es pot fer fins a qualsevol moment anterior a la resolució

sobre l'oposició (art. 585.II LEC).

I finalment pot ser que ni pagui ni consigni, cas en què es procedeix a

l'embargament immediat (art. 581.1 LEC).
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11.L'embargament de béns (I). Objecte de
l'embargament. Localització dels béns i selecció
dels béns

Tot seguit, estudiarem l'embargament de béns.

11.1. Introducció

El procés d'execució és l'única via legal per a fer efectiva la responsabi-

litat que reconeix l'article 1911 CC.

En el desenvolupament del procés d'execució –que consisteix en la realització

substitutòria de tots els actes que hagi dut a terme el deutor si ha volgut com-

plir l'obligació contreta–, la primera qüestió és determinar quins béns queden

afectes a la potestat del tribunal per a fer efectiva la responsabilitat. En altres

termes, determinar l'objecte del procés d'execució.

Aquesta determinació segueix un procés de decantació en diversos nivells, que

necessàriament s'inicia investigant si hi ha béns especialment afectats en ga-

rantia del deute. Aquesta situació pot provenir de tres circumstàncies:

1) si s'ha constituït un dret real de garantia;

2) si el deute està especialment garantit per certs béns, en virtut de determi-

nació legal, o

3) si es van afectar com a mesura cautelar (embargament preventiu).

A falta d'aquestes circumstàncies o quan els béns així afectes resulten insufi-

cients, la determinació concreta es fa ja en el procés d'execució i rep el nom

genèric d'embargament, i abraça, en definició de Carreras, la selecció dels béns

que quedaran afectes a l'execució, engendrant en el creditor executant una

facultat merament processal a percebre el producte de la realització dels béns

afectes, sense limitar ni expropiar la facultat de disposició de l'executat sobre

els dits béns.

En termes més gràfics l'embargament comprèn tres grups d'activitats:

1) Determinació, localització i selecció dels béns.

2) Trava o afecció dels béns.

3) Garantia de la trava.
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Totes aquestes activitats es regulen en el capítol III del títol IV del llibre tercer

de la LEC (art. 584 a 633 LEC), amb algun complement en la regulació hipo-

tecària, principalment.

Començant per la primera, a l'hora de determinar exactament sobre quins

béns pot recaure l'activitat executiva, s'han d'aclarir dues qüestions:

1) Quins béns queden fora del procés d'execució, a) en qualsevol cas, per a

atendre causes objectives (objecte de l'embargament), o b) en el cas concret,

perquè els béns no pertanyin actualment a l'executat (pertinença a l'executat i

protecció del titular davant l'embargament de béns que no pertanyen al deu-

tor).

2) Quins béns es poden incorporar, o bé per a ser objecte d'una extensió de la

responsabilitat malgrat que no existeix jurídicament parlant en el moment de

la trava, o bé perquè han de tornar al patrimoni del deutor perquè han estat

transmesos irregularment abans de l'embargament.

11.2. Objecte de l'embargament

En general per a ser objecte d'embargament qualsevol bé:

1) ha de tenir contingut patrimonial,

2) ha de ser alienable,

3) no ha d'estar subjecte a una prohibició de disposar i

4) no ha d'haver estat declarat inembargable.

L'anàlisi detallada d'aquests quatre aspectes és el primer pas per a la perseguida

determinació dels béns que es poden veure afectats per l'execució.

11.2.1. Patrimonialitat

La finalitat de l'embargament és l'obtenció d'una quantitat de diners per a

pagar el creditor. I per això la manca de patrimonialitat exclou aquests béns

i drets com a objecte d'embargament. A aquests es refereix la LEC, quan en

l'article 605.3r. LEC declara "absolutament inembargables" els béns "que, per

si sols, no tinguin contingut patrimonial".

La determinació exhaustiva de l'elenc d'aquests béns és difícil per l'ampli es-

pectre de l'ordenament jurídic que abraça. Com a mer títol indicatiu d'algun

àmbit en què la no-patrimonialitat és més freqüent, es pot assenyalar:

1) Els drets de la personalitat11;

2) Els drets derivats de la relació familiar12;

3) Els drets polítics13 o corporatius, i

(11)Vida, integritat física; llibertat;
honor; intimitat personal; imatge;
nom.
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4) Els drets administratius14.

11.2.2. Alineabilitat

Consisteix en la qualitat d'un bé que permet la seva transmissió vàlida, la qual

cosa, des del punt de vista de l'embargament, implica la possibilitat de la rea-

lització del seu valor mitjançant alienació forçosa. La falta d'aquesta qualitat

constitueix la causa d'absoluta inembargabilitat que preveu l'article 605.1r. i

2n. LEC.

De les causes molt variades que provoquen la declaració d'inalienabilitat, la

LEC diferencia entre les provinents d'una declaració legal (art. 605.1r.) i la que,

fins i tot sense aquesta declaració, és conseqüència del caràcter accessori del bé,

que impedeix la seva alienació independent del dret principal (art. 605.2n.).

11.2.3. Prohibicions de disposar

Suposen la impossibilitat, generalment temporal, d'alienar un bé en conside-

ració a motius molt diversos, difícilment reconduïbles a categories unitàries.

11.2.4. Inembargabilitat

És la característica d'un bé, provinent d'una declaració expressa en aquest

sentit per diversos motius. En alguns casos té l'origen en la declaració

d'inalienabilitat prèvia, i actua com el seu complement. En altres es refereix a

béns que, si no són objecte de la declaració expressa esmentada, podrien ser

objecte d'embargament.

S'estableix en dos articles que permeten diferenciar entre: 1) la declaració

d'inembargabilitat de la mateixa LEC (art. 606 LEC) i 2) la que contenen altres

lleis (art. 605.4t. LEC).

Inembargabilitat declarada en la LEC

Comprèn un elenc de casos la nota més comuna dels quals és excloure de

l'embargament una sèrie de béns que, si falten, privarien el deutor de mitjans

elementals per a la seva subsistència. S'hi afegeixen determinats béns pel seu

caràcter sacre i els declarats inembargables en tractats ratificats per Espanya

(art. 606.3r. a 5è. LEC).

1)�Inembargabilitat�absoluta

Per respecte a la dignitat humana i perquè difícilment no es podrà fer càrrec

de les seves responsabilitats de cap altra manera, la llei declara absolutament

inembargables el mobiliari, el parament de la casa, la roba de l'executat i de la

(12)La pàtria potestat, la tutela; la
guàrdia i custòdia.

(13)De petició; sufragi.

(14)Els inherents a la condició de
funcionari, els permisos adminis-
tratius, etc.
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seva família, i els béns que, segons el parer del tribunal, siguin imprescindibles

perquè l'executat i les persones que en depenguin atenguin raonablement la

seva subsistència (art. 606.1r. LEC).

Així mateix, són inembargables els instruments necessaris per a l'exercici de

la seva professió, quan el seu valor no tingui proporció amb la quantia del

deute reclamat.

Naturalment s'ha d'entendre compresa en aquest apartat la inembargabilitat

absoluta de la quantia assenyalada per al salari mínim interprofessional (art.

607.1 LEC).

2)�Inembargabilitat�relativa

A partir de la regla general de la inembargabilitat total del salari, sou, pensió,

retribució o equivalent que no excedeixi la quantia assenyalada per al salari

mínim interprofessional, l'article 607 LEC estableix una escala d'acord amb la

qual s'embargaran les quantitats que sí que superin aquesta quantitat, i pre-

veu una sèrie de particularitats en diversos supòsits específics: acumulació de

retribucions, influència de les càrregues familiars de l'executat o existència de

descomptes, d'acord amb la legislació laboral o fiscal (art. 607.3, 4, 5 i 6 LEC).

L'escala fixa uns percentatges embargables que creixen d'acord amb l'increment respec-
te del salari mínim interprofessional (el 30% de la quantia addicional que equivalgui al
doble del salari, el 50% de la quantia addicional que equivalgui a un tercer salari inter-
professional, etc.).

3)�Embargament�en�el�cas�de�condemna�al�pagament�d'aliments

L'article 608 LEC exceptua l'aplicació dels límits assenyalats en l'article 607

LEC en els supòsits de condemna al pagament d'aliments, i el tribunal pot fixar

la quantitat que s'ha d'embargar, també quan es tracti d'una mesura cautelar.

Inembargabilitat declarada en altres lleis

D'acord amb el que disposa la mateixa LEC, la inembargabilitat només es pot

preveure en normes amb rang de llei o en tractats internacionals (art. 605.4t.,

606.4t. i 606.5è., tots de la LEC).

11.3. Nul·litat de l'embargament de béns inembargables

L'article 609 LEC declara expressament la nul·litat de ple dret de

l'embargament travat sobre qualsevol bé que no tingui contingut patrimonial,

inalienable o inembargable.
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Consegüentment, l'executat pot denunciar aquesta nul·litat davant el tribunal

per mitjà dels recursos ordinaris o per simple compareixença davant el tribu-

nal, si no s'ha personat en l'execució ni ho vol fer (art. 609,2 LEC).

Pel mateix efecte, abans de l'alienació dels béns en l'execució, la nul·litat es pot

apreciar d'ofici o amb denúncia prèvia, de l'executat o de qualsevol persona

interessada. Després de l'alienació, la transmissió és impugnable, si bé en el

supòsit d'inembargabilitat, per declaració legal expressa, no es poden impug-

nar aquelles que estiguin protegides d'acord amb la legislació civil (art. 34 LH

i 464 CC).

11.4. Pertinença dels béns a l'executat

Els béns, a més d'embargables, han de pertànyer a l'executat en el mo-

ment de la trava.

Al principi, els béns de l'executat els determina l'executant en la demanda

executiva, i a més assenyala si els considera suficients (art. 549.1.3r. LEC).

El tribunal no pot fer actuacions encaminades a determinar si els béns que

es proposa embargar pertanyen a l'executat, com veurem. Ni pot denegar, per

tant, el despatx de l'execució perquè considera insuficientment acreditada la

titularitat dels béns.

Davant aquests condicionants, és possible que la mera aparença oculti una

errònia atribució de titularitat al deutor, davant la qual l'ordenament ha de

reaccionar protegint el tercer, verdader titular, sense que, simultàniament,

es perjudiqui greument la finalitat del procés d'execució. En aquest ordre

de coses, són tres els instruments que articula la LEC: a) l'oposició prèvia a

l'embargament, b) la terceria de domini i c) la terceria registral.

A diferència de l'embargament de béns inembargables, que és nul de ple dret,

el de béns no pertanyents al deutor és eficaç si no és impugnat, és a dir, és

merament anul·lable. Aquest és el sentit de l'article 594.1 LEC.

11.4.1. Oposició prèvia de l'embargament

Quan, arran dels indicis o signes externs (percepció directa o manifestaci-

ons de l'executat o altres persones), el tribunal té "motius racionals" per

a creure que els béns que travarà no pertanyen al deutor, o el que és el

mateix, que s'atribueix erròniament a algú la condició d'executat, l'article

593.2 LEC li faculta per a notificar al tercer de què es tracti la imminèn-

cia de l'embargament, i concedir-li cinc dies per a comparèixer i oposar-se a

l'embargament.
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La falta de contestació en aquest termini condueix al fet que el tribunal dicti

una providència que travi els béns, llevat que les parts hagin manifestat el

seu acord que no s'embarguin els béns. Si el tercer contesta, el tribunal ha de

resoldre d'acord amb el que s'ha al·legat (art. 593.2.2.if LEC).

11.4.2. La terceria de domini

Consisteix en l'oposició d'un tercer instant que s'aixequi l'afecció d'un

bé concret que afirma que és seu.

El tercerista ha d'afirmar que és el propietari del bé que ha estat embargat atri-

buint-ne la pertinença a l'executat, i que no l'ha adquirit d'aquest una vegada

decretat l'embargament (art. 595.1.if LEC).

Competència i legitimació

La demanda de terceria s'interposa davant el tribunal que estigui coneixent de

l'execució (art. 599 LEC).

La legitimació�activa correspon sempre a qui té la condició de tercer, mai a

qui té la condició de part, que disposa dels corresponents remeis (oposició,

recursos).

La legitimació�passiva correspon essencialment a l'executant; és davant el

qual s'ha de dirigir la terceria en tot cas.

Objecte

La LEC cenyeix la pretensió de la terceria a sol·licitar l'alçament de

l'embargament (art. 601.1 LEC). Paral·lelament, el demandat o els demandats

no poden pretendre una cosa diferent del manteniment de l'embargament, la

subjecció a l'execució del bé objecte de terceria (art. 601.2 LEC).

No es pot fer reconvenció, però tampoc acumulació de qualsevol altra preten-

sió.

Procediment

La terceria se substancia pels tràmits del judici ordinari amb les peculiaritats

següents.

1)�Temps

L'admissió de la terceria es fa dependre que s'interposi entre un termini inicial

i un de final.
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Si la demanda de terceria s'interposa després, a més que no tindria sentit, el

tribunal rebutjarà la demanda mitjançant una interlocutòria.

2)�Demanda�i�acreditació�prèvia.�Efectes�de�la�presentació�de�la�demanda

Amb la demanda (art. 595.1 LEC) s'ha d'aportar un principi de prova per es-

crit del fonament de la pretensió del tercerista (art. 595.3 LEC). Així mateix,

l'absència d'aquest determina el rebuig de la terceria (art. 596.2 LEC).

L'admissió de la demanda es pot condicionar al fet que el tercerista presti cau-

ció pels danys i perjudicis que pugui ocasionar al creditor executant. Abans

d'acordar la caució s'han d'escoltar les parts (art. 598.2 LEC).

Un cop admesa la demanda, es produeixen dos efectes: 1) se suspèn l'execució

respecte del bé a què es refereixi la terceria (art. 598.1), i 2) l'executant pot

demanar i obtenir la millora de l'embargament (art. 598.3 LEC).

3)�Desenvolupament.�Resolució�i�efectes

Si el demandat o els demandats no contesten, s'entén que admeten els fets

al·legats en la demanda (art. 602 LEC).

La tramitació com a judici ordinari imposa, en teoria, la celebració de

l'audiència prèvia, si bé es pot excloure en cas que no se susciti cap qüestió.

La resolució de la terceria es correspon a la seva naturalesa d'incident de

l'execució, i per això els articles 603 i 206.2.2a LEC imposen la forma

d'interlocutòria.

S'hi resol sobre la pertinença del bé i la procedència de l'embargament als únics

efectes de l'execució. La mateixa LEC exclou expressament l'efecte de cosa jut-

jada d'aquesta resolució quant a la titularitat del bé (art. 603.1 LEC).

Així mateix, s'imposen les costes, d'acord amb el que disposen els articles 394

i seg. LEC.

11.4.3. L'anomenada terceria registral

D'acord amb l'article 38.III LH s'ha de sobreseure tot procediment de constre-

nyiment sobre immobles quan consti en actuacions mitjançant un certificat

del registrador de la propietat que els béns estan inscrits a favor d'una persona

diferent d'aquella contra la qual es va decretar l'embargament o se segueix el

procediment.
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Aquesta és la regla que la LEC recull en l'article 593.3 LEC, en el tràmit

d'oposició prèvia a l'embargament, que ordena que aquest no es dugui a terme

si el tercer acredita ser titular registral mitjançant el certificat registral corres-

ponent.

El mateix efecte –aixecament immediat de la trava– correspon quan, embargat

un immoble, se n'acredita la titularitat registral, sempre que la inscripció sigui

anterior a l'anotació preventiva d'embargament. Si la inscripció és posterior, la

trava no s'alça automàticament i el titular registral ha d'intervenir en el procés

com a tercer posseïdor (art. 38.V LH).

11.5. Extensió de la responsabilitat als béns futurs

A partir d'una altra regla general relativa a l'objecte de l'embargament, d'acord

amb la qual aquest només pot tenir per objecte béns i drets existents en el

moment de la trava, de manera que serà nul tot embargament de béns i drets

l'efectiva existència dels quals no consti, en aquest apartat s'afronta la resposta

a l'interrogant: quan es pot estendre la responsabilitat a béns que no existeixen

en el moment de la trava?

L'excepcionalitat d'aquest supòsit troba fonament en dos preceptes de la ma-

teixa LEC, i recolza en determinats casos d'embargament subjectes a la condi-

ció suspensiva que els béns o drets arribin efectivament a existir.

En el primer sentit, l'article 239 LEC exclou la caducitat de la instància de

l'acció executiva, cosa que equival al fet que la d'execució queda oberta fins a

la plena satisfacció del dret de l'executant, i com assenyala l'article 570 LEC, es

fixa el final de l'execució "amb la completa satisfacció del creditor executant".

Exemples

En el segon sentit (embargament subjecte a condició suspensiva), es poden assenyalar
tres exemples15:

1) L'embargament de dipòsits bancaris i saldos favorables que llancin els comptes oberts
en entitats de crèdit, sempre que es determini per mitjà d'una interlocutòria una quantitat
com a límit màxim, d'acord amb el títol executiu (art. 588 LEC).

2) L'embargament de sobrant en la realització forçosa d'una execució ja despatxada (art.
611 LEC).

3) L'embargament de sous i pensions, rendes, fruits i interessos (art. 592.4t., 5è. i 8è. LEC).

11.5.1. Reintegració en el patrimoni de béns transmesos per

l'executat

Però no solament es pot incrementar el patrimoni del deutor executat amb

béns que no hi figuraven quan es va dictar l'embargament. També es poden

reintegrar en el patrimoni del deutor béns que van ser extrets fraudulenta-

ment.

(15)Esmentats per Vegas Torres.
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Aquesta possibilitat s'articula com a mesura de protecció dels creditors davant

la insuficiència patrimonial del deutor, derivada de transmissions fraudulen-

tes per part del deutor. Davant aquests fets, es legitima els creditors per a ins-

tar la rescissió per mitjà de l'acció revocatòria o pauliana (art. 1111 CC), i,

a més, es requereix que l'acte impugnat hagi col·locat el deutor en situació

d'insolvència.

L'exercici d'aquesta acció, subjecta a un termini de caducitat de quatre anys

des de l'acte impugnat, determina, en cas d'èxit, la rescissió del contracte i la

restitució al patrimoni del deutor dels béns, i en possibilita l'embargament.

A una finalitat similar des d'un punt de vista mediat (incrementar el patrimo-

ni del deutor a l'efecte d'augmentar l'objecte de l'embargament) s'encamina

l'"acció subrogatòria" prevista com la revocatòria en l'article 1111 CC. Mit-

jançant aquesta es faculta els creditors, davant la passivitat del deutor, per a

exercir els drets i les accions del seu deutor cobrant el que li deuen.

11.6. Localització dels béns de l'executat

Un cop determinats els béns que poden ser objecte d'embargament, abans

d'afectar-los a una execució concreta, han de ser localitzats.

De fet, la localització dels béns és necessària quan l'executat no designi béns

o aquests no siguin suficients (art. 549.3r. LEC). Designació que li correspon

efectuar d'acord amb el que preveu l'article 549 LEC en presentar la demanda

executiva.

Així, en la interlocutòria que despatxi l'execució han de figurar: les mesures de

localització i investigació dels béns de l'executat que siguin procedents d'acord

amb els articles 589 i 590, tots dos de la LEC.

11.6.1. Manifestació de béns de l'executat

D'acord amb l'article 589 LEC, llevat que l'executant assenyali béns

l'embargament dels quals consideri suficient per a la finalitat de l'execució, el

tribunal ha de requerir l'executat d'ofici, mitjançant una providència, perquè

manifesti béns i drets per a cobrir previsiblement la quantia per la qual es des-

patxa l'execució.

El requeriment és procedent quan el jutge i el creditor valorin conjuntament la

insuficiència dels béns, o així ho estimi aquest últim. No és suficient a aquest

efecte que el creditor apreciï la insuficiència si el jutge no hi està d'acord.
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11.6.2. Investigació judicial del patrimoni de l'executat

A instàncies també de l'executant que no pugui designar béns suficients de

l'executat, el tribunal ha d'acordar adreçar-se a les entitats financeres, els or-

ganismes i registres públics i les persones físiques i jurídiques que el mateix

executant li indiqui perquè li facilitin la relació de béns o drets dels quals tin-

guin constància (art. 590.1 LEC).

És important destacar que la llei exclou les reclamacions de dades d'organismes

i registres a què l'executant pugui tenir accés, cosa que limita la intervenció

judicial en el supòsit de registres i entitats públics (art. 590.2 LEC).

L'executant ha d'incloure en la sol·licitud les raons per les quals estima que

aquestes entitats disposen de dades sobre el patrimoni de l'executat (art.

590.1.if LEC).

El deure de col·laboració de les persones i entitats públiques s'estableix, per la

seva part, en l'article 591.1 LEC, amb l'únic límit del respecte als drets fona-

mentals o als que expressament s'assenyalin en les lleis.

11.7. Selecció dels béns objecte d'embargament

Encara que la LEC enfoqui directament l'"ordre en els embargaments", cal fer

dos aclariments previs.

En primer lloc, que aquest ordre és aplicable quan arribin a coneixement del

tribunal al mateix temps o amb poca diferència una pluralitat de béns o drets

embargables (o bé perquè així els designa el creditor o bé perquè així els inclou

l'executat en la seva manifestació, etc.). Si els béns apareixen successivament,

s'aniran embargant a mesura que apareguin fins a assolir el valor que cobreix

les quantitats per les quals es despatxa l'execució.

I, en segon lloc, que des del punt de vista quantitatiu, l'embargament ha de

recaure sobre els béns indispensables per a fer front a l'execució concreta.

L'article 584 LEC assenyala que no es poden embargar béns el valor previsible

dels quals excedeixi la quantitat per la qual s'hagi despatxat l'execució, llevat

que en el patrimoni de l'executat només hi hagi béns d'un valor superior a

aquests conceptes i l'afecció d'aquests béns sigui necessària per a les finalitats

de l'execució.
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11.7.1. Ordre en els embargaments

Atès que el nostre procés civil està inspirat en el principi dispositiu, l'acord

entre les parts constitueix la primera manera d'assenyalar l'ordre dels béns

que s'han d'embargar. Aquests pactes vinculen el tribunal, excepte si els béns

incorren en alguna causa d'inembargabilitat –en sentit ampli, comprensiu

d'inalineabilitat, falta de contingut patrimonial, etc.– (art. 592.1 LEC).

A falta de pacte i sempre que el tribunal hagi d'elegir, l'article 592 LEC li asse-

nyala un doble criteri informador: la màxima facilitat d'alienació i la menor

onerositat d'aquesta per a l'executat (paràgraf 2 if.).

Si cap dels criteris generals no permet una determinació clara, l'ordre que s'ha

de seguir és l'establert en el mateix article 592, paràgrafs 2 i 3 LEC:

1) Diners i comptes corrents de qualsevol classe.

2) Crèdits i drets realitzables en l'acte o a curt termini, i títols, valors o altres

instruments financers admesos a negociació en un mercat secundari oficial de

valors.

3) Joies i objectes d'art.

4) Rendes en diners, sigui quin sigui el seu origen i la raó de la seva meritació.

5) Interessos, rendes i fruits de tota espècie.

6) Béns mobles o semovents, accions, títols o valors no admesos a cotització

oficial i participacions socials.

7) Béns immobles.

8) Sous, salaris, pensions o ingressos procedents d'activitats professionals i

mercantils autònomes.

9) Crèdits, drets i valors realitzables a mitjà i llarg termini.

10) Empreses, que són embargades quan, ateses les circumstàncies, resulti pre-

ferible a l'embargament dels seus diferents elements patrimonials.

La infracció de l'ordre assenyalat, com la del límit quantitatiu, no gene-

ra nul·litat absoluta, a diferència de les qüestions relatives a la finalitat de

l'embargament. I per això el control es fa a instància de part, mitjançant dife-

rents instruments: a) la millora o reducció de l'embargament (art. 612 LEC)
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si es va embargar de manera insuficient o de manera excessiva, o impugnant

d'acord amb l'article 612 LEC, o b) impugnant la infracció legal en el curs de

l'execució (art. 562 LEC).

Com a conseqüència de l'anul·labilitat assenyalada, una vegada realitzats els

béns embargats, no es pot impugnar la transmissió a qui els adquireixi en

l'execució perquè s'hagi infringit l'ordre o el límit quantitatiu.
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12.L'embargament de béns (II). Trava o afecció.
Garantia de la trava

A continuació, parlarem de la trava o afecció.

12.1. Trava o afecció dels béns

Es tracta d'una declaració de voluntat del tribunal que afecta un o di-

versos béns a un procés d'execució concret. Aquesta declaració pot ser

expressa (sembla més d'acord amb el seu significat dins el procediment),

si bé s'admet també de manera tàcita, compresa en la descripció d'un bé

determinat en la diligència d'embargament.

L'article 587 LEC fa referència a totes dues modalitats quan assenyala

l'embargament s'entén fet des que es decreti mitjançant una resolució judicial o es resse-
nyi la descripció d'un bé en l'acta d'embargament [...]

Fins i tot l'embargament s'entén adoptat si encara no s'han adoptat mesures

de garantia o de publicitat de la trava (art. 587.1 LEC).

La diligència d'embargament es basa en una ordre genèrica que el tribunal

inclou en la interlocutòria que despatxa l'execució. Figura materialment en

un manament l'execució del qual es confia a l'agent judicial (art. 487 LOPJ

i 149.5è. LEC). Aquest i el secretari formen l'anomenada comissió del jutjat,

que es desplaça on es trobin els béns, i els designa en l'acta amb la precisió

necessària (art. 624 LEC). Mitjançant aquesta designació i la seva documenta-

ció, com que les actuacions porten causa de l'ordre d'embargament, s'entén

produïda la trava i els béns queden afectes sense necessitat d'una resolució

judicial posterior.

En consideració al mateix origen, la trava s'atribueix sempre a l'òrgan judicial

(art. 545.4 LEC), que ha de comprovar la concurrència de tots els requisits que

s'han anat assenyalant16.

Les parts poden impugnar la trava amb tres mitjans diferents: a) recorrent

les resolucions que acordin l'embargament concret; b) mitjançant l'escrit de

denúncia que preveu l'article 562.1.3r. LEC si l'afecció es va imputar a l'ordre

d'embargament, i c) mitjançant la simple compareixença davant el tribunal,

sense necessitat de personar-se formalment en l'execució (art. 609.II LEC).

(16)Embargabilitat, pertinença a
l'executat.
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12.1.1. Efectes de la trava

Els principals efectes de l'afecció de béns a l'execució són dos:

1) El tribunal adquireix la potestat d'actuar sobre el bé per a fer efectiva la

responsabilitat de l'executat i satisfer el dret de l'executant.

2) L'executant adquireix el dret a percebre el producte del que s'obtingui de

la realització dels béns embargats, a fi de satisfer l'import del deute que consti

en el títol, els interessos que siguin procedents i les costes de l'execució (art.

613.1, 2 i 3 LEC).

a) Aquest trasllat no impedeix, però, que el titular pugui disposar del bé afecte,

encara que el poder de disposició està subordinat al del tribunal quan no el

pot menyscabar. En altres termes: si bé l'executat pot alienar els béns travats,

l'adquirent ha de suportar les actuacions que el tribunal faci sobre aquests

béns, de manera que, com a regla, no pot mantenir la seva adquisició davant

qui adquireixi el bé en el procés d'execució.

Aquesta regla s'exceptua, únicament, en els casos de protecció de l'adquirent per normes
substantives que protegeixen les adquisicions de bona fe. Aquest és el sentit de l'article
587.2 LEC: el que disposa l'apartat anterior (sic: quan s'entén fet l'embargament) s'entén
sense perjudici de les normes de protecció del tercer de bona fe que s'hi hagin d'aplicar.

Recordeu que per a gaudir d'aquesta protecció s'ha d'haver adquirit a títol onerós i haver
inscrit abans de l'anotació d'embargament, ja que aquesta última destruiria la bona fe
(art. 34 LH).

Davant aquesta protecció de l'adquirent de bona fe, l'ordenament oposa algu-

nes mesures que impedeixen la neutralització de l'embargament per les nor-

mes de protecció: l'executat està obligat a notificar l'existència de la trava a

l'adquirent, desfent així la seva bona fe, i l'adquirent queda protegit dels efec-

tes de l'embargament, només si aquest deure s'incompleix. D'altra banda, cal

recordar les mesures que garanteixen la trava i li atorguen publicitat, i impe-

deixen al·legar la bona fe, és a dir, haver adquirit sense conèixer la seva afecció

a un embargament (Cachón).

b) Quant al dret que l'embargament atorga a l'executant, té eficàcia erga omnes

en la mesura que l'executant el conserva encara que el bé o béns embargats es

transmetin posteriorment a qualsevol persona diferent de l'executat.

Aquest dret no atorga, però, cap privilegi en relació amb altres creditors del

mateix deutor. Si tenia algun crèdit preferent abans de l'embargament, conti-

nua tenint aquesta naturalesa, i per això en l'embargament es preveu la pos-

sibilitat de fer valer aquestes preferències dins el mateix procés d'execució.

L'instrument processal que la LEC concedeix a aquest efecte perquè es reco-

negui la preferència d'un crèdit sobre el de l'executant és la terceria de millor

dret, mitjançant la qual el producte de la realització dels béns s'ha d'aplicar

abans al tercerista vencedor i no a l'executant.
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12.1.2. La terceria de millor dret

És el mitjà processal per mitjà del qual qui afirmi que li correspon un

dret que el seu crèdit sigui satisfet amb preferència al del creditor exe-

cutant, interposa una demanda perquè se li reconegui aquesta preferèn-

cia i se li pagui amb el producte de la realització del bé abans que a

l'executant.

En aquest cas el tercerista no pretén, com sí que passava en la terceria de do-

mini, que es retalli el procés d'execució; al contrari, li interessa que continuï.

Pretén dos objectius connexos: que es reconegui el seu crèdit com a preferent,

i consegüentment, que l'obtingut pel bé es dediqui, en primer terme, a satisfer

el seu crèdit. A això cal afegir –en cas que no tingui títol executiu– que se li

reconegui l'existència d'un títol davant l'executat.

És important retenir, des d'un principi, la importància que el tercerista apor-

ti un títol executiu o no. Des d'aquesta perspectiva, la LEC diferencia el

tractament de la legitimació, els efectes de l'assentiment i el desistiment de

l'executant i el contingut de la resolució. La raó és senzilla: si el tercerista pos-

seeix un títol executiu, persegueix els dos objectius assenyalats: que se li reco-

negui la seva preferència i se li pagui abans que a l'executant; si no té títol

executiu, a aquestes pretensions cal afegir, com s'ha dit, el reconeixement del

crèdit davant l'executat.

Per això, si no té títol executiu, la legitimació activa no existeix fins que es dicti

la sentència estimatòria de la terceria, i la passiva també s'estén a l'executat, o

al fet que el pronunciament recaigui sobre la mateixa existència del crèdit.

Legitimació

La legitimació activa correspon sempre al tercer que es pretén incorporar al

procés d'execució per a cobrar amb preferència (art. 614.1 LEC).

La seva incorporació, i adquisició corresponent de la condició de part, es fa

dependre del fet que disposi o no d'un títol executiu. Si el crèdit del tercerista

consta en un títol executiu, intervé en el procés des de l'admissió de la terceria;

si no és així, com que és necessari que es declari l'existència del crèdit, només

pot intervenir des que es dicti la sentència estimatòria de la terceria, en què es

fa aquest reconeixement (art. 616.2 LEC).

Quant a la legitimació passiva, torna a dependre del fet que el crèdit que al·lega

el tercerista consti o no en un títol executiu.
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Si està documentat en un títol executiu, l'acció s'ha de dirigir només davant

l'executant, ja que l'únic objecte és declarar i fer efectiva la preferència del

crèdit del tercerista. Es preveu –però no s'exigeix– que l'executat intervingui

"amb plenitud de drets processals" (art. 617 LEC).

Si el tercerista no té títol executiu, l'acció s'ha de dirigir davant l'executant

(amb el mateix objectiu) i davant l'executat (perquè es declari l'existència del

crèdit) (art. 617.2 LEC).

Objecte. Prohibició de segona terceria

Com ja s'ha assenyalat, l'objecte és el reconeixement de la preferència del crè-

dit i el cobrament, també preferent, amb el producte de la realització forçosa.

Procediment

La terceria se substancia pels tràmits del judici ordinari (art. 617.1 LEC).

1)�Temps

Com en el cas de la terceria de domini, l'exercici de l'acció se sotmet a un

termini entre un dies a quo i un dies ad quem.

El dies a quo es fa dependre de la classe de preferència que s'invoqui. Si és en relació amb
determinats béns mobles o immobles del deutor, la terceria es pot exercir des que els
béns a què es refereixi la preferència hagin estat embargats. Si la preferència és general,
la terceria escau des del despatx de l'execució (art. 615.1 LEC).

El dies ad quem és el lliurament a l'executant de la suma obtinguda en l'execució forçosa, o
en cas d'adjudicació dels béns embargats a l'executant, després que adquireixi la titularitat
dels béns d'acord amb la legislació civil (art. 615.2 LEC).

2)�Acreditació�prèvia

En tot cas, l'article 614.1.if LEC exigeix que s'adjunti a la demanda un principi

de prova del crèdit que s'afirma preferent.

Si no es presenta aquest principi de prova, s'inadmet la demanda (art. 614.2

LEC).

3)� Desenvolupament:� efectes� de� la� demanda;� especialitats� en� cas

d'assentiment�i�desistiment

L'admissió de la demanda no suspèn la realització dels béns embargats; aquesta

continua i el que es recapti es diposita en el compte de dipòsits i consignacions

per a reintegrar a l'executant les costes de l'execució i pagar els creditors segons

l'ordre de preferència (art. 616.1 LEC).
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La falta de contestació a la demanda s'interpreta com a admissió dels fets que

s'hi al·leguen (art. 618 LEC).

Quant a l'assentiment�de�l'executant, l'article 619 LEC distingeix:

a) Si el crèdit del tercerista consta en un títol executiu i l'executant assenteix,

s'ha de dictar, sense cap més tràmit, una interlocutòria que ordeni tirar enda-

vant l'execució per a satisfer el tercerista, tot i que no es lliurarà cap quantitat

fins que no s'hagin satisfet a l'executant tres cinquenes parts de les costes i

despeses originades fins a la notificació de la demanda de terceria (art. 619.1.1

LEC).

b) Si el crèdit del tercerista no consta en un títol executiu, l'executat s'ha de

pronunciar sobre l'assentiment: si hi està d'acord o deixa transcórrer el termi-

ni sense pronunciar-s'hi, s'hi aplica el que es disposa per al supòsit en què el

crèdit consti en un títol executiu; si s'oposa a l'assentiment, es dicta una inter-

locutòria que consideri assentit l'executant i que mani seguir la terceria amb

l'executat (art. 619.1.2 LEC).

En el cas de desistiment de la terceria per part de l'executant, es torna a dife-

renciar segons que el tercerista acrediti el seu títol mitjançant un títol executiu

o no.

Quan el tingui, es continua l'execució per a satisfer el crèdit del tercerista, sense

demanar la conformitat de l'executat (art. 619.2 LEC).

Quan no sigui així, es dicta una interlocutòria que finalitzi l'execució, llevat

que l'executat es mostri d'acord que prossegueixi per a satisfer el crèdit del

tercerista (art. 619.2.if LEC).

4)�Resolució,�cosa�jutjada�i�costes

La terceria de millor dret es decideix mitjançant una sentència que ha de de-

cidir sobre l'existència del privilegi i l'ordre en què s'han de satisfer els crèdits

en l'execució en què recaigui aquella sentència (art. 620.1 LEC).

Pot ser útil diferenciar diverses variants:

a) Si el crèdit del tercerista figura o no en un títol executiu. Si és així, amb el

pronunciament assenyalat (més el que després es precisi pel que fa a costes)

és suficient.

b) Si el crèdit no consta en un títol executiu, encara que la llei no ho esmenta

expressament, el pronunciament també recau, i prèviament, sobre l'existència

mateixa del crèdit.
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1) Si la sentència estimatòria es pronuncia favorablement sobre l'ordre al·legat pel terce-
rista, aquest queda així: primer, el tercerista, i si hi ha sobrant, segon l'executant i segui-
dament, segons el seu ordre, els titulars de càrregues posteriors.

2) Si la sentència estima el crèdit però no l'ordre al·legat pel tercerista, l'ordre és: primer
el crèdit de l'executant amb els seus interessos i costes, i si hi ha sobrant, a continuació
i, segons el seu ordre, els crèdits dels titulars de càrregues posteriors a l'embargament,
incloent-hi o no el tercerista segons el seu propi crèdit sense que influeixi de cap manera
el fet d'haver interposat la terceria.

Si es desestima la terceria la distribució de les sumes s'ha de dur a terme igno-

rant el tercerista (art. 620.2 LEC).

12.2. Garantia de la trava. Fonament: diferents finalitats segons

el bé o dret embargat

La trava o afecció és una condició necessària i suficient per a complir les dues

finalitats essencials de l'execució: atorgar potestat al tribunal per a obtenir les

quantitats que satisfacin el creditor i concedir a l'executant el dret a percebre-

les.

Si és així, des del punt de vista jurídic, no es necessitaria cap fase posterior en

l'embargament. Tanmateix, s'esdevé que el desenvolupament de la posterior

realització forçosa constitueix un risc cert pel que fa a la sostracció, física o

jurídica, o a la mera pèrdua de valor dels béns sobre els quals ha de recaure

la realització forçosa.

Les mesures de garantia s'ocupen essencialment d'eliminar o reduir aquests

riscos, sense que comportin per si mateixes cap efecte consubstancial per a les

finalitats pròpies del procés d'execució.

I per això:

1) Els efectes propis de la trava o afecció no estan en cap cas condicionats al

fet que s'adoptin mesures de garantia de la trava (art. 587.1 LEC).

2) Les mesures de garantia tenen els seus propis efectes, diferents dels de la

trava, i que són els dirigits rectament a evitar o reduir els riscos enumerats,

segons el bé o dret de què es tracti.

12.2.1. L'anotació preventiva d'embargament

En el cas de béns immobles els riscos de pèrdua física són pràcticament in-

existents. Els de deteriorament són objecte d'indemnització, amb liquidació

prèvia (art. 703.3 LEC).

Els riscos més notables deriven de la pèrdua (jurídica) del bé per la seva trans-

missió vàlida a un tercer, i la disminució del valor per imposició de càrregues

que ha de suportar qui adquireixi el bé.
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Aquesta vicissitud es pot originar per dues circumstàncies diverses:

1) Que el bé l'adquireixi, després de la trava, un tercer protegit per la bona fe

i al qual no se li pot oposar l'embargament (art. 34 LH).

Això succeirà quan no hi hagi en el Registre cap anotació que permeti enervar

l'al·legació d'ignorància del tercer sobre l'existència de l'embargament (la bona

fe).

Com que la transmissió és vàlida i l'embargament no és oposable, el tribunal

ha d'alçar d'ofici l'embargament, quan consti que el bé està inscrit a nom d'una

persona diferent de l'executat, sempre que la trava no estigui anotada, o si ho

està, que l'anotació sigui posterior a la inscripció de domini (art. 38 LH i 658.I

LEC).

2) Que s'imposin càrregues sobre l'immoble travat que adquireixin preferència

sobre el dret de realització que correspon a l'executant.

Aquesta circumstància incideix notablement en el valor de realització del bé,

ja que a efectes d'execució, el valor de realització d'un bé és el que resulta de

restar del valor del mercat (lliure de càrregues), l'import de les que té i hi ha

anotades en el Registre, i si hi ha una anotació preventiva d'embargament s'ha

de deduir l'import corresponent.

Adopció de la mesura de garantia i efectes

1)�Adopció

L'article 629 LEC assenyala que quan l'embargament recaigui sobre béns o

drets susceptibles d'inscripció registral, s'ha de procedir a l'anotació preventiva

d'embargament, a instàncies de l'executant.

L'anotació es produeix arran de la petició en aquest sentit de l'executant, ca-

nalitzada mitjançant una ordre judicial per duplicat al Registre de la Propie-

tat. En el manament s'ha d'incloure la resolució que decreta l'embargament,

la quantitat per la qual s'embarga, la identificació d'executant i executat i la

descripció precisa de la finca embargada (art. 72, 73 i 75 LH i 165 i 166.3a RH).

La fixació de l'import té especial rellevància: la responsabilitat dels tercers ad-

quirents del bé anotat té com a límit les quantitats que comprenguin princi-

pal, interessos i costes, tal com van aparèixer consignades en l'anotació en la

data en què aquells van inscriure la seva adquisició (art. 613.3 LEC).

El manament s'ha de dirigir directament al Registre (art. 167 LEC). El mateix

dia de la seva expedició el manament s'ha de remetre per fax des del tribunal

al Registre de la Propietat, on s'estendrà el corresponent assentament de pre-

sentació, i quedarà en suspens la pràctica de l'anotació fins que es presenti el
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document original en la forma prevista per la legislació hipotecària (art. 629.1

if LEC). Es disposa de seixanta dies per a presentar en el Registre el manament

original, amb el qual s'ha de practicar l'anotació preventiva d'embargament.

Els seus efectes es remunten a la data de l'assentament de presentació (art.

629.1 LEC).

L'anotació té una vigència de quatre anys, encara que es pot prorrogar (art.

86 LH i art. 199 RH).

L'anotació es pot cancel·lar, també mitjançant el corresponent mandat judici-

al, en consideració a diverses causes: 1a) quan s'ordeni l'alçament de la trava

(art. 604 LEC); 2a) quan es produeixi l'alienació forçosa de l'immoble que va

donar lloc a l'anotació (art. 674.2.I LEC), i 3a) quan el bé s'alieni en una altra

execució seguida per una anotació o hipoteca anterior (art. 674.2.II LEC).

2)�Efectes

Es prediquen dos efectes:

a) El ius persequendi, en virtut del qual encara que el bé es transmeti a un tercer,

continua sotmès a l'execució, i el tercer adquirent se subroga en la posició de

l'executat (art. 38.IV i V LH).

b) El ius prioritatis, d'acord amb el qual l'anotació atorga preferència per al

cobrament del crèdit corresponent, davant els crèdits posteriors, sempre que

aquests no tinguin caràcter preferent (art. 44 LH i 1923.4t. CC). L'anotació no

afegeix res als efectes de l'embargament.

12.2.2. Dipòsit judicial

També denominat segrest, consisteix en la tinença d'uns béns mobles o

semovents afectes a una execució, per part d'una persona que pot ser

l'executada o un tercer per a guardar-los i retenir-los a disposició del

tribunal fins que aquest li ordeni el lliurament a una altra persona.

Com ja s'ha assenyalat, aquesta és la mesura adequada quan es pretén garantir

els riscos de pèrdua física o de disminució del valor per deteriorament dolós

o culpós.

Modalitats de dipòsit judicial

La LEC preveu els tipus de dipòsit següents:
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1) L'ingrés en el compte de dipòsit i consignacions: quan es tracta de diners o

divises convertibles (art. 621.1 LEC); o de sous, pensions o altres prestacions

periòdiques (art. 621.3 LEC); o de la meritació d'interessos (art. 622.1 LEC).

2) Dipòsit en un establiment públic o privat, si es tracta de títols valor o ob-

jectes especialment valuosos o necessitats d'una conservació especial.

3) L'ordre de retenció: quan es tracta de saldos favorables en comptes de qual-

sevol classe oberts en entitats de crèdit, estalvi o finançament (art. 621.1 LEC);

o sous, pensions o altres prestacions periòdiques (art. 621.2 LEC); o interessos,

rendes o fruits de tota classe; o valors o altres instruments financers si es tracta

de rendimibles o amortitzables a voluntat del seu tenidor o propietari.

4) El lliurament a una persona que pot ser la mateixa executada o un tercer.

5) L'administració judicial en garantia de l'embargament de fruits i rendes,

quan la naturalesa dels béns i drets productius, la importància dels interessos

o rendes o els fruits embargats o les circumstàncies en què es trobi l'executat

raonablement ho aconsellin (art. 622.2 LEC); o quan es comprovi que l'entitat

pagadora o receptora o, si escau, el mateix executat, no compleixen l'ordre de

retenció o l'ingrés dels fruits o rendes (art. 622.3 LEC).

Inici del dipòsit. Nomenament del dipositari

La designació de dipositari es pot fer en la mateixa diligència d'embargament

(art. 624.1.3r. LEC), però, així mateix, per mitjà d'una resolució judicial especí-

fica, el contingut de la qual dependrà de la naturalesa i situació dels béns o

semovents.

Si és en poder d'un tercer, se'l requereix perquè els conservi a disposició del

tribunal, i se'l nomena dipositari judicial (art. 626.2 LEC);

Si els béns embargats estan destinats a una activitat productiva o en resulta

el transport o l'emmagatzemament, s'ha de nomenar dipositari l'executat (art.

626.3 LEC).

En casos diferents, o quan el tribunal ho consideri oportú, s'ha d'anomenar

dipositari el creditor executant, o un cop escoltat aquest, a un tercer (art. 626.4

LEC).

Fins al nomenament i si escau lliurament es considera dipositari interí

l'executat o qui estigui en possessió dels béns, i queden subjectes a les obliga-

cions i responsabilitats del dipositari, des que es conegui l'embargament fins

que es faci el nomenament (art. 627.2 LEC).
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Deures i drets del dipositari

El dipositari judicial està obligat a conservar els béns amb la diligència ade-

quada a disposició del jutjat, a exhibir-los en les condicions que el jutjat li

indiqui i a lliurar-los a la persona que aquest designi (art. 627.1 LEC).

L'actuació del dipositari és la que assenyala el Codi civil (per exemple, no pot

disposar de les coses dipositades, ni fer-ne ús, art. 1767 CC).

Als béns dipositats se'ls atribueix la condició d'efectes o cabals públics (art. 625

LEC), cosa que equival al fet que la sostracció del dipositari o d'algú que aquest

consenti amb ànim de lucre constitueix un delicte de malversació de cabals

públics (art. 432 i 435.3r CP).

En l'àmbit dels drets, si bé el dipòsit és gratuït (art. 1760 CC), el dipositari té

dret que li reemborsin les despeses que hagi hagut de fer per a conservar la

cosa dipositada (art. 1779 CC).

El dipositari que no compleixi les seves obligacions és remogut del seu càrrec

i substituït per un altre, mitjançant una resolució judicial, d'ofici o a instància

de part, sense perjudici de les responsabilitats penal i civil en què hagi pogut

incórrer el dipositari que ha esta remogut (art. 627.1.2 LEC).

12.2.3. Ordre de retenció

Quan l'embargament es refereix a quantitats o béns que l'executat té dret a

percebre d'un tercer, el risc per a l'eficàcia de la trava és que el tercer pagui a

l'executat. El pagament del tercer, si desconeix la trava (és a dir, actua de bona

fe) és vàlid, allibera el deutor i extingeix el dret de l'executat que hagi estat

embargat (art. 1164 CC).

Per a conjurar aquest perill, s'ordena a qui hagi d'efectuar el pagament de les

quantitats o béns deguts a l'executat que retingui aquestes quantitats o béns a

disposició del tribunal. En virtut de l'ordre de retenció, el tribunal pot exigir al

deutor de l'executat les quantitats o béns que li hagi ordenat retenir, sense que

aquell s'hi pugui oposar al·legant que va quedar alliberat en pagar a l'executat,

llevat que pagués abans de l'ordre de retenció.
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La LEC preveu aquesta mesura en els supòsits següents:

1) Quan s'embarguin saldos favorables en comptes de qualsevol classe oberts en entitats
de crèdit, estalvi o finançament (art. 621.2 LEC).

2) Quan s'embarguin sous, pensions o altres prestacions periòdiques (art. 621.3 LEC).

3) Quan s'embarguin interessos, rendes o fruits de tota classe (art. 622.1 LEC).

4) Quan s'embarguin valors o altres instruments financers (art. 623.1 LEC).

5) Quan es tracti dels mateixos valors i altres instruments financers que cotitzin en mer-
cats secundaris oficials (art. 623.2 LEC).

6) Quan s'embarguin participacions en societats civils, col·lectives, comanditàries, de res-
ponsabilitat limitada o accions que no cotitzen en mercats secundaris oficials (art. 623.3
LEC).

En cada supòsit, el precepte esmentat indica a qui s'ha d'adreçar l'ordre de retenció.

Encara que la llei no ho assenyali expressament, l'ordre de retenció pot anar

seguida de tres actuacions diverses: l'ingrés de les quantitats retingudes en el

compte del jutjat, la realització dels crèdits o coses diferents de diners assenya-

lades amb què s'hagi de fer el pagament o l'alienació forçosa del crèdit.

12.2.4. Administració judicial

La LEC preveu aquest mitjà de garantia en dos supòsits: a) per a l'embargament

de fruits i rendes, quan l'ordre de retenció no sigui l'adequada, ja sigui per la

naturalesa mateixa dels béns i drets que produeixin els fruits o rendes embar-

gats, ja sigui per la importància dels interessos, fruits o rendes o la situació

de l'executat, o perquè es comprovi que l'entitat pagadora o perceptora o, si

escau, el mateix executat, no compleixen l'ordre de retenció o ingrés dels fruits

o rendes (art. 630.2 i 623.2 i 3, tots dos de la LEC), i b) per a l'embargament

d'empreses.

Juntament amb el nomenament de l'administrador s'ha d'afegir el d'un inter-

ventor designat pel titular o titulars de l'empresa o les empreses embargades o

interventors que representin la majoria i la minoria, si es va embargar la ma-

joria del capital social o la majoria dels béns o drets pertanyents a una empresa

(art. 631.2 LEC). El nomenament s'ha d'inscriure en el Registre Mercantil, i si

escau, en el Registre de la Propietat (art. 631.3 LEC).

L'administrador judicial ha d'assumir els drets, les obligacions, les facultats i

les responsabilitats de l'administració ordinària.

D'acord amb l'article 632 LEC –que es dedica al contingut del càrrec

d'administrador– es necessita una autorització judicial per a alienar o gravar

participacions en l'empresa, béns immobles o qualssevol altres que per la seva

naturalesa o importància assenyali l'òrgan judicial (art. 632.1 LEC).



© FUOC • PID_00153170 92 El procés d'execució

Al final del mandat l'administrador ha de retre comptes justificats, que s'han

de sotmetre a vista de les parts i els interventors, que els poden impugnar. El

tribunal ha de resoldre mitjançant una interlocutòria apel·lable (623.3 LEC).
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13.Reembargament i embargament de sobrant

Tot seguit s'examinen dues circumstàncies diferents. En el primer cas es tracta

de béns que figuren en el patrimoni de l'executat i en el segon de béns que

només ho estan eventualment, segons el resultat de la realització forçosa.

13.1. El reembargament

El reembargament, al qual la LEC dedica l'article 610, es produeix quan

s'embarga en un procés d'execució un bé o dret que ja ha estat travat en un

altre procés diferent o en altres processos diferents.

El fet que coexisteixin diversos embargaments, de manera similar al fet que

apareguin diverses càrregues, obliga a assenyalar un ordre en relació amb el

dret de realització de valor que correspon a l'executant en el favor del qual es

va reembargar el bé.

En principi, la regla general (el reembargant no pot realitzar els béns mentre

subsisteixin embargaments anteriors) condueix a seguir la data de les diferents

traves, de manera que si s'alça l'embargament anterior el reembargant queda

en la posició del primer executant (art. 610.1 LEC). I per això els executants

del procés en què es decreti el reembargament poden sol·licitar l'adopció de

mesures de garantia d'aquesta trava, sempre que no entorpeixin l'execució an-

terior (art. 610.3 LEC). Aquestes mesures són les que estableixen els articles

621 i seg. LEC.

No obstant això, aquesta regla general s'exceptua fonamentalment quan es

veuen afectats béns immobles immatriculats en el Registre, cas en què la pre-

ferència es regeix per l'ordre de la constància registral de la corresponent ano-

tació preventiva (art. 666, 670.5 i 674.2 LEC).

13.2. L'embargament de sobrant

L'embargament de sobrant s'estableix en l'article 611 LEC. A diferència del re-

embargament es tracta de la possibilitat de demanar i obtenir en una execució

l'embargament del que sobra en la realització forçosa de béns duta a terme en

una altra execució. Es tracta, així, de béns que potser subsisteixen en el patri-

moni de l'executat si sobren després del repartiment del que s'ha obtingut en

l'execució. I per això el segon executant no té cap dret sobre el bé, de manera

que si en la primera execució s'aixeca la trava, l'embargament de sobrant des-

apareix (611.1 en relació amb l'art. 588, tots dos de la LEC).
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Realitzats els béns que es van travar en la primera execució, el tribunal ha de

distribuir el producte de la realització d'acord amb el que preveuen els articles

654 i 672 LEC. La quantitat que sobri s'ha d'ingressar en el compte de dipòsits

i consignacions a disposició del jutjat que va ordenar l'embargament del so-

brant i que ho va comunicar a aquest (art. 611.2 LEC).

Si els béns realitzats són immobles, s'ha d'ingressar la quantitat que sobri des-

prés d'haver pagat l'executant, i a més els creditors que tinguin el seu dret ins-

crit o anotat posteriorment al de l'executant i siguin preferents sobre el credi-

tor a favor del qual es va acordar l'embargament de sobrant (art. 611.3 LEC).
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14.Modificació de l'embargament

Davant l'eventualitat que noves circumstàncies trenquin l'adequació entre

l'embargat i la quantitat que s'ha de cobrir, la llei preveu diverses possibilitats

de variacions de l'embargament, que s'han d'acordar a instància de part.

14.1. Millora de l'embargament

Amb caràcter general, quan un canvi de les circumstàncies permeti dubtar

de la suficiència dels béns embargats es pot demanar la trava de nous béns.

Aquesta causa genèrica s'ha d'al·legar davant el tribunal, que decidirà ateses

les circumstàncies.

Juntament amb aquesta causa genèrica, la mateixa llei preveu una sèrie

de supòsits específics dels quals s'infereix la necessitat d'una millora de

l'embargament:

a) Quan s'admeti una terceria de domini (art. 598 LEC).

b) Si els interessos i les costes efectivament meritats en l'execució sobrepassen

la quantitat inicialment prevista (art. 612.2 LEC).

c) Quan l'execució s'ampliï a nous terminis o l'inicialment despatxada per una

part del deute s'estengui al total (art. 578.3 LEC).

Un cop acordada la millora, si hi ha béns coneguts s'han d'afectar immedia-

tament; si no és així, s'han de practicar noves diligències d'embargament (lo-

calització, etc.).

14.2. Reducció de l'embargament

Quan augmenti el valor de realització d'algun dels béns travats, s'ha de reduir

l'embargament, en lògica comparació amb el mandat de l'article 584 LEC per

a embargar béns el valor dels quals excedeixi la quantitat per la qual s'hagi

despatxat l'execució. Al·legada la situació corresponent, com en el cas de la

millora, el tribunal ha de resoldre sense recurs ulterior (art. 612.1 if LEC).

14.3. Modificació de l'embargament

En esmentar-la com a mesura modificativa diferent de la millora o reducció,

s'ha de referir a la substitució de la trava d'uns béns per la d'altres. Segons els

casos, l'ha de sol·licitar l'executant o l'executat i, com els anteriors supòsits,

la decideix el tribunal.
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Juntament amb aquestes variacions, l'article 612 LEC preveu la variació de les

mesures de garantia de la trava.
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15.Alçament de l'embargament

Constitueix un supòsit extraordinari de posar fi a l'embargament, gene-

ralment amb caràcter previ al que és la seva forma d'extinció ordinària:

l'alienació en l'execució (art. 674.2 LEC).

L'alçament s'ha d'acordar mitjançant una resolució en forma d'interlocutòria

(art. 545.4 LEC), incloent-hi les mesures de garantia acordades en

l'embargament.

Són supòsits d'alçament: l'estimació de l'oposició (art. 561.2 LEC), l'estimació

d'una terceria de domini (art. 604 LEC) o que la subhasta acabi sense cap postor

i l'executant no demani l'adjudicació del bé en els termes que preveuen els

articles 651 i 671, tots dos de la LEC.
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Resum

L'objectiu principal d'un procés�d'execució és aconseguir, a la pràctica, la ma-

terialització del que ha estat declarat prèviament en una sentència (o en un al-

tre títol executiu judicial) o del que consta en un document al qual la llei reco-

neix força executiva (títol executiu extrajudicial). Per aquesta raó, la LEC ator-

ga més protecció al creditor el dret del qual presenti una constància jurídica

suficient i regula situacions i problemes que fins ara pràcticament s'ignoraven.

Els pressupòsits necessaris per a l'obertura del procés d'execució (és a dir, el

despatx de l'execució) són, d'una banda, l'existència a favor de l'actor d'un títol

executiu, és a dir, la concurrència d'un supòsit de fet típic al qual la llei lliga

el dret a què es desenvolupi el procés d'execució, i de l'altra, la presència d'una

acció�executiva, és a dir, que l'executant tingui realment el dret que els òrgans

jurisdiccionals facin efectiva sobre el patrimoni del deutor la responsabilitat

que conté el títol executiu.

Una�sentència�dictada�per�un�òrgan�judicial�estranger també pot ser un títol

executiu en un procés d'execució. En aquest cas, un requisit previ a l'inici de

l'activitat executiva és el reconeixement o l'homologació de la sentència per

part dels tribunals espanyols. Aquest reconeixement (exequàtur) és diferent

segons que la sentència provingui d'un estat amb què Espanya hagi subscrit

algun tractat amb aquesta finalitat o no. A falta de tractat, s'hi apliquen els

articles�951�i�següents�de�la�LEC�de�1881.

La regulació de l'execució�provisional representa una opció decidida per la

confiança en l'Administració de justícia, ja que són provisionalment executa-

bles les sentències de condemna dictades en primera instància, és a dir, sense

esperar que la sentència executada esdevingui ferma. Tanmateix, s'estableixen

alguns condicionants i algunes excepcions. Es tracta d'una execució anticipa-

da, en la qual no és necessari prestar fiança ni caució, encara que, per a asse-

gurar que es tornarà el que s'ha percebut en cas que la sentència executada

es revoqui, s'estableixen, d'una banda, un règim d'oposició a l'execució, i, de

l'altra, regles clares per als diferents casos de revocació de la resolució provisio-

nalment executada, que no es limiten a proclamar la responsabilitat per danys

i perjudicis, sinó que permeten la seva exacció per la via de constrenyiment.

El procés d'execució comença amb una fase inicial, la regulació de la qual és

comuna a qualsevol tipus d'execució (dinerària o no dinerària). Aquesta fase

comprèn, essencialment, la presentació de la demanda�executiva per part de

l'executant i el�despatx�de�l'execució. Si la demanda executiva, el títol i la do-

cumentació presentada reuneixen tots els pressupòsits i requisits establerts, el

tribunal, sense l'audiència prèvia a les persones davant les quals s'adreça la de-

manda, ha de dictar una interlocutòria que despatxi l'execució. Dins d'aquesta
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fase inicial també se situa l'incident d'oposició�a�l'execució. Es fixen uns mo-

tius taxats d'oposició, que són diferents segons que el títol sigui judicial o ex-

trajudicial i que, tant per a l'execució de sentències com per a la de títols no

judicials, es poden fonamentar en defectes processals o en motius de fons. La

tramitació d'aquest incident, sigui quina sigui la classe de títol, se simplifica

al màxim i es remet al que es disposa per al judici verbal.

A partir d'aquest moment, es distingeix entre l'execució de condemnes dinerà-

ries i l'execució de condemnes no dineràries. En el cas, freqüent, que s'hagi

d'executar una condemna a pagar una quantitat determinada de diners (con-

demnes�dineràries), la finalitat del procés d'execució consisteix a transmetre

coactivament elements patrimonials de l'esfera jurídica de l'executat a la de

l'executant. Per a dur a terme aquesta tasca, cal passar per les fases següents:

1) En primer lloc, quantificar exactament el que s'ha d'obtenir (liquida-

ció), especialment quan la condemna conté pronunciaments accessoris com

l'abonament d'interessos, danys i perjudicis i/o costes. Aquesta exigència obli-

ga a diferenciar entre títols dels quals resulta un deute de diners líquid i títols

dels quals resulta un deute il·líquid. En aquest últim supòsit, s'ha de liquidar

el deute.

2) Una vegada s'ha determinat la quantitat líquida, es projecta l'activitat exe-

cutiva sobre el patrimoni del deutor. Abans de començar les activitats pròpies

de l'embargament, és necessari determinar exactament sobre quins béns pot

recaure l'activitat executiva. Aquests béns han de reunir�tres�aspectes: tenir

contingut patrimonial, ser alienables i no haver estat declarats inembargables.

3) A més, els�béns�han�de�pertànyer�a�l'executat. Així, s'estableixen diferents

mecanismes que es posen a les mans de tercers o del mateix tribunal per a

anul·lar l'embargament sobre béns que no pertanyen a l'executat: l'oposició

prèvia a l'embargament, la terceria de domini i l'anomenada terceria registral.

4) Un cop determinats els béns que poden ser objecte d'embargament, co-

mença la fase de localització�i�selecció dels béns de l'executat. Es preveuen

diversos instruments de localització: l'executat té l'obligació de formular la

manifestació dels seus béns, i s'estableixen gravàmens si no presta la seva

col·laboració, i l'executant pot sol·licitar al tribunal que requereixi entitats pú-

bliques i privades perquè aportin dades sobre la localització dels béns. Després,

se seleccionen els béns objecte d'embargament.

5) Un cop seleccionats els béns de l'executat, se'n realitza la trava�o� afec-

ció. A partir d'aquest moment l'embargament s'entén efectuat i desplega tots

els seus efectes: el tribunal adquireix la potestat d'actuar sobre el bé travat i

l'executant adquireix el dret a percebre el producte del que s'obtingui de la

realització forçosa. La terceria de millor dret incideix clarament en aquest dret

de l'executant.
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6) Per a evitar el possible risc entorn de la sostracció o la mera pèrdua de valor

dels béns abans de la realització forçosa, es preveuen unes garanties�de� la

trava: l'anotació preventiva d'embargament, les diverses modalitats de dipòsit,

l'ordre de retenció i l'administració judicial.
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Activitats

Qüestions�breus

1. Són executables les sentències merodeclaratives i les sentències constitutives?

 
Solució

Solució de l'activitat 1
La LEC disposa que no es pot despatxar l'execució de les sentències merodeclaratives i cons-
titutives. No obstant això, reconeix als que hagin estat part en el procés o acreditin un interès
directe la possibilitat de demanar al tribunal les actuacions necessàries per a la seva eficàcia.
Aquestes actuacions no són l'execució en sentit estricte; es coneixen amb el nom d'execució
impròpia.

 
2. Si es despatxa l'execució provisional per una condemna dinerària, el demandat es pot
oposar a aquesta execució al·legant que l'alienació dels béns pot dificultar-li extremament
l'exercici de la seva activitat industrial?

 
Solució

Solució de l'activitat 2
L'executat, si la sentència és d'una condemna dinerària, no es pot oposar a l'execució provi-
sional (art. 528.3 LEC). Únicament es pot oposar a actuacions executives concretes del pro-
cediment de constrenyiment, quan entengui que aquestes actuacions causaran una situació
absolutament impossible de restaurar-la o de compensar econòmicament mitjançant el res-
cabalament de danys i perjudicis. Per tant, l'executat es pot oposar a l'alienació dels béns (no
a l'execució provisional), al·legant que pot dificultar-li extremament l'exercici de la seva acti-
vitat industrial. Però, en formular aquesta oposició a mesures executives concretes, l'executat
ha d'indicar altres mesures o actuacions executives alternatives, i oferir caució suficient per
a respondre de la demora en l'execució, si el tribunal no accepta les mesures alternatives i el
pronunciament de condemna dinerària és confirmat posteriorment.

 
3. Es pot despatxar l'execució d'una sentència guanyada davant un deutor solidari contra
un altre codeutor? I davant un grup de persones sense personalitat jurídica pròpia però que
actuen en el tràfic jurídic amb un nom social propi? (Penseu en diverses persones que duen
a terme una activitat comercial –exploten un taller de reparació–, però sense estar inscrites
en cap registre ni complir els requisits per a la inscripció.)

 
Solució

Solució de l'activitat 3
No es pot despatxar l'execució d'una sentència guanyada davant un deutor solidari contra un
altre codeutor, ja que les sentències obtingudes davant un dels deutors solidaris no serviran
de títol executiu davant els deutors solidaris que no hagin estat part en el procés (art. 542
LEC).

Quan es tracta de l'execució d'una sentència davant una entitat sense personalitat jurídica
que actua en el tràfic com a subjecte diferenciat, aquesta execució es pot despatxar davant els
socis, membres o gestors que hagin actuat en el tràfic jurídic en nom de l'entitat. En aquest
cas, és necessari acreditar completament dues circumstàncies: a) la condició de soci, membre
o gestor, i b) l'actuació davant de tercers en nom de l'entitat. Aquesta norma no és aplicable
a les comunitats de propietaris d'immobles en règim de propietat horitzontal (art. 544 LEC).

 
4. Quan s'adopten les mesures de localització i esbrinament dels béns de l'executat que preveu
la LEC?

 
Solució

Solució de l'activitat 4
Aquestes mesures formen part del contingut de la interlocutòria per la qual es despatxa
l'execució (art. 533 LEC). En els casos en què no sigui necessari un requeriment de pagament
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(execució amb base en títols judicials) o, encara que aquest s'hagi d'efectuar, quan es justifi-
qui que una demora en l'adopció d'aquestes podria frustrar la finalitat de l'execució, s'han de
portar a efecte tot seguit, sense escoltar prèviament l'executat ni esperar a la notificació de
la interlocutòria per la qual es despatxa l'execució.

 
5. És eficaç l'embargament sobre béns que no pertanyin a l'executat? Es pot utilitzar alguna
mesura si es produeix aquest embargament?

 
Solució

Solució de l'activitat 5
No obstant les mesures que es preveuen per a evitar-ho (art. 593 LEC), és possible que
s'embarguin els béns. La LEC disposa que aquest embargament és eficaç i que si el verdader
titular no fa valer els seus drets per mitjà de la terceria de domini, no pot impugnar l'alienació
dels béns embargats si el millor postor o adjudicatari els ha adquirit de manera irreivindicable
d'acord amb el que estableix la legislació substantiva.

 
6. La terceria de domini es dirigeix en tot cas davant el deutor-executat? I la terceria de millor
dret? Raoneu la resposta.

 
Solució

Solució de l'activitat 6
Tant la terceria de domini (art. 600 LEC), com la terceria de millor dret (art. 617 LEC), no
es dirigeixen en tot cas davant el deutor-executat, només s'interposen davant aquest si es
compleixen determinades circumstàncies. Aquestes terceries s'interposen sempre davant el
creditor-executant.

La terceria de domini es dirigeix davant l'executat, únicament quan el bé a què es referei-
xi hagi estat designat per ell. Encara que no s'hagi dirigit la demanda de terceria davant
l'executat, aquest por intervenir en el procediment amb els mateixos drets processals que les
parts de la terceria.

En la terceria de millor dret, l'executat pot intervenir en el procediment amb plenitud de
drets processals i ha de ser demandat quan el crèdit la preferència del qual al·legui el tercerista
no consti en un títol executiu.

 
Activitats

1. El títol executiu és una condició imprescindible per a l'acció executiva? Definiu el concepte
d'acció executiva i de títol executiu.

2. Si no hi ha documents fefaents o no hi consta suficientment la successió, el successor està
legitimat en el procés d'execució?

3. Què ha de comprovar el tribunal per a despatxar l'execució?

4. L'oposició de l'executat suspèn el curs de l'execució?

5. Diferencieu els interessos ordinaris dels interessos moratoris. Com s'apliquen a l'efecte de
despatxar l'execució? Examineu els tipus d'interessos moratoris i assenyaleu com es resolen
les seves possibles incompatibilitats.

6. Té caràcter constitutiu de l'embargament d'un bé immoble la seva anotació preventiva?
Expliqueu les mesures de garantia de la trava.

Activitats�d'aprofundiment

1. Redacteu una demanda executiva en un procés d'execució el títol executiu del qual és la
primera còpia d'una escriptura pública (és necessari tenir present que també s'han de presen-
tar els documents que l'han d'acompanyar).

2. Examineu els motius d'il·licitud que es presenten en els casos següents i assenyaleu-ne les
solucions respectives.
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a) En Pau i en Joan pacten en un document públic que en les seves relacions jurídiques
s'evitarà en qualsevol cas l'execució. A instàncies d'en Pau, es despatxa l'execució contra en
Joan.

b) En Pere paga el seu deute. Posteriorment es despatxa l'execució contra ell pel mateix deute
que ja ha pagat.

3. Determineu quins dels béns o drets següents són inembargables:

a) joies i objectes d'art
b) dret d'ús i habitació
c) drets de tempteig i retracte
d) nom
e) la pàtria potestat
f) accions i participacions socials
g) salari mínim interprofessional
h) intimitat personal

4. El patrimoni de l'executat està integrat pels béns següents:

• un xalet valorat en 300.000 €
• un salari mensual de 1.500 €
• un compte corrent amb un saldo de 6.000 €
• un cotxe valorat en 18.000 €

Es despatxa l'execució en contra seva i és necessari embargar tots els seus béns per a satisfer
plenament l'executant:

a) És necessari adoptar alguna mesura de localització i investigació dels béns de l'executat
que preveu la LEC?

b) Quina és l'ordre de l'embargament si cap dels criteris generals no permet determinar-ho?

c) Quina garantia de la trava es pot aplicar per cada un dels béns embargats?

Exercicis d'autoavaluació

1. Quina de les següents sentències constitueix un títol executiu?

a) Sentència merodeclarativa.
b) Sentència constitutiva.
c) Sentència de condemna.
d) Sentència declarativa.

2. Quines sentències configuren l'anomenada execució impròpia?

a) Sentències merodeclaratives i constitutives.
b) Sentència de condemna.
c) Sentència declarativa.
d) Sentència constitutiva.

3. Quin dels següents títols executius és extrajudicial?

a) Laude arbitral.
b) Primera còpia de les escriptures públiques.
c) Interlocutòria de quantia màxima.
d) Interlocutòria que fixa els honoraris d'advocats prèviament impugnats per excessius.

4. L'exequàtur és un...

a) procediment declaratiu ordinari.
b) procediment declaratiu especial sumari.
c) procediment per a recórrer una resolució estrangera en el país de què es tracti.
d) procediment perquè una resolució estrangera sigui executiva en el país de què es tracti.

5. Quina de les següents resolucions judicials es pot executar provisionalment?

a) La interlocutòria que acull l'acord de les parts en l'audiència prèvia al judici.
b) La sentència que declara l'existència d'un dret.
c) La sentència que constitueix una relació jurídica.
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d) La interlocutòria que denega una diligència preliminar.

6. Estan expressament excloses de l'execució provisional...

a) les sentències en què es tutelin drets fonamentals.
b) les sentències que condemnin a emetre una declaració de voluntat.
c) les sentències de condemna dictades en primera instància.
d) Cap d'aquestes respostes no és correcta.

7. Contra la interlocutòria que acorda l'execució provisional, l'executat pot...

a) presentar un recurs de cassació.
b) impugnar la resolució.
c) demanar l'execució provisional.
d) oposar-se a l'execució provisional.

8. Si es confirma la resolució de primera instància i no és susceptible de recurs, l'execució
provisional...

a) finalitza i es pot demanar indemnització pels danys i perjudicis.
b) finalitza i es pot demanar que es desfaci el que s'ha fet malament.
c) continua com a definitiva.
d) continua com a provisional.

9. Quin tribunal és competent per a conèixer de l'execució basada en títols extrajudicials?

a) Jutjats de primera instància.
b) Tribunal Constitucional.
c) Tribunal Suprem.
d) Audiència Provincial.

10. En el supòsit de solidaritat, si el títol és judicial...

a) no s'estén la responsabilitat davant deutors solidaris que no han estat part en el procés.
b) s'estén la responsabilitat davant tercers posseïdors que no han estat part en el procés.
c) s'estén la responsabilitat davant deutors solidaris que no han estat part en el procés.
d) no s'estén la responsabilitat davant tercers posseïdors que no han estat part en el procés.

11. En l'execució de títols judicials, el despatx de l'execució es denega si...

a) ha transcorregut el termini de caducitat de quatre anys.
b) ha transcorregut el termini de caducitat de cinc anys.
c) no ha transcorregut el termini de caducitat de quatre anys.
d) no ha transcorregut el termini de caducitat de cinc anys.

12. Contra la interlocutòria que despatxa l'execució, l'executat pot...

a) oposar-se a l'execució.
b) presentar un recurs de reposició.
c) presentar un recurs d'apel·lació.
d) oposar-se al recurs presentat per l'executant.

13. És un motiu d'oposició a l'execució per defectes processals...

a) la caducitat de l'acció executiva.
b) el pagament o compliment.
c) que l'executat no tingui el caràcter o representació amb què es demanda.
d) la pluspetició.

14. És un motiu d'oposició a l'execució per defectes de fons...

a) la nul·litat radical del despatx de l'execució.
b) la falta de capacitat o de representació de l'executant.
c) la falta de competència territorial.
d) el pagament o compliment.

15. En el supòsit de deute en moneda estrangera, s'ha d'expressar en moneda estrangera...

a) la quantitat principal i els interessos ordinaris i moratoris pactats per les part.
b) només la quantitat principal.
c) la quantitat que es reclami per mora processal i les costes.
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d) la quantitat principal i les costes.

16. El requeriment de pagament s'ha d'efectuar en...

a) el domicili de l'executant que consti en el títol executiu.
b) el domicili de l'executat que consti en el títol executiu.
c) el domicili de l'executat que consti en l'acció executiva.
d) el domicili de l'executant que consti en l'acció executiva.

17. Perquè un bé sigui objecte d'embargament...

a) ha de tenir contingut patrimonial.
b) ha de ser alienable.
c) no ha d'haver estat declarat inembargable.
d) Totes les respostes són correctes.

18. La LEC declara inembargable de manera absoluta...

a) les robes de l'executat i de la seva família.
b) el domicili de l'executant.
c) el salari de l'executat que excedeixi el salari mínim interprofessional.
d) el salari de l'executant que excedeixi el salari mínim interprofessional.

19. Qui pot presentar una terceria de domini?

a) L'executat.
b) El tercer.
c) L'executant.
d) L'executant i el tercer.

20. Juntament amb la demanda de terceria de millor dret s'ha d'aportar...

a) el poder del procurador.
b) els documents que acreditin la representació del litigant.
c) un principi de prova del crèdit que s'afirma preferent.
d) els documents que acreditin el valor de la cosa litigiosa.

21. Si el dret preferent del tercerista està documentat en un títol executiu, té legitimació
passiva en una terceria de millor dret...

a) l'executat.
b) l'executant.
c) el tercer posseïdor.
d) Cap de les respostes anteriors no és correcta.

22. Si l'executant desisteix de l'execució i el dret del tercerista de millor dret consta en un
títol executiu,...

a) continua l'execució per a satisfer el crèdit del tercerista, sense demanar la conformitat de
l'executat.
b) continua l'execució per a satisfer el crèdit del tercerista, i la conformitat de l'executat és
necessària.
c) finalitza l'execució.
d) finalitza l'execució, llevat que l'executat es mostri d'acord que prossegueixi per a satisfer
el crèdit del tercerista.

23. L'anotació preventiva d'embargament s'adopta...

a) d'ofici.
b) a instàncies de l'executat.
c) a instàncies del tercerista de domini.
d) a instàncies de l'executant.

24. Els efectes de l'anotació preventiva d'embargament són...

a) la responsabilitat de l'executat i la prohibició d'alienar el bé embargat.
b) l'embargament del sobrant i el reembargament.
c) el ius persequendi i el ius prioritatis.
d) l'alçament de la trava i l'alçament de l'embargament.

25. En quins casos és procedent l'administració judicial?
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a) En l'embargament diners, comptes corrents i sous.
b) En l'embargament de fruits i rendes, quan l'ordre de retenció no sigui l'adequada, i
l'embargament d'empreses.
c) En l'embargament de béns mobles, interessos i rendes.
d) En l'embargament de valors i instruments financers.
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Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1. c)

2. a)

3. b)

4. d)

5. a)

6. b)

7. d)

8. c)

9. a)

10. a)

11. b)

12. a)

13. c)

14. d)

15. a)

16. b)

17. d)

18. a)

19. b)

20. c)

21. b)

22. a)

23. d)

24. c)

25. b)
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Abreviatures

AP  Audiència Provincial.

CE  Constitució espanyola.

CC  Codi civil.

LA  Llei de l'arbitratge.

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

LECA  Llei d'enjudiciament civil de 1881.

LH  Llei hipotecària.

LOPJ  Llei orgànica del poder judicial.

LPH  Llei de la propietat horitzontal.

LSA  Llei de societats anònimes.

RH  Reglament hipotecari.

TEE  Títol executiu europeu.

TJCE  Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea.

TPI  Tribunal Penal Internacional.

TS  Tribunal Suprem.



© FUOC • PID_00153170 109 El procés d'execució

Glossari

acció executiva  Dret subjectiu públic de l'executant a obtenir dels tribunals l'execució
sobre el patrimoni de l'executat i que s'ha de fonamentar, en tot cas, en un títol que comporti
aquesta execució.

arbitratge  Institució mitjançant la qual les persones naturals o jurídiques poden sotmetre,
amb un conveni previ, a un àrbitre les qüestions litigioses que puguin sorgir en matèries de
la seva lliure disposició.

citació  Acte processal de comunicació del tribunal que determina el lloc, la data i l'hora
per a comparèixer i actuar.

citació a termini  Acte processal de comunicació del tribunal per a personar-se i per a
actuar dins un termini.

demanda executiva  Escrit d'al·legacions de l'executant, en què s'ha d'expressar: 1) el tí-
tol en què es fonamenta l'executant; 2) la tutela executiva que es pretén, precisant, si es-
cau, la quantitat que es reclama; 3) els béns de l'executat susceptibles d'embargament dels
que l'executant en té coneixement i, si escau, si els considera suficients per a la finalitat de
l'execució; 4) les mesures de localització i investigació del patrimoni de l'executat, si és ne-
cessari; 5è) la persona o les persones, amb expressió de les seves circumstàncies identificati-
ves, davant la qual o les quals es pretén el despatx de l'execució.

dies a quo  Moment o dia en què comença a córrer un termini.

dies ad quem  Moment o dia en què finalitza un termini.

executat  Persona o persones davant les quals es despatxa l'execució, amb la qual cosa ad-
quireixen la condició de part en el procés d'execució. Tenen legitimació passiva.

dret concursal  Sector de l'ordenament jurídic, integrat per un conjunt de normes predo-
minantment processals, que s'ocupa de regular els procediments judicials en virtut dels quals
es pretenen resoldre les situacions d'insolvència d'un deutor –empresari o particular no co-
merciant–, davant una pluralitat de creditors, per a liquidar el patrimoni del dit deutor o
arribar a algun tipus d'acord amb els creditors per a evitar la liquidació.

embargament  Actuacions que afecten determinats béns del patrimoni de l'executat en el
procés d'execució, per a procedir a la seva realització forçosa i satisfer el dret de l'executant.

executant  Persona o persones, creditors segons el títol executiu, que demanen i obtenen
el despatx de l'execució i que, per tant, són part en el procés d'execució. Tenen legitimació
activa.

incident  Actuacions que sobrevenen en el curs d'un procés, diferents de la qüestió principal
del judici, que es ventilen i decideixen separadament i que poden suspendre, segons el cas,
el transcurs d'un procediment.

interlocutòria de quantia màxima  Resolució judicial motivada que es dicta en un
procés penal entaulat per fets relacionats amb la circulació de vehicles de motor, i que
estableix la quantitat màxima en concepte d'indemnització reclamable en un procés civil
d'execució.

jurisdicció voluntària  Són processos de jurisdicció voluntària tots aquells en què sigui
necessària o se sol·liciti la intervenció del jutge, sense estar-hi obligada i sense que es promo-
gui cap controvèrsia entre parts conegudes i determinades.

manament judicial  Acte processal de comunicació del tribunal per a ordenar el lliurament
de certificats o testimonis i la pràctica de qualsevol actuació l'execució de la qual correspongui
als registradors de la propietat, mercantils, de vaixells, de vendes a terminis de béns mobles,
notaris o cossos d'un jutjat o tribunal.

oposició a l'execució  Escrit que pot presentar l'executat, una vegada se li ha notificat
la interlocutòria per la qual es despatxa l'execució, en virtut del qual s'oposa a l'execució
al·legant algun dels motius, processals o de fons, que preveu expressament la LEC.

requeriment de pagament  Acte de comunicació judicial pel qual, un cop despatxada
l'execució, s'ordena a l'executat que pagui o lliuri a l'executant una quantitat determinada
de diners reclamada en concepte de principal, costes i interessos meritats, si escau, fins a la
data de la demanda.
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terceria de domini  Expedient processal que interposa un tercer que, sense ser part en el
procés, afirma que és el propietari d'un bé embargat que no ha adquirit de l'executat una
vegada travat l'embargament; o bé que és titular d'un dret que, per disposició legal expressa,
es pugui oposar a l'embargament o a la realització forçosa d'un o diversos béns embargats.

terceria de millor dret  Expedient processal que interposa un tercer que afirma ser titular
del dret que el seu crèdit sigui satisfet amb preferència al de l'executant i la demanda del qual
ha d'anar acompanyada d'un principi de prova del crèdit que s'afirma que és preferent.

títol executiu  Supòsit de fet que determina el dret de l'executant que es despatxi l'execució
i que es dugui a terme tota l'activitat executiva i el deure del tribunal de realitzar els actes
propis d'aquesta activitat.

títol líquid  Títol executiu del qual resulta el deure de lliurar una quantitat de diners líquida
o fàcilment liquidable, és a dir, una quantitat de diners determinada que s'expressi en el títol
amb lletres, xifres o guarismes comprensibles o que es pugui precisar mitjançant una mera
operació matemàtica.

tractament processal  Conjunt d'activitats que es poden dur a terme per a fer valer el que
disposa una norma processal.

trava  Declaració de voluntat del tribunal, expressa o tàcita, que afecta un o diversos béns
de l'executat al procés d'execució.
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