
INTRODUCCIÓ 

La Llei 42/2015, de Reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil,  en vigor des del 07/10/15 (en en-
davant, la Llei), va modificar, entre altres qüestions, el règim de prescripció de les accions per-
sonals civils. Aquesta modificació en concret ha motivat diferents dubtes, encara no resolts ac-
tualment.  

Què significa prescripció d’accions? Per norma, tenim un termini de temps determinat per la 
Llei per poder exigir els nostres drets o presentar les nostres reclamacions mitjançant l’acció judi-
cial més adequada. A aquest termini, se l’anomena termini de prescripció. En altres paraules,  
esgotat el termini de prescripció, encara que tinguem  raó ja no podrem exercir l’acció le-
gal per fer valer aquesta raó (la nostra acció haurà prescrit i s’haurà perdut la possibilitat d’actuar 
judicialment contra l’altra part). 

En Dret, distingim d’altres Drets processals—com l’Administratiu (processos judicials relatius a 
qüestions entre l’Administració Pública i els administrats: impostos, expropiacions, etc.) o el Penal  
(investigacions i judicis relatius a delictes) -, al Dret Processal Civil-Mercantil, relatiu a les qües-
tions litigioses entre parts privades, ja siguin persones físiques (temes de divorcis,  herències, 
desnonaments, etc.), ja siguin empreses (reclamacions de deute,  indemnitzacions per incompli-
ments de contracte, etc.), ja entre consumidors i empreses. Són accions civils les que s’exercei-
xen davant els Tribunals Civils i és el termini de prescripció d’aquestes el que ha quedat modifi-
cat. 

 
INTERRUPCIÓ DE LA  

PRESCRIPCIÓ 
 
El termini s’interromp ca-
da vegada que es reclama 
extrajudicialment. És es-
sencial reclamar per escrit i 
conservar tots  els justifi-
cants (correus electrònics, 
burofaxos, cartes, etc.).  
Cada vegada que s’inter-
romp la prescripció, el 
termini a comptar comen-
ça de nou des de cero. 
 
 

EL CAS ESPECIAL DE 
CATALUNYA 

 
A Catalunya, hi ha, però, un 
CC propi que estableix un  
termini de 10 anys per a 
les accions personals que 
no tinguin termini especi-
al (article 121-20, Llei 
29/2002,  primera llei del 
CC de Catalunya). En prin-
cipi, a Catalunya preval el 
CC Català però no respecte 
a les obligacions mercantils 
(entre empresaris o comer-
ciants en l’àmbit d’aquesta 
empresa o comerç), perquè 
aquestes es regeixen pel 
Dret General. 

 

RECOMANEM QUE ENS 
CONSULTEU DAVANT DE 

QUALSEVOL DUBTE      
SOBRE AQUEST TEMA 
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Nota: Quedem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte. Recordeu, si us plau, que aquesta comunicació té una finalitat 
exclusivament informativa. Qualsevol actuació s’ha de consultar abans amb els nostres especialistes. 
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NOVETATS INTRODUÏDES PER LA LLEI EN MATÈRIA DE PRESCRIPCIÓ 

La Disposició Final 1ª de la Llei modifica l’article 1964 del Codi Civil (CC) de la següent manera: 

Per tant, els canvis se centren en les obligacions no hipotecàries.  No hi ha dubte respecte de les 
obligacions generades a partir del 07/10/2015: el termini es redueix a 5 anys. Això afecta, 
per exemple, al creditor que ha de reclamar judicialment el pagament d’un deute comú.  

Prenguin nota que la data límit per reclamar judicialment aquests deutes es el 07/10/2020.  

I LES OBLIGACIONS NASCUDES ABANS DEL 07/10/2015? 

La redacció de la Llei és confusa en aquest punt. La interpretació més generalitzada, però no la 
única, és la següent: en principi, la prescripció començada abans del 07/10/2015 se sotmet al 
règim anterior (15 anys); però, si des del 07/10/2015 transcorre íntegrament el nou termini 
de 5 anys, l’acció queda també prescrita. Exemple: si una persona compra alguna cosa el 
06/09/2015 i s’obliga a pagar el 06/10/2015, el venedor té 15 anys per reclamar (06/10/2030), 
però si des del 07/10/2015 fins el 07/10/2020 no fa cap reclamació ni judicial ni extrajudicial del 
deute, prescriuria el 07/10/2020 i no el 06/10/2030. 

Tipus d’acció Termini abans de la Reforma Termini després de la Refor-
ma 

Acció Hipotecària 
20 anys des que es pot exercir 

l’acció.  
20 anys des que es pot exercir 

l’acció. 

Accions personals sense 
termini especial 

15 anys des que es pot exercir 
l’acció. 

5 anys des de la Reforma 


