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Introducció
En un món globalitzat les relacions
econòmiques són cada vegada més
transfrontereres.

Es produeixen intercanvis econòmics
contínuament i qualsevol transacció comporta
en sí un contracte (una exportació, la prestació
d'un servei, etc.).

El principi de llibertat de forma contractual
provoca que es perfeccionin i executin
contractes internacionals sense adonar-nos.

Només ens adonem quan hi ha un problema:
per exemple s'incompleix una obligació.

A les preguntes clàssiques Què puc reclamar?,
en l'àmbit internacional se sumen noves
qüestions: On puc reclamar? i Quin dret
m'aplica?
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Quin tribunal és competent en cas d'incompliment?
Quin dret s'aplica?

Així mateix i per la seva rellevància en l'àmbit internacional, analitzarem el règim dels Incoterms, que regulen
qui assumeix el cost i la responsabilitat associada, al transport i al lliurament de les mercaderies. 
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Aspectes claus en el contractes internacionals
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Tribunal Competent:
Quina és la Competència
Judicial Internacional
(CJI)?
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Si el demandat té domicili a un Estat Membre,
les regles de la CJI venen determinades pel
Reglament Brussel·les I (1215/2012  de 12 de
Desembre de 2012).

Reglament Brussel·les I.

Àmbit material: 
Aplica en matèries civils i mercantils.
No aplica a matèries relatives a: Dret família,
Insolvències, Dret Successori.
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Règim del reglament

Principi general: el Tribunal competent serà el domicili del demandat.

Excepcions:

En matèria de béns immobles + lloguers: lloc ubicació bé immoble.
 En matèria de validesa, dissolució de companyies: lloc on està domiciliada la
companyia.
En matèria de validesa de la inscripció en Registres Públics: lloc on estigui el
registre.

1) En determinades matèries aplica una determinada CJI amb independència del
domicili. Son matèries amb CJI exclusiva:
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Excepcions:

Si demanda el consumidor: o el Tribunal competent de l’Estat Membre on estigui domiciliat la
contrapart, o el domicili del consumidor. 
Si es demanda contra el consumidor: el Tribunal competent serà el del domicili del consumidor.

2) En matèria de contractes amb consumidors: domicili del consumidor (arts. 17 i 18 del reglament):

 

www.agmabogados.com

Règim del reglament

https://www.agmabogados.com/


www.agmabogados.com

Excepcions:

Les parts son els millors jutges dels seus interessos.

Poden decidir agafar una jurisdicció neutral, o una amb un
coneixement específic, o una on les despeses litigació siguin
més econòmiques.

Supòsit: Cas North S.A. AAP de Barcelona de 19 de desembre de
2007.

Agent amb domicili a BCN però les parts havien pactat
submissió a Alemanya.

3) Tribunal que hagin pactat les parts:

Règim del reglament
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Formalització del pacte
Per escrit o verbalment amb confirmació escrita:

Cas de la AAPP de Madrid de 11 octubre de
2012: empresa espanyola i alemanya que es
van sotmetre als tribunals de Frankfurt.

Incloses a les condicions generals:

Pacte vàlid si es compleixen uns certs
requisits: que s’hagin pogut tenir coneixement
d’aquestes CG i del seu contingut. 

Per exemple: remissió a la comanda de les
Condicions Generals de Compra i que les
mateixes estiguin web.
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Exemple
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Empresa que presta servei tècnic de reparació de
maquinaries per Europa.

Si no diu res als contractes: CJI domicili del demandat o
lloc on presti el servei.

Si ho estableix en el contracte: lloc on hagi dit.

Ho pot incloure vàlidament a les seves condicions
generals que estiguin penjades web sempre que a la
comanda es faci remissió.
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Competències especials en matèria
contractual Apart domicili demandat, es pot demandar lloc de

compliment de l’obligació (art. 7).

En CV internacionals: lloc entrega
mercaderia.

En prestació de serveis: lloc prestació servei.

En matèria de danys: lloc on s’hagi produït el
dany.

Per exemple: 
 

- Transport aeri: lloc de partida i lloc
d’arribada (TJUE).
- Contracte agència: lloc d’execució
contracte. Si son varis països, el lloc principal
(TJUE).
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Competències especials en matèria
contractual

Conveni que existeixi amb aquell país. Conveni de Lugano: EM, Suïssa, Noruega, Islàndia.

LOPJ (art 22): règim molt similar al conveni de Brussel·les I:

Criteri general: domicili demandat.
Criteri Especial: lloc de compliment.
Criteri exclusiu: matèries amb competència exclusiva.
Autonomia voluntat.

Si el demandat no pertany a un Estat Membre (Andorra, Liechtenstein, Mònaco):
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Empresa catalana resol el contracte per falta de
resultats i empresa francesa reclama. 

Sabem que ho podrà fer a BCN per domicili demandat
o a França. 

Quina llei aplica? Escenari d’incertesa. 

Criteri general: Llei que presenti una vinculació més
estreta. 

Cas: Empresa catalana contracta un distribuïdor francès
per treballar els mercats de França, Alemanya i Itàlia.

Llei aplicable
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Norma que determina llei aplicable obligacions contractuals reglament 593/2008 de 17 de juny de 2008:
reglament Roma I.
Té caràcter universal. Aplica encara que parts, llei, no siguin estats membres.

Per exemple: Tribunal Espanyol determinarà llei aplicable conforme Roma I a contracte entre empresa nord
americana i xinesa.
Règim general: autonomia voluntat. Parts escullen llei que volen, encara que no tingui relació amb les parts o el
contracte.
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Llei aplicable
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Contracte de CV de mercaderies: lloc on el venedor tingui la seva
residència habitual.
Contracte de prestació de serveis: lloc on el prestador del servei tingui
la seva residència habitual.
Contracte que tingui per objecte un bé immoble o un lloguer de
l’immoble: llei del país del bé immoble.
Contracte de franquícia: lloc on el franquiciat tingui la seva residència
habitual.
Contacte de distribució: lloc on el distribuïdor tingui la seva residència
habitual.
Contracte de béns via subhasta: llei del lloc on es faci subhasta.
Resta de casos: llei del país on tingui la seva residència habitual la part
que dugui a terme la prestació més característica del contracte.

Si no es pot determinar (per exemple permutes): llei del país on el contracte
presenti vincles més estrets.

Si no hi ha pacte, règim per defecte en funció tipus de contracte:
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Llei aplicable
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Les parts al contracte poden escollir la llei que vulguin

Si no hi ha pacte al respecte, aplicaria la llei espanyola per tenir
l’empresa de Girona la seva residència (equivalent al lloc on té la
seva residència habitual) a Espanya.

Exemple: Empresa Estats Units, amb domicili a l’estat de Delaware,
contracta una empresa de Girona per distribuir software a Espanya. 
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Règim especial per a 4 tipus de contracte:

Contracte de transport.
Contracte amb consumidor.
Contracte individual de treball.
Contracte d’assegurances.

Raó de ser: legislador assumeix es produeix
desigualtat entre les parts.

Llei aplicable
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Contracte de transport de mercaderies (art. 5): si no s’ha pactat llei entre les parts, serà la del lloc on el
transportista tingui la seva residència habitual sempre i quan coincideixi amb el lloc de recepció o lloc
d’entrega o coincideixi amb lloc residència habitual remitent. 

Si no es compleixen aquets requisits, llei del país corresponent al lloc d’entrega convingut per les parts.
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Contracte de transport de persones:

Lloc on passatger tingui residència habitual.
Lloc on transportista tingui residència habitual.
 Lloc on transportista tingui la seva administració central.
 Llei on es trobi lloc d’origen.
 Llei on es trobi lloc de destí.

Parts poden pactar llei aplicable però dins opcions limitades. Les
següents:

Si no hi ha pacte entre les parts, llei on passatger tingui residència si
coincideix país d’origen o país de destí.

En defecte: país on transportista tingui la seva residència habitual.
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Companyia aèria low cost que opera a Espanya pot
sotmetre els seus contractes a la llei i tribunals del seu
país. Però com han remarcat tribunals, no poden fer-ho
dins de les seves Condicions Generals de Venda, perquè
sinó son clàusules abusives. 

Només seran vàlides si s’han negociat individualment amb
consumidor.

Llei aplicable
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Contracte amb consumidors (art. 6 reglament).
Requisits:

Aplica en contractes entre un professional i un
consumidor. Consumidor es una PF que opera
en un àmbit diferent a la seva activitat
professional.
Davant consumidors passius: aquell
consumidor que consumeix al mercat on té la
seva residència habitual.

Llei aplicable: llei del país on consumidor té la seva
residència habitual.

Hi ha una sèrie d’excepcions que determinen que la
llei aplicable sigui diferent (art. 6.4 reglament Roma I)      
           per exemple, en contractes de prestació de
serveis, si el servei s’ha de prestar a un tercer país (ex.
curs d’idiomes a Irlanda).

Llei aplicable
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Contracte individual de treball (art. 8 reglament):

 Llei que escullin les parts. Però aquesta llei no pot tenir pitjor resultat a la que hagués aplicat per
defecte. 

Aquesta llei es la del país on treballador realitzi feina habitualment.
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Llei aplicable
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Lleis policia (art. 9 reglament):

Són aquelles lleis que un estat considera bàsiques per a la protecció
dels interessos públics. Opera en qualsevol cas, sigui quina sigui la llei
aplicable per contracte. 

Per exemple: lleis que prohibeixen comercialitzar determinats béns,
lleis que prohibeixen transaccions amb determinats estats, lleis que
prohibeixen restricció competència.
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Conjunt de regles emeses per la ICC. Responen a
l’acrònim ICC  “International Commercial Terms”.

Regulen com es distribueixen entre les parts les
obligacions i responsabilitats concretes en l’àmbit de
CV de mercaderies.

En particular, relacionades amb el cost de transport de
mercaderies, responsabilitat en cas de sinistre, cost
despatx duanes, cost assegurança del transport. Tot via
uns acrònims que s’estableixen en el contracte: EXW,
CIF, FOB.

Incoterms
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EXW: venedor no assumeix ni despesa, ni risc del transport. Entrega a
fàbrica del venedor.

FCA (Free Carrier): venedor entrega mercaderia al transportista indicat pel
comprador. El cost del transport l’assumeix el comprador.
CPT: venedor assumeix cost transport. Però cost assegurança i riscos de
pèrdua, dany els assumeix comprador.
DAT-DAP: venedor assumeix tots els costos i riscos: transport, risc de
pèrdua, danys... La mercaderia s’entrega al comprador a la terminal
acordada. El comprador només assumeix els costos de descàrrega de la
mercaderia.
DDP (Dret d’entrega pagat): majors obligacions assumides pel venedor:
transport, assegurança, tràmits duaners.

Tipus d’incoterms aplicables a qualsevol medi de transport:

En defecte de pacte, determina que la llei aplicable al contracte sigui la del
venedor.
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Incoterms

Web Máster Logística
Fuente: 
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SOM AGM ABOGADOS

Amb més de 35 anys de recorregut, AGM
Abogados sempre ha tingut el mateix
objectiu: trobar la millor i més ràpida
solució als problemes legals dels nostres
clients.

És per a això que reunim a un equip
internacional de més de 100
professionals, repartits entre Barcelona,
Sabadell, Madrid i París, cadascún
especialitzat en la seva àrea en concret i,
sobretot, apassionats per la seva feina.

Som un dels 35 despatxos d'advocats
espanyols més importants del país i
l'únic que compta amb una oficina pròpia
a França.

Els prestigiosos rànkings de despatxos
d'advocats ens recomanen:
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TROBA'NS

Barcelona
Pau Clarís, 139 | 08009
Tel: +34 93 487 11 26
Fax: +34 93 487 00 68

agm@agmabogados.com

Madrid
Pº Castellana, 114, esc. 1, 6º 2ª | 28046

Tel: +34 91 562 13 86
Fax: +34 91 561 53 83

madrid@agmabogados.com

París
27, rue Dumont d’Urville | 75116

Tel: +33 1 44 43 00 70
Fax: +33 1 47 20 57 70

paris@agmabogados.com

www.agmabogados.com

Sabadell
C/del Sol, 217, local | 08201

Tel: +34 93 715 51 36
Fax: +34 93 725 38 45

sabadell@agmabogados.com
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L'EQUIP QUE
T'ACOMPANYA
DES DEL PRINCIPI
FINS AL FINAL
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