
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/3403/2020, de 22 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat per l’apoderat
d’I. J. O., SL, contra la qualificació de 12 de febrer de 2020 del registrador titular del Registre de la Propietat
núm. 17 de Barcelona que suspèn la inscripció d'una escriptura de reducció de capital amb devolució
d’aportacions per manca de notificació a l’Ajuntament de Barcelona perquè aquest pugui exercir el dret
d’adquisició preferent que estableix el Pla general metropolità en els termes que resulten de la Llei del dret
a l’habitatge.

Es dicta resolució del recurs governatiu interposat per l’apoderat d’I. J. O., SL, contra la qualificació de 12 de
febrer de 2020 del registrador titular del Registre de la Propietat número 17 de Barcelona de suspensió de la
inscripció d’una escriptura de reducció de capital amb devolució d’aportacions per manca de notificació a
l’Ajuntament de Barcelona perquè aquest pugui exercir el dret d’adquisició preferent que estableix el Pla
general metropolità en els termes que resulten de la Llei del dret a l’habitatge.

Relació de fets

I

El 25 de novembre de 2019, en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona Javier Martínez Lehman amb el
número 2730 de protocol, es van formalitzar els acords de la junta de socis de la societat I. J. O., SL, en virtut
dels quals la societat reduïa capital amb la finalitat de retornar aportacions als socis de la companyia
mitjançant l’amortització de 20.457 participacions socials de les quals eren titulars els socis esmentats. Un dels
socis, la societat P. F., SL, rep com a devolució d’aportacions una casa al carrer Creu Coberta, 55 de Barcelona
que es compon de soterrani, planta baixa i entresol, que formen un sol local, sis plantes elevades amb un
habitatge per planta i un àtic i sobreàtic que formen un habitatge dúplex. La casa, valorada en 2.068.000,00
euros, és la finca inscrita al Registre de la Propietat número 17 de Barcelona com a finca 7402 i està llogada a
diverses terceres persones. L’escriptura es va presentar al Registre de la Propietat el 25 de novembre de 2019
i va causar l’assentament de presentació 1740 del diari 36. El 30 de gener de 2020, es van aportar les cèdules
d’habitabilitat dels habitatges integrats a l’edifici.

II

El 12 de febrer de 2020, el registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat número 17 de
Barcelona va qualificar l'escriptura en el sentit següent: “No consta la notificació a l’Ajuntament de Barcelona,
als efectes de l’exercici dels drets de tanteig i de retracte previstos en la modificació del Pla general metropolità
del municipi de Barcelona, segons consta a l’edicte de 14 de desembre de 2018. L’article 1 disposa que
«queden sotmeses a l’exercici d’aquests drets les transmissions oneroses dels immobles descrits a l’article 2 i
s’estenen a la transmissió d’accions o de participacions socials de societats mercantils, en els termes de l’article
15 de la Llei 7/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. No hi estan sotmeses les transmissions entre
les societats del mateix grup». I a l’article segon s’indica que els immobles susceptibles de ser subjectes
d’aquests drets, d’acord amb els articles 15 i 37 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i
els articles 172 i 173 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, són els següents: a) els edificis plurifamiliars
sencers emprats principalment com a habitatge.” I suspèn la inscripció.

III

Per escrit d’11 de març de 2020, J. J. L. S., que actua en representació d’I. J. O., SL, en virtut de poder
notarial suficient, va interposar un recurs davant aquesta direcció general contra la nota de qualificació, en el
qual destaca que el Pla general metropolità (PGM) circumscriu els drets de tanteig i retracte a les transmissions
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a títol onerós. Segons el recurrent, la reducció de capital no és un contracte amb causa onerosa en el sentit de
l’article 1274 del Codi civil espanyol, ja que la societat és un contracte plurilateral amb causa col·laborativa i,
per tant, els actes que afecten l’esfera interna de la societat –els que relacionen els socis amb la societat– no
es poden qualificar com a onerosos. Es tracta, diu, d’una operació societària en la qual no hi ha pròpiament
contracte. Subratlla també que el PGM no esmenta les operacions societàries a l’hora de configurar el dret
d’adquisició preferent. L’escrit, adreçat a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, es va presentar al
Registre de l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya el mateix dia
11 de març de 2020 i va arribar a aquesta direcció general el 16 de març de 2020, primer dia d’aplicació de
l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. Per raons que no són del cas, acabat el
període de suspensió de terminis previst per la norma esmentada, aquesta direcció general no va trametre
l’escrit al Registre de la Propietat fins al 5 de novembre, quan el termini ja s’havia exhaurit. Atès, però, que les
causes del retard no són imputables en cap cas a la persona recurrent, sinó a una deficiència puntual en
l’actuació de l’Administració, sembla adequat donar continuïtat a l’expedient.

IV

El registrador, Pedro Benítez Melgar, va notificar la interposició del recurs al notari Javier Martínez Lehman el
dia 9 de novembre, i el dia 25 va emetre el preceptiu informe en defensa de la nota de qualificació, en el qual
reitera que el motiu de la suspensió de la inscripció és la manca de notificació a l’Ajuntament de Barcelona i
al·lega, en defensa de la seva posició, que la reducció de capital té causa onerosa perquè el soci rep l’immoble
a canvi de participacions i, a més, fa esment de la nostra Resolució de 25 d’octubre de 2013 que equiparava
l’aportació d’immobles a una societat, en una operació d’ampliació de capital, a una transmissió o cessió
onerosa a l’hora de determinar l’obligació d’aportar la cèdula d’habitabilitat en atorgar l’escriptura
corresponent. Cal subratllar que no s’ha notificat la interposició del recurs a l’Ajuntament de Barcelona.

L’informe del registrador no al·lega presentació del recurs fora de termini i fa constar que el notari que va
autoritzar l’escriptura, Javier Martínez Lehman, no ha fet al·legacions en el termini que tenia per a fer-ne. El
mateix dia 25 de novembre s’eleva a la Direcció General l’expedient amb l’escrit d’interposició del recurs,
l’escriptura, la qualificació, el poder del recurrent i el seu informe.

V

En la resolució del recurs, aquesta Direcció General ha estat assessorada per la Comissió que, a aquests
efectes, regula la Llei 5/2009, del 28 d’abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les
clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o
de béns mobles de Catalunya.

Fonaments de dret

Primer

Els drets legals d’adquisició preferent en el dret de Catalunya

1.1 La qüestió que es planteja en aquest recurs és determinar si en una operació de reducció de capital per
devolució d’aportacions en la qual s’adjudiquen als socis béns immobles que eren de la societat són procedents
els drets d’adquisició preferent i, en concret, si ho és el de tanteig i retracte establert a favor de l’Ajuntament
de Barcelona pel PGM, en virtut de la reforma feta pública per l’edicte de 14 de desembre de 2018, d’acord
amb el que regula l’article 15 de la Llei del dret a l’habitatge i l’article 172 de la Llei d’urbanisme.

1.2 Els drets d’adquisició preferent de caràcter legal són restriccions al dret de propietat fonamentades en la
seva funció social. D’acord amb l’article 545-1 del Codi civil de Catalunya (CCC), les restriccions del dret de
propietat són les que estableixen les lleis en interès públic o privat, de manera que si són d’interès públic
constitueixen límits ordinaris en benefici de tota la comunitat i si són d’interès privat ho són en benefici dels
particulars. Els drets d’adquisició preferent poden ser en benefici de les administracions públiques, quan els
estableixen, entre d’altres, les lleis especials a què fa referència l’article 545-2.2 del CCC, o en benefici dels
particulars, quan els estableix el nostre Codi civil o les lleis civils especials o supletòries.

1.3 La conceptualització legal dels drets d’adquisició preferent la trobem a l’article 568-1 del CCC, que, en
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relació amb el tanteig, indica que és el dret que faculta el seu titular a adquirir a títol onerós un bé amb les
mateixes condicions pactades amb un altre adquirent i, en relació amb el retracte, diu que faculta el seu titular
per a subrogar-se en el lloc de l’adquirent amb les mateixes condicions convingudes en un negoci jurídic
onerós una vegada ha tingut lloc la transmissió. Conceptualment, doncs, els drets de tanteig i de retracte
només poden tenir lloc en les alienacions en què el titular del dret pot fer o donar allò a què s’han obligat els
adquirents, i la norma general és la de no procedència en les permutes, les retrovendes, les transaccions i en
les altres alienacions en les quals els titulars del dret no poden fer o donar allò a què s’han obligat els
adquirents, tal com estableix l’article 565-26 del CCC en regular la fadiga. D’altra banda, atesa la naturalesa
de les restriccions al dret de propietat que els atorga el mateix CCC, hem de subratllar que cal interpretar de
manera restrictiva els supòsits en què se’n pot fer ús.

Segon

Els drets d’adquisició preferent en benefici de particulars

2.1 El dret d’adquisició preferent a favor de l’Ajuntament de Barcelona que s’analitza en el recurs present és
una restricció d’interès públic, però cal anar al CCC, en la funció de dret comú a Catalunya que li atorga
l’article 111-4, per a establir amb nitidesa els supòsits en què es pot exercir. El punt de partida bàsic seria el
dels articles definitoris que hem esmentat al fonament anterior, però analitzar la resta de la normativa civil ens
permet aprofundir en la fonamentació d’aquesta resolució.

2.2 El Codi regula diversos supòsits de drets legals d’adquisició en favor de particulars. La normativa, provinent
de lleis precedents d’origen i èpoques diverses, està lluny de ser harmònica, potser perquè el legislador ha
atès, cas per cas, el major o menor interès públic de la situació jurídica que es vol protegir en establir-los.
L’anàlisi de conjunt porta a solucions diferents.

– L’article 552-4 regula el tanteig i el retracte de copropietaris en cas d’alienacions a títol onerós de la
participació indivisa, sense més concreció. L’article 556-10, en seu de propietat compartida, es remet a
l’anterior, com ho fa, també, l’article 463-6 en establir el dret entre els cohereus.

– L’article 561-10, en seu del dret d’usdefruit (aplicable als drets d’aprofitament parcial en virtut de l’article
563-4), fa referència al preu convingut (en el cas de transmissió onerosa) o al valor que es dona al dret (en el
cas de transmissió gratuïta), cosa que permet exercir el dret abonant en diners el valor del dret transmès
gratuïtament.

– L’article 565-26, en regular el dret de fadiga en els censos emfitèutics, l’exclou de manera expressa en les
permutes, les retrovendes, les transaccions i en les altres alienacions en les quals les persones titulars del dret
no poden fer o donar allò a què s’han obligat les adquirents.

– Els articles 568-16 i 568-18, en referir-se al retracte de confrontants, l’imposen en cas de venda o dació en
pagament, sense referència a d’altres alienacions, de la mateixa manera que fa l’article 568-23, en relació amb
la torneria de la Val d’Aran.

– L’article 623-27, finalment, en regular el dret d’adquisició preferent a favor de l’arrendatari de finques
rústiques, es refereix a l’alienació onerosa, la dació en pagament o l’aportació a societat pel propietari. En
canvi, per als arrendaments urbans, l’article 25 de la Llei estatal 29/1994, de 25 de novembre, d’arrendaments
urbans, aplicable a Catalunya a manca de regulació pròpia, només es refereix, en la seva versió actual, a la
venda.

2.3 La determinació del supòsit d’aplicació del dret de tanteig i el de retracte és, doncs, força variada, però es
pot observar que són excepcionals els supòsits en què s’admet el dret encara que no es pugui donar o fer el
mateix a què s’han obligat els adquirents.

Tercer

Els drets d’adquisició preferent en benefici de la comunitat

3.1 Si fem una anàlisi dels drets d’adquisició preferent que les lleis especials de Catalunya atorguen a favor de
les administracions públiques, tampoc no hi ha una regulació uniforme, cosa que de lege ferenda seria
esclaridora.

– L’article 32, de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, atribueix el dret a la Generalitat, i en
determinats casos als ens locals, sobre les finques de més de 100 hectàrees situades a l’interior dels espais
naturals en totes les alienacions inter vivos a títol onerós.
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– L’article 24 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, atribueix al Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya el dret d’adquisició preferent sobre els terrenys forestals
d'extensió superior a les 250 hectàrees que es venguin a un comprador diferent de l'Administració pública,
sense fer referència a cap altre negoci que no sigui el contracte de compravenda.

– L’article 26, de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix el dret a favor de la Generalitat, els
consells comarcals i els ajuntaments en les transmissions oneroses de béns d’interès cultural, sense especificar
més el negoci en què les fonamenta.

– L’article 15.1, de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, permet delimitar àrees en què es puguin exercir els
drets de tanteig i retracte a favor de l'Administració pública sobre edificis plurifamiliars sencers usats
principalment com a habitatge i àrees en què es puguin exercir els drets de tanteig i retracte a favor de
l'Administració pública sobre habitatges concrets. Aquests drets de tanteig i retracte s'estenen a la transmissió
d'accions o participacions socials de societats mercantils l'objecte de les quals estigui vinculat directament o
indirectament a l'activitat immobiliària i que siguin propietàries d'algun dels dits edificis o habitatges.

– Els articles 87 a 91 de l’esmentada Llei del dret a l’habitatge estableixen el dret d’adquisició preferent a favor
de l’Administració en les transmissions d’habitatges de protecció oficial. La normativa fa referència a preu o
contraprestació, de manera que circumscriu l’exercici del dret a transmissions oneroses, no necessàriament a
les compravendes.

– Els articles 173 i 174 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, estableixen a favor de la Generalitat el dret de tanteig sobre les transmissions oneroses que
afectin els sòls de titularitat privada reservats a l'ús d'habitatge de protecció pública pel planejament urbanístic
i sobre els habitatges arrendats, quan, d'acord amb la legislació sobre arrendaments urbans, es transmetin
conjuntament amb la resta d'habitatges o locals que formin part del mateix immoble, amb exclusió de les
transmissions entre les societats d'un mateix grup empresarial que tinguin el mateix objecte social o exerceixin
una activitat immobiliària similar.

– L’article 2 del Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització
dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària estableix el dret d’adquisició preferent en les
transmissions dels habitatges adquirits en un procés d'execució hipotecària o mitjançant compensació o
pagament de deute que hagin estat adquirits després de l'entrada en vigor de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l'habitatge. Aquest dret d'adquisició preferent afecta la primera i les posteriors
transmissions dels habitatges durant la vigència del decret llei esmentat, actualment fixada fins al 26 de març
de 2027. En aquest cas la llei parla exclusivament de la decisió de transmetre l’habitatge, però la remissió als
articles 87 a 91 de la Llei del dret a l’habitatge circumscriu aquest dret a les transmissions oneroses.

3.2 Veiem, doncs, que en els drets establerts a favor de les administracions la determinació del supòsit
d’aplicació s’estén, de manera general, a les transmissions oneroses, essent la finalitat d’aquests drets
incrementar el parc públic, sigui de terrenys forestals o situats en espais naturals, sigui de béns d’interès
cultural, sigui de terrenys per a la construcció d’habitatges de protecció oficial o simplement per a augmentar el
parc públic d’habitatges. En alguns casos el dret s’estableix amb la finalitat de fer un control preventiu en la
transmissió d’aquests habitatges, sigui perquè es compleixin els requisits de transmissió dels habitatges de
protecció oficial, sigui per a evitar transmissions especulatives amb habitatges procedents d’execucions
hipotecàries.

3.3 El PGM de Barcelona ha establert el dret d’adquisició preferent que ens ocupa en aquesta resolució sobre la
base de l’article 15 de la Llei del dret a l’habitatge. Aquesta llei, com dèiem, circumscriu la possibilitat d’exercir
aquest dret a les transmissions oneroses, sense concretar quines, i correspon ara determinar si el negoci de
reducció de capital amb devolució d’aportacions als socis en natura, que és l’objecte del present expedient, és
apte o no per a l’exercici del dret d’adquisició preferent.

3.4 La reducció de capital és una operació societària que, quan es fa amb la finalitat de fer la devolució del
valor de les aportacions dels socis, pot ser qualificada com a negoci onerós. El seu fonament rau en un acord
intern de la societat, que, en junta general de socis, és sobirana per a decidir-la, per a decidir si l’aportació es
retorna en diners o en béns i si ho fa reduint el valor nominal de les accions o participacions socials o
amortitzant-ne un nombre determinat. Com a conseqüència d’aquesta operació, el soci que rep els béns
conforme s’ha acordat tindrà menys participacions socials, però adquirirà uns béns, i la societat tindrà menys
capital i menys patrimoni, amb una afectació paral·lela en l’actiu i el passiu. Per a executar un acord de
reducció de capital amb devolució d’aportacions en béns o drets diferents dels diners, s’ha d’oferir aquesta
possibilitat per igual a tots els socis, i la devolució ha de fer-se a prorrata del valor de les respectives
participacions socials, llevat que, per unanimitat, s’acordi un altre sistema. El fet que el soci rebi béns, en el
nostre cas una casa, comporta que perdi participacions en la societat, per la qual cosa resulta evident que
l’hipotètic titular del dret d’adquisició preferent, l’Ajuntament, per via de tanteig no pot donar a la societat que
transmet el mateix que li dona el soci, perquè compraria l’immoble a la societat i no es podria dur a terme la
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reducció de capital acordada, amb la consegüent alteració de la regla de la prorrata en la devolució
d’aportacions als socis, no es podrien amortitzar les participacions del soci adjudicatari i s’alterarien les
majories de manera contrària a l’article 330 de la Llei de societats de capital. I si exercís el retracte contra la
societat adquirent no podria subrogar-se en la posició de l’adquirent i retornar-li la posició de soci. Ens trobem,
doncs, en un supòsit que no permet al titular del dret d’adquisició preferent donar al transmetent la mateixa
prestació que li ha donat l’adquirent ni a l’adquirent obtenir el que ha obtingut del transmetent, per la qual
cosa hauríem de negar la possibilitat d’exercir el dret en una reducció de capital. I és que la nota de qualificació
només posa l’accent en el caràcter onerós del negoci de reducció de capital, però no té en consideració que
perquè hi hagi dret d’adquisició preferent el seu titular ha de poder realitzar la mateixa contraprestació, llevat
que la mateixa llei ofereixi una solució diferent.

3.5 El fet que les restriccions al dret de propietat s’hagin d’interpretar de manera restrictiva i que la llei no faci
referència a les reduccions de capital –ni tampoc s’hi refereixi cap de les normes que hem vist abans (malgrat
que en algunes s’esmenta l’aportació de finca a societat)– ens hauria de dur, sense més raonaments, a
excloure aquestes operacions de la possibilitat de l’exercici del dret.

Més encara quan el PGM, que permet exercir el dret en els negocis de transmissió d’accions i participacions de
societat que tinguin per objecte els immobles esmentats, indica que “no hi estan sotmeses les transmissions
entre les societats del mateix grup”. També la Llei d’urbanisme exclou del dret d’adquisició preferent les
transmissions entre les societats d'un mateix grup empresarial que tinguin el mateix objecte social o exerceixin
una activitat immobiliària similar. En una reducció de capital com la que motiva aquest recurs, en què la
societat que rep l’immoble era sòcia de la societat que l’hi transmet, es dona una situació similar a la de la
transmissió entre societats del mateix grup, fins i tot en el supòsit que tècnicament no es donin tots els
requisits per a considerar-les com a tals. Més encara, en l’aportació d’immobles a una societat la persona que
la fa pot oferir-lo a l’Administració expressant les condicions de la transmissió, de manera que l’Administració
pot compensar al transmitent amb el valor que en rebria, mentre que en la reducció de capital la societat que
el redueix no pot fer la comunicació prèvia, perquè acordar la reducció depèn de la junta de socis, i
l’Administració mai no pot compensar la societat amb la contraprestació, que és l’amortització o reducció de
valor d’unes accions o participacions. Tampoc no pot compensar els altres socis afectats per l’acord de reducció
o, si és el cas, de liquidació, ja que han de ser tractats tots per igual, i si en compensa un els desiguala. A
més, el retracte és gairebé sempre subsidiari del tanteig (llevat dels casos específics de confrontants i de
torneria), i en aquest cas el tanteig seria impossible. Hem d’entendre, doncs, que per manca de regulació legal
específica no podem estendre els drets d’adquisició preferent de l’Administració, que en alguns casos són
possibles en operacions d’aportació d’immobles a la societat, als supòsits de restitució d’immobles en la
reducció de capital.

3.6 Ara bé, el registrador al·lega en l’informe (no en la nota, que és on pertocava de fer-ho) la nostra
Resolució JUS/2316/2013, de 25 d’octubre que, als efectes d’aportació de la cèdula d’habitabilitat, equiparava
l’aportació d’immobles a una societat a la transmissió o cessió onerosa a l’hora de determinar l’obligació
d’aportar la cèdula d’habitabilitat en atorgar l’escriptura corresponent. D’altra banda, nosaltres, en la Resolució
JUS/2800/2017, de 21 de novembre de 2017, vam concloure que l'aportació d'un habitatge a una ampliació de
capital podia ser considerada una “transmissió” a efectes de l'article 2 del Decret llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries per a la mobilització dels habitatges de processos d’execució hipotecària. Convé,
doncs, que justifiquem el sentit del nostre pronunciament en relació amb aquells casos, tot i que ja hem
avançat que les operacions d’aportació de finques al capital de societats i les de restitució de finques a socis en
els de reducció o liquidació de societats no són equiparables.

3.7 En la Resolució de 25 d’octubre de 2013, relativa a aportacions a societat, concloíem que calia aportar les
cèdules a les escriptures que les formalitzen, perquè l’article 26 de la Llei del dret a l’habitatge ho exigeix en
totes les cessions d’ús, inclosos els arrendaments, i perquè l’aportació de la cèdula no era només una norma de
protecció de l’adquirent, sinó també, i ho destacàvem, un mecanisme de control de l’existència efectiva de la
cèdula i del compliment de l’obligació de renovar-la periòdicament que té per finalitat última garantir la qualitat
del parc d’habitatges de Catalunya. Una cosa és obligar els propietaris a tenir l’habitatge en condicions de ser
habitable, cosa que s’ajusta a l’exercici ordinari del dret de propietat, i un altra de diferent és restringir als
propietaris la facultat de transmetre lliurement un bé, cosa que és excepcional en l’exercici del dret de
propietat.

3.8 I pel que fa a la Resolució JUS/2800/2017, de 21 de novembre, concloíem que l’article 15.1 de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge admet que “els drets de tanteig i retracte s'estenen a la
transmissió d'accions o participacions socials de societats mercantils l'objecte de les quals estigui vinculat
directament o indirectament a l'activitat immobiliària i que siguin propietàries d'algun dels dits edificis o
habitatges", per la qual cosa ens vam acabar decantant per considerar transmissió l’aportació a capital d’un
habitatge. Vam entendre, doncs, que l'Agència de l'Habitatge podia adquirir-lo abonant a la societat en diners
el valor fixat per a l’aportació. Ara bé, el cas feia referència a un supòsit d’exercici del dret d’adquisició
preferent sobre habitatges procedents d’execucions hipotecàries, diferent del que ens ocupa en la resolució
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present, perquè també és diferent el bé jurídic protegit en un i altre dret d’adquisició preferent. En el cas del
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, com en el cas de les transmissions d’habitatges de protecció oficial, la
finalitat és garantir el compliment, en les transmissions, d’uns requisits legals establerts prèviament. El dret
s’estableix per equiparació amb els articles 87 a 91 de la Llei del dret a l’habitatge. En canvi, en el cas del
PGM, el dret s’estableix sobre la base de l’article 15 de la Llei del dret a l’habitatge, i la finalitat és incrementar
el parc públic d’habitatges. Com dèiem abans, una cosa és garantir el compliment d’una normativa prèvia
(contingut ordinari del dret de propietat), encara que sigui mitjançant una restricció de la facultat de disposar, i
una altra de diferent és establir directament una restricció a aquesta facultat.

3.9 En conclusió, a manca de disposició legal expressa, entenem que el negoci jurídic de restitució de béns
immobles als socis en una reducció o liquidació de capital no autoritza les administracions públiques a exercir
el dret d’adquisició preferent establert per l’article 15 de la Llei del dret a l’habitatge i, en concret, no permet a
l’Ajuntament de Barcelona exercir el dret que estableix el PGM, atesa la pluralitat d’interessos implicats i la
impossibilitat de l’Administració d’adquirir el bé amb les mateixes condicions pactades amb el soci receptor o
de subrogar-se en el lloc del soci receptor amb les mateixes condicions convingudes amb els altres socis i amb
la societat.

Resolució

Aquesta Direcció General ha acordat estimar el recurs interposat i declarar inscriptible l’escriptura qualificada.

Contra aquesta resolució les persones legalment legitimades poden presentar recurs, mitjançant demanda,
davant un jutjat de 1a instància de la ciutat de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar a partir de la
data de la seva notificació, essent d’aplicació les normes del judici verbal, d’acord amb el que disposa l’article
328 de la Llei hipotecària, en relació amb l’article 4 de la Llei 5/2009, del 28 d’abril, dels recursos contra la
qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya. La demanda d’impugnació s’ha d’anunciar
prèviament a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Barcelona, 22 de desembre de 2020

Xavier Bernadí Gil

Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

(20.357.104)
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