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Resum 

Aquest treball visita una qüestió clàssica i controvertida de la doctrina i la jurisprudència oc-

cidentals dels darrers seixanta anys amb un enfocament propi. En la dialèctica entre autono-

mia privada i drets fonamentals, es centra en les problemàtiques específiques que sorgeixen 

en l’exercici de la llibertat de contractació en el dret privat. Ho fa a través, primerament, 

d’una panoràmica general sobre la Drittwirkung dels drets fonamentals. Després exposa i ana-

litza detingudament les aportacions acadèmiques sobre l’eficàcia dels drets fonamentals en les 

relacions inter privatos, entenent que poden constituir-se en límit tant a la llibertat d’accedir a 

contractar i d’escollir el co-contractant com a la llibertat per fixar els termes del contracte. 

Finalment, aplica a casos concrets que s’han donat en la pràctica dels tribunals de diverses 

jurisdiccions els conceptes desenvolupats.  
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1. Introducció 

Es pot preveure en un contracte d’arrendament la seva resolució si la parella homosexual que 

viu al pis arrendat assisteix a la celebració del Dia de l’Orgull Gai? Pot el propietari d’un pis 

de l’Eixample de Barcelona negar-se a vendre’l a una família marroquí perquè són musul-

mans? O, en clau de rabiosa actualitat, pot un mecànic de Reus negar-se a reparar un vehicle 

d’una agent de la Policia Nacional
1
? Pot un contracte d’agència impedir que l’agent comercial 

llueixi un llaç groc a la solapa de l’americana? Pot una barberia per a homes negar-se a aten-

dre una dona? Pot un petit negoci de comestibles, l’únic en tot el poble i en quinze quilòmetre 

al voltant, decidir que només atén a persones naturals del país? 

Les situacions plantejades tenen totes un comú denominador: s’hi troben imbricats drets fo-

namentals i llibertat de contractació en l’àmbit del dret privat. Aquesta temàtica, la de la inci-

dència dels drets fonamentals en les relacions civils i mercantils, ha estat una preocupació de 

que les darreres generacions de juristes s’han ocupat de tractar amb profunditat, especialment 

en l’àmbit europeu i singularment alemany, tot i que certament l’acadèmia espanyola no hi ha 

prestat gran atenció.  

Aquest treball pretén donar una primera imatge de l’estat de la qüestió des de la perspectiva 

del dret privat. Té per objectiu exposar una panoràmica general sobre la doctrina de l’eficàcia 

horitzontal dels drets fonamentals, amb les diverses aportacions des del seu sorgiment a mit-

jan del segle anterior, per després detenir-nos en la concreta interacció dels drets fonamentals 

amb la llibertat de fixar el contingut dels contractes i la possibilitat de negar-se a contractar i 

d’escollir el co-contractant, manifestacions concretes de l’autonomia privada. Finalment, s’ha 

realitzat una cerca de casos que s’han donat en la pràctica dels tribunals de diverses jurisdic-

cions i que es poden reconstruir aplicant la doctrina estudiada.  

                                                           
1
 P. ESPARCH, “Denuncien un mecànic de Reus per no voler arreglar el cotxe d’una agent de la Policia Nacio-

nal”, Diari Ara, 2 de febrer de 2018. Enllaç de la notícia: https://www.ara.cat/societat/Denuncien-mecanic-Reus-

negar-arreglar-cotxe-agent-Policia-Nacional-delicte-odi_0_1954004742.html.  

https://www.ara.cat/societat/Denuncien-mecanic-Reus-negar-arreglar-cotxe-agent-Policia-Nacional-delicte-odi_0_1954004742.html
https://www.ara.cat/societat/Denuncien-mecanic-Reus-negar-arreglar-cotxe-agent-Policia-Nacional-delicte-odi_0_1954004742.html
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2. Drets fonamentals i dret privat 

Encarar la temàtica que ens proposem abordar no pot partir des d’un altre punt que no sigui 

una introducció a la doctrina de la Drittwirkung der Grundrechte (literalment, eficàcia davant 

tercers dels drets fonamentals), sota la qual s’engloben diverses teories que intenten fonamen-

tar una gradació diversa de vinculació dels drets fonamentals per part dels subjectes de dret 

privat
2
, això és, determinar el grau d’incidència dels drets fonamentals en el dret privat i en 

les relacions jurídiques de naturalesa privada
3
. 

No és qüestió controvertida entre la doctrina la vinculació directa dels poders públics als drets 

fonamentals (eficàcia vertical dels drets fonamentals
4
), heretant la vella idea de la Revolució 

Francesa que els drets i llibertats fonamentals garanteixen un àmbit personal de no ingerència 

per part de l’autoritat pública. Aquesta visió entroncava estretament amb la concepció liberal 

de l’estructura social: la societat es composa d’individus iguals que actuen sota la seva volun-

tat, de manera que les lleis només podien contribuir a realitzar-la, mai a restringir-la. Així es 

com es va construir el binomi Constitució-Codificació, que convivien en trajectòries jurídi-

ques paral·leles, tot reflectint la separació entre Estat i societat. 

El pas decisiu cap a l’Estat social i democràtic de dret
5
 consagrat en les Constitucions del se-

gle XX, especialment les promulgades amb posterioritat a la Segona Guerra Mundial
6
, trans-

forma profundament aquest paradigma. En l’actualitat hi ha acord entorn a l’afirmació que els 

drets fonamental tenen alguna mena de “vigència social”, per servir-nos de l’expressió em-

prada per ALFARO, “en el sentit que els particulars han de gaudir d’algun tipus de protecció 

en l’exercici dels seus drets fonamentals davant el seu no reconeixement per part d’altres 

particulars”
7
. Ara bé, valgui com a apunt preliminar que aquest acord es trenca quan es discu-

teix la forma en què aquests drets fonamentals s’han de fer efectius en les relacions inter pri-

vatos. 

                                                           
2
 C. STARK, Jurisdicción constitucional y derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2011, pp. 275-279. 

3
 J. GARCÍA TORRES, A. JIMÉNEZ BLANCO, Derechos fundamentales y relaciones entre particulares, Civi-

tas, Madrid, 1986, pp. 11-19. 
4
 Aquest és el sentit de l’art. 53.1 ab initio CE: “Els drets i les llibertats reconeguts en el capítol segon del pre-

sent títol [Títol I: dels drets i els deures fonamentals] vinculen tots els poders públics”. 
5
 A tall d’exemple: art. 20.I Llei Fonamental de Bonn, art. 2o Constitució Francesa, art. 79 Llei Suprema el Perú, 

art. 1.1 Constitució Espanyola. 
6
 P. CONTRERAS PALMADA, La eficacia horizontal de los derechos fundamentales y los límites a la libertad 

de disponer mortis causa, e-Repositori UPF, 2015, Barcelona, p. 25 
7
 J. ALFARO ÁGUILA-REAL, “Autonomía privada y derechos fundamentales”, Anuario de Derecho Civil, 

volum 46, fascicle 1, 1993, p. 58. 
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En qualsevol cas, aquesta diferent posició de poders públics i particulars davant el reconeixe-

ment dels drets fonamentals dels ciutadans té, com a conseqüència lògica, un tractament dife-

rent per a cada categoria identificada: els drets fonamentals tenen certa operativitat en l’àmbit 

privat, “però la seva aplicació és més matisada, donada la prevalença del principi 

d’autonomia de la voluntat i de la llibertat negocial, que en l’esfera d’allò públic”
8
. 

 

2.1.Primeres aportacions germàniques a la doctrina de la Drittwirkung 

La tesi de la Drittwirkung va ser formulada originàriament pel jurista germànic Hans Carl 

NIPPERDEY en els anys cinquanta i recollida ràpidament pels tribunals federals alemanys 

(tingueu en compte que fou president del Tribunal Federal Laboral) i, singularment, pel Tri-

bunal Constitucional Federal i la jurisdicció social
9
. 

NIPPERDEY va distingir dos grups de drets fonamentals: a) llibertat de reunió (art. 8 GG
10

), 

llibertat de circulació (art. 11 GG), inviolabilitat del domicili (art. 13 GG), propietat privada i 

herència (art. 14.1 GG), indemnització per expropiació (art. 14.3 GG), conservació de la naci-

onalitat, no extradició per a alemanys i dret d’asil (art 16 GG), que només vinculen als poders 

públics en sentit estricte (poder legislatiu, poder executiu i poder judicial); b) la resta de drets 

fonamentals, que no només actuen front l’Estat, sinó que garanteixen al ciutadà un cert estatus 

social, especialment front a aquells grups o organitzacions (com ara corporacions o empreses) 

que, per la seva influència o poder, equiparable a les que poden exercir els poders públics 

sobre els ciutadans, poden suposar una amenaça per al lliure exercici dels drets fonamentals 

de l’individu (el que va denominar com a poders socials o poders fàctics
11

). 

Tanmateix, la Drittwirkung no s’atura, per a NIPPERDEY, davant els casos de manifesta 

desigualtat entre les parts (quelcom que constituiria una limitació subjectiva a l’eficàcia horit-

zontal dels drets fonamentals). Alguns d’ells, com ara la llibertat d’expressió i la prohibició de 

no discriminació, estan tan entroncats amb la dignitat de la persona i el seu lliure desenvolu-

pament que es constitueixen en principis ordenadors per a la vida social, amb significat direc-

te per al tràfic jurídic entre els ciutadans. KRÜGER va sintetitzar la convicció de  NIEPPER-

                                                           
8
 I. VIVAS TESÓN, “Horizontalidad de los derechos fundamentales”, Bienes de la Personalidad.  XIII Jornadas 

de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2008, 

pp. 205 – 213. 
9
 GARCÍA TORRES, JIMÉNEZ BLANCO, op. cit., pp. 21-38. 

10
 Abreviatura alemanya que emprarem per referir-nos a la Llei Fonamental de Bonn. 

11
 A. AGUILERA RULL, “Prohibición de discriminación y libertad de contratación”, InDret Revista para el 

análisis del Derecho, 2009, p. 18. 
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DEY en l’afirmació “el dret al lliure desenvolupament de la personalitat no només es predica 

enfront l’Estat, sinó també enfront de tercers”. 

L’acceptació de la validesa dels drets fonamentals amb efecte immediat per al tràfic jurídic 

dels ciutadans entre ells escapçava la puresa metòdica de la concepció clàssica, però es va 

revelar possible i de gran utilitat. Des de llavors es van succeir, en la República Federal Ale-

manya, diverses aportacions doctrinals i decisions jurisprudencials, d’entre les que mereix 

especial atenció el leading case del Tribunal Constitucional Federal de la República Federal 

Alemanya. 

El primer cas en què el Tribunal Constitucional alemany va afrontar una problemàtica relaci-

onada amb la Drittwirkung fou Lüth-Urteil
12

, sentència dictada el 15 de gener de 1958. El 

Tribunal s’expressava en els següents termes
13

: “[...] [E]ls drets fonamentals tenen per objec-

te, en primer lloc, garantir l’esfera de llibertat dels particulars front intervencions del poder 

públic: són drets de defensa del ciutadà davant l’Estat. Aquest fet es deriva tant del desenvo-

lupament històrico-espiritual de la idea de drets fonamentals com dels fets històrics que han 

dut a la recepció dels drets fonamentals en les Constitucions dels Estats. I aquest sentit és el 

que també tenen els drets fonamentals en la Llei Fonamental de Bonn, que amb la seva ubi-

cació preferent pretenen afirmar la primacia del l’home i la seva dignitat front el poder de 

l’Estat. [...] No obstant això, és igualment cert que la GG, que no vol ser neutral front als 

valors, en el seu títol referent als drets fonamentals també ha instituït un ordre objectiu de 

valors i ha expressat un enfortiment principal dels drets fonamentals. Aquest sistema de va-

lors, que té el seu centre en el lliure desenvolupament de la personalitat humana i la seva 

dignitat en l’interior de la comunitat social, ha de regir com a decisió constitucional bàsica 

en tots els àmbits del dret; d’ell reben directrius i impulsos la legislació, l’administració i la 

jurisdicció. D’aquesta forma influeix evidentment també sobre el dret civil; cap disposició 

                                                           
12

 BVerfGE 7, 198. Els fets que susciten el pronunciament judicial són els següents: LÜTH, senador de la ciutat-

Estat d’Hamburg i president del Club de Premsa d’aquesta ciutat, durant l’obertura d’un festival cinematogràfic 

el 20 de setembre de 1958 es va adreçar a l’audiència, entre la que s’hi comptaven distribuïdors i directors de 

cinema, comminant-la a no comercialitzar una de les pel·lícules que s’hi presentava dirigida per HARLAN, qui 

havia estat abans director d’una pel·lícula antisemita durant el Tercer Reich i havia treballat per les autoritats 

nazis. Feia també una crida al públic per a que no assistís als cinemes a les seves emissions. La productora de la 

pel·lícula dirigida per HARLAN es va adreçar a LÜTH exigint una rectificació. Com a resposta, LÜTH va envi-

ar el 27 d’octubre de 1950 una carta oberta a la premsa en què es reafirmava en la seva exhortació. La productora 

va iniciar llavors accions judicials contra LÜTH. Inicialment va obtenir les mesures cautelars de cessament de 

les declaracions per part de LÜTH i, posteriorment, l’estimació de les seves pretensions en primera instància per 

part dels tribunals civils d’Hamburg. L’apel·lació de LÜTH va ser desestimada. El cas va arribar finalment al 

Tribunal Constitucional per violació del dret fonamental a la llibertat d’expressió (art. 5.1.1 GG) del Sr. LÜTH, 

violació que va ser reconeguda.  
13

 Traducció pròpia del castellà, a partir de la traducció de l’alemany original al castellà de GARCÍA TORRES, 

JIMÉNEZ BLANCO, op. cit., p. 29. 
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jurídico-civil ha d’estar en contradicció amb ell i totes elles s’han d’interpretar conforme al 

seu esperit”. 

En el pronunciament Lüth-Urteil, pel Tribunal de Karlsruhe els drets fonamentals no són no-

més un àmbit de llibertat fora de la ingerència de l’Estat, sinó que es constitueixen en un “sis-

tema objectiu de valors aplicable a tot l’ordenament jurídic, que informa l’actuació del poder 

legislatiu, executiu i judicial en l’exercici de les seves funcions constitucionalment assigna-

des” que desplega la seva influència i efecte en el dret privat, que regeix les relacions entre 

particulars
14

. 

La doctrina de la Drittwirkung va anar apareixent en les dècades següents en successives reso-

lucions del Tribunal Constitucional Federal (Wahlplakat-Fall, Schimd-Fall, Lumpensammler-

Entscheidung, IRP-Entscheidung, Soraya-Entscheidung, Lebach-Fall, Blinkfüer- 

Entscheidung, Gründgens Mephisto-Entscheidung, entre d’altres), tot i que sense aprofundir 

en els arguments exposats a Lüth-Urteil. La insistència de la justícia constitucional alemanya 

en el reconeixement de l’eficàcia horitzontal dels drets fonamentals va generar una reacció 

contrària en part de la doctrina. Així, FORSTHOFF criticava que l’aplicació horitzontal “sig-

nifica, des d’un punt de vista de la política constitucional, la transformació dels drets fona-

mentals en vinculacions a deures determinats socialment en la seva essència, amb eliminació 

substancial del seu contingut liberal”
15

, i que el Tribunal Constitucional i els acadèmics que 

hi advocaven estaven conduint a una “dissolució de la Constitució”, ja que s’estava convertint 

la llei (positiva, s’entén) en un ordre de valors. 

Potser una de les explicacions més didàctiques sobre Drittwirkung – tanmateix divergent res-

pecte el tractament que en feia NIPPERDEY – la va oferir DÜRIG. Segons DÜRIG, la lliber-

tat individual admet la possibilitat, en el tràfic jurídic privat, de desviar-se de normes i princi-

pis que per als poders públics són ineludibles en la seva actuació. Precisament per aquest mo-

tiu el poder públic es veu obligat a atorgar efectes jurídics a negocis de naturalesa privada que 

se separen de les normes que serien vinculants per a ells. Això només es pot deure a un prin-

cipi d’autonomia del dret civil front el sistema de drets fonamentals, sense que això comporti 

independència o separació d’ambdós sistemes. Així, els drets fonamentals s’introdueixen en 

el dret privat com a valors mitjançant algunes clàusules generals (lleis, moral, ordre públic, 

                                                           
14

 O. CHEREDNYCHENKO, “Fundamental rights and private law: a relationship of subordination or coordina-

tion?”, Utrecht Law Review, Volum 3, 2007, p. 4. 
15

 GARCÍA TORRES, JIMÉNEZ BLANCO, op. cit., p. 33. 
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bons costums, bona fe...
16

) que es troben contingudes en normes legislatives (i, per tant, que 

deriven de l’actuació del legislador)
17

. 

 

2.2.Eficàcia mediata i eficàcia immediata dels drets fonamentals 

La contraposició de les idees de NIPPERDEY i de DÜRIG ha centrar la discussió doctrinal 

dels darrers seixanta anys, donant peu a la classificació de totes les teories de l’eficàcia horit-

zontal dels drets fonamentals entre teories de l’eficàcia mediata i teories de l’eficàcia immedi-

ata
18

. 

a) Eficàcia mediata o mittelbare Drittwirkung. L’Estat s’absté d’intervenir en els nego-

cis jurídics entre privats i vetlla per l’eficàcia dels drets fonamentals – com a valors 

objectius de l’ordenament jurídic – en aquestes relacions a través d’un doble estadi: en 

primer lloc, a través de les lleis; i, si aquestes manquessin, a través de la intervenció 

judicial. 

Així, segons les teories de l’eficàcia mediata dels drets fonamentals, sempre és un po-

der públic el responsable de les violacions de drets fonamentals que es donen en rela-

cions entre privats, en la mesura que aquesta violació serà imputable o bé al poder le-

gislatiu si no ha promulgat una llei que ofereixi la deguda protecció o bé al poder judi-

cial si no ha tutelat correctament els drets fonamentals en seu jurisdiccional. 

L’eficàcia mediata advoca, doncs, per a que sigui el legislador qui reguli l’abast dels 

drets fonaments en l’àmbit de les relacions privades, garantint alhora el contingut es-

sencial dels drets i la garantia de l’autonomia privada. Només quan el legislador no 

hagi procurat la deguda protecció correspondrà al jutge, subsidiàriament, resoldre la 

disputa, interpretant el dret privat de conformitat amb els drets fonamentals concebuts 

com a valors objectius en el sentit expressat per DÜRIG, i procedint a un exercici de 

ponderació. 

Aquesta posició fou l’adoptada en tota la seva extensió pel Tribunal Constitucional 

Alemany en la ja citada sentència Lüth-Urteil de 1958: “Una disputa entre particulars 

sobre els drets i deures derivats de [...] normes de dret civil segueix essent material-

                                                           
16

 En la legislació privada alemanya, la de referència per a DÜRIG, aquestes clàusules generals són bàsicament 

tres: § 242 BGB (bona fe), § 138.1 BGB (nul·litat de pactes contraris als bons costums) i § 826 (dany voluntari 

contra les polítiques publiques). 
17

 A. AGUILERA RULL, Contratación y diferencia, Tirant Lo Blanch, València, 2013, p. 40. 
18

 J.J. ANZURES GURRÍA, “La eficacia horizontal de los derechos fundamentales”, Revista Mexicana de Dere-

cho Constitucional, número 22, 2010, pp. 18-23. 
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ment [...] una disputa jurídico-civil: s’interpreta i s’aplica dret civil, tot i que la seva 

interpretació ha de seguir el dret públic, la Constitució”
19

; establint que els drets fo-

namentals són criteris valoratius o principis vinculants per modelar les relacions jurí-

diques entre particulars fora de l’àmbit dispositiu de l’autonomia de la voluntat que in-

flueixen l’acció judicial a través de les clàusules generals. I més endavant: “El jutge 

ha d’examinar, per mandat constitucional, si les disposicions materials del dret civil 

aplicades han estat influenciades pels drets fonamentals en la forma descrita; si això 

és així, llavors haurà de tenir en compte per a la interpretació i aplicació d’aquestes 

disposicions les modificacions al dret privat que d’aquí s’originin. Aquest és el sentit 

també de la vinculació del dret civil als drets fonamentals (art. 1.III GG). Si omet 

aquests criteris, i la seva sentència deixa fora aquesta influència del dret constitucio-

nal sobre les normes del dret civil, violaria llavors no només el dret constitucional ob-

jectiu, atès el desconeixement del contingut de la norma que contempla del dret fona-

mental (com a norma objectiva), sinó que a més, com a portador del poder públic, 

violaria amb la seva sentència un dret fonamental del ciutadà, que també l’ostenta 

front al poder jurisdiccional”. 

 

b) Eficàcia immediata o unmittelbare Drittwirkung. Els drets fonamentals són directa-

ment exigibles pel seu titular als altres privats amb qui intervé en el tràfic jurídic, sen-

se que es necessiti la intervenció de cap poder públic per a la seva plena eficàcia. Se-

gons aquesta explicació de la Drittwirkung, els drets fonamentals són per ser drets 

subjectius, i l’obligació de respectar-los, tant per ciutadans com per poders públics, 

emana directament de la Constitució i no només de normes que la desenvolupen. 

Per NIPPERDEY, els drets fonamentals que no tenen naturalesa estrictament pública 

front als poders de l’Estat (com ara la llibertat de reunió i de circulació, la inviolabili-

tat del domicili i la conservació de la nacionalitat, però també inclouríem en aquesta 

categoria el dret a la tutela judicial efectiva o les garanties processals penals) vinculen 

també al tràfic privat de forma immediata, sense necessitat de lleis, actes administra-

tius o resolucions judicials. 

Ara bé, com que el qui reclama l’aplicació d’una garantia constitucional ho fa front a 

un altre subjecte que gaudeix, al seu torn i a diferència dels poders públics, de la pro-

                                                           
19

 Traducció pròpia del castellà, a partir de la traducció de l’alemany original al castellà de GARCÍA TORRES, 

JIMÉNEZ BLANCO, op. cit., pp. 29-30. 
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tecció dels drets fonamentals, l’existència d’aquest conflicte ens duu irremeiablement 

a la col·lisió de drets, que s’haurà de resoldre per ponderació. 

La implicació de la distinció no pot passar inadvertida. Si prediquem l’eficàcia mediata, els 

drets fonamentals de tercers en el tràfic jurídic privat no poden ser invocats contra les normes 

de dret privat i els compromisos assumits en exercici de l’autonomia privada sense la media-

ció de legislador o jutge. CANARIS afirma que l’eficàcia immediata “alteraria l’estructura 

de l’ordenament jurídic privat” i que, de fet, el problema subsistent és un altre, la vulneració 

de la paritat contractual davant la presència d’un poder social com a part en la relació (qüestió 

que també havia observat NIPPERDEY), problema al qual el dret ja ofereix un ampli ventall 

de possibilitats (convenis col·lectius, regulació de drets dels consumidors, protecció de la 

competència) per fer-hi front
20

. 

A això HESSE objecta que, si bé no es pot obviar la protecció que mereix en els nostres sis-

temes l’autonomia de la voluntat de les parts, tampoc es pot ignorar que “un dret civil que 

descansa sobre la protecció de la personalitat i sobre l’autonomia privada forma part de les 

condicions fonamentals de l’ordre constitucional de la Llei Fonamental
21

. La llibertat priva-

da de la persona, que el dret civil pressuposa i per al qual disposa i desenvolupa mecanisme 

de salvaguarda i normes i processos jurídics, és requisit indispensable per a les decisions 

responsables i per a la mateixa possibilitat de decidir. I aquesta darrera sustenta, al seu torn, 

el lliure desenvolupament de la personalitat recollit com a dret fonamental en la Constitu-

ció”
22

. 

La discrepància tampoc exclou que hi hagi punts de trobada: ambdues posicions coincideixen 

en què la llei és el mitjà idoni per a la configuració dels drets fonamentals, en el sentit que 

delimita el camp de discrecionalitat judicial. Tanmateix, en l’operativitat de les normes posi-

tives en les relacions entre particulars es poden presentar conflictes que el legislador pot ben 

bé no haver previst, i davant aquesta situació no seria admissible que la manca d’actuació (la 

inexistència de precepte legal) derivi en la negació d’un dret constitucionalment reconegut. 

Amb això, sembla que la mediació judicial es presenta, en darrer terme, com la seu en què 

s’hauran de resoldre aquells casos que no es puguin subsumir sota cap previsió legal o en què 

hi hagi un o diversos preceptes imprecisos. 

                                                           
20

 ANZURES GURRÍA, op. cit., p. 19. 
21

 En aquest cas, però la referència a la GG es pot estendre a qualsevol altre text constitucional contemporani que 

incorpori el reconeixement de l’Estat social. 
22

 ANZURES GURRÍA, op. cit., p. 20. 
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En el fons, recollint una idea desenvolupada per BILBAO UBILLOS i recollida per ANZU-

RES GURRÍA
23

, la teoria de l’eficàcia mediata a través del jutge és il·lusòria i se’ns revela 

com una paradoxa. Des d’una perspectiva pragmàtica
24

, el subjecte que considera violat un 

dret fonamental per part de tercer privat no està tan interessat en qui li ha violat el dret (si un 

privat o un poder públic
25

), sinó que es vol veure rescabalat en el seu dret: defensa el seu dret 

subjectiu com a persona, més enllà que aquest dret també constitueixi un valor objectiu de 

l’ordenament jurídic. Seguint aquesta lògica, l’eficàcia mediata dels drets fonamentals no es 

distingeix, quan hi ha mediació judicial, del principi general d’interpretació de totes les nor-

mes de l’ordenament jurídic conforme la Constitució. 

Com avançàvem, les tesis de l’eficàcia directa de NIPPERDEY, assumint la col·lisió de drets 

i la seva resolució a través de la ponderació, ens duen a una conclusió plenament compatible 

amb les teories de l’eficàcia mediata: exclosa l’autotutela privada de drets, les controvèrsies 

sobre drets fonamentals entre particulars es plantejaran eminentment davant el jutge. Aquest 

fet ens hauria de nodrir d’un bon nombre d’ocasions per conèixer les diverses posicions de 

jurisdiccions i les solucions donades a similars problemes plantejats, ja que la manca 

d’unanimitat doctrinal sobre el paper que juguen els drets fonamentals en el tràfic privat, i en 

especial sobre la seva extensió i conseqüències, emergirà també en la jurisprudència dels tri-

bunals. 

El protagonisme del jutge es dona tant en la unittelbare Drittwirkung com en la mittelbare 

Drittwirkung. En cas d’eficàcia mediata, el jutge considerarà els drets com valors objectius, 

mentre que en cas d’eficàcia immediata el jutge interpretarà els drets fonamentals com a drets 

subjectius; en qualsevol cas, haurà de procedir a una ponderació i declarar el dret prevalent 

d’una o altra part litigant. Aquest exercici de conciliació d’ambdues teories fa possible 

“l’exercici real dels drets fonamentals en el marc de l’Estat social i democràtic de dret en què 

s’incardinen”
 26

. 

 

                                                           
23

 ANZURES GURRÍA, op.cit., p. 22. 
24

 J. R. DEVERDAY BEAMONTE, “Eficacia privada de los derechos fundamentales y recurso de amparo”, Ius 

tantum Revista Boliviana de Derecho, volum 13, 2012, pp. 45-46. 
25

 Tingueu en compte, però, que aquesta qüestió tampoc és menor, ja que té conseqüències que poden ser relle-

vants, com ara les articulacions processals per poder obtenir la tutela judicial efectiva d’aquest dret, punt que la 

doctrina espanyola ha discutit amb a bastament, en especial sobre la possibilitat d’accés al recurs d’emparament; 

en aquest sentit, vid. GARCÍA TORRES, JIMÉNEZ BLANCO, op. cit., pp. 39-46. 
26

 ANZURES GURRÍA, op.cit., p. 28. 
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2.3.Teoria de la doble naturalesa dels drets fonamentals 

No satisfet amb l’estat de la qüestió i l’estancament al voltant de la dicotomia entre eficàcia 

mediata o immediata dels drets fonamentals, CANARIS va formular el 1984 la teoria de la 

doble naturalesa dels drets fonamentals, que ha estat admesa pels autors espanyols que més 

atenció han prestat a la matèria (entre ells, AGUILERA, ALFARO i GARCÍA RUBIO), però 

també fortament rebatuda (BILBAO UBILLOS, FERNÁNDEZ LÓPEZ, RODRÍGUEZ 

PIÑEROS, BALLARÍN IRIBARREN). 

CANARIS
27

 considera que les garanties constitucionals imposen als poders públics dos tipus 

diferents d’obligacions, en tant que tenen una doble naturalesa: 

 Com a prohibicions d’ingerència (Eingriffsverbot), garanteixen una esfera de lliber-

tat als particulars front a intervencions estatals. La prohibició d’ingerència comporta 

l’absència de regulació. 

 Com a mandats de protecció (Schutzgebot), obliguen als poders públics a adoptar les 

mesures de protecció necessàries per garantir el gaudi, per part del particular, del con-

tingut del dret. Així, en l’àmbit de les relacions inter privatos, la ingerència d’un par-

ticular en el dret fonamental de l’altre només podrà ser considerada una violació del 

dret fonamental si és atribuïble a l’omissió del deure de protecció de l’Estat. 

Tots els drets fonamentals incorporen una prohibició d’ingerència, però no de tots els drets 

fonamentals se n’ha de derivar una obligació de protecció. Mentre que el criteri per determi-

nar si el legislador ha respectat la prohibició de no ingerència és el principi de proporcionali-

tat, el criteri principal per determinar l’existència d’un mandat de protecció és que, en el cas 

concret, existeixi una necessitat de protecció. CANARIS proposa tres indicadors per detectar 

aquesta necessitat, a saber: 

a) La il·legalitat de l’acte susceptible de limitar el dret fonamental de l’altre. 

b) La posada en perill del bé jurídic protegit pel dret fonamental. 

c) La dependència d’un particular respecte un altre per fer efectiu l’exercici del dret. 

Des de llavors la doctrina alemanya ha begut de la proposta de CANARIS, àdhuc acollida 

parcialment pel Tribunal Constitucional Alemany en el cas Handelsvertreter (més conegut 

com a sentència del representant de comerç
28

) de 7 de febrer de 1990. 

                                                           
27

 AGUILERA RULL, op. cit., 2013, pp. 42-52. 
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La teoria de CANARIS aporta una nova visió sobre el rol de l’Estat en les relacions entre par-

ticulars: hi intervé per possibilitar l’establiment d’un tracte respectuós entre ells, de manera 

que es converteix d’instància de poder a ens al servei d’aquesta relació. L’Estat no només pot 

amenaçar els individus (amenaça en què operen les prohibicions d’ingerència), sinó que tam-

bé ha de protegir-los (obligació en què operen els mandats de protecció). 

 

2.4.Relació entre drets fonamentals i autonomia privada 

 

2.4.1. Concepte d’autonomia privada 

És qüestió central, com ha remarcat VENEGAS GRAU, en la teoria de la Drittwirkung dels 

drets fonamentals l’articulació d’aquesta pretesa eficàcia horitzontal amb el principi 

d’autonomia de la voluntat o principi d’autonomia privada, sobre el que descansa la totalitat 

del dret privat
29

. 

Son innombrables les aportacions de privatistes il·lustres al concepte d’autonomia privada
30

. 

Per a la mateixa VENEGAS GRAU, l’autonomia de la voluntat “reconeix a cada individu la 

facultat d’organitzar lliurament les seves relacions jurídiques amb els altres particulars, dins 

del marc determinat per l’ordenament”; per a FERRI, l’autonomia privada és “el poder atri-

buït als individus de crear normes jurídiques en determinats àmbits reservats per a ells”; per 

a DÍEZ-PICAZO, en virtut d’aquest principi “els individus són lliures per celebrar els nego-

cis jurídics que considerin convenients i establir a través d’aquests negocis els mecanismes 

idonis per a la realització i consecució dels seus objectius i interessos, sempre que aquests 

siguin dignes de tutela jurídica per ser conformes a la llei i a la moral social. De la mateixa 

manera, els individus són lliures per assignar als negocis jurídics que celebren el contingut 

que considerin convenient, amb les mateixes limitacions: [...] l’individu no és només lliure, 

sinó que a més és sobirà per dictar la seva llei en la seva esfera jurídica”. Per a DE CASTRO 

Y BRAVO, l’autonomia privada provoca “que l’acte o la declaració de voluntat tingui un 

valor jurídic específic, que sigui vinculant”
31

. Per a HESSE, el principi d’autonomia privada 

es configura com un element decisiu per a la plena realització de l’individu, ja que la llibertat 

                                                                                                                                                                                     
28

 Vid. epígraf tercer d’aquest treball per a una major explicació d’aquest cas. 
29

 M. VENEGAS GRAU, Derechos fundamentales y Derecho privado, Marcial Pons, Madrid, 2004, pp. 18-19. 
30

 Cites extretes de VENEGAS GRAU, op. cit., 2004, p. 19. 
31

 AGUILERA RULL, op. cit., 2013, p. 69. 
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privada de la persona, emparada i fomentada pel dret privat, és condició necessària per poder 

decidir. 

No en va, el principi d’autonomia deriva del concepte de dignitat humana, entesa per PECES-

BARBA com “la llibertat o autonomia moral “, en la mesura que l’individu no pot “realitzar 

els seus objectius sense aquesta llibertat”; per a FERNÁNDEZ, la dignitat de la persona és 

“font dels valors d’autonomia, seguretat, llibertat i igualtat, que són els valors que fonamen-

ten els diferents tipus de drets humans” o “que es troben recollits en l’actual noció de drets 

fonamentals”. Per a aquests autors, el principi d’autonomia de la voluntat no seria altra cosa 

que una concreció del principi de dignitat de la persona, de manera que drets fonamentals i 

autonomia privada troben, en la seva concepció i origen, un punt de partida comú. 

És indubtable, però, que l’anomenat procés de constitucionalització del dret privat
32

, emmar-

cat en el constitucionalisme de la postguerra, implica una nova caracterització del principi 

d’autonomia privada, allunyat de la concepció clàssica d’hegemonia de la voluntat, que avan-

ça cap a una interpretació que faci compatible la projecció horitzontal dels drets fonamentals i 

l’autonomia privada, sense que mútuament s’excloguin o es neguin. El dret privat és una 

branca jurídica que ja no pot aplicar-se sense remissions als drets fonamentals i a altres béns 

constitucionalment protegits, per efecte, com hem anat reiterant, de la proclamació de l’Estat 

social i democràtic de Dret
33

. 

 

2.4.2. Primera aproximació 

Seguint l’argumentació anterior, VENEGAS GRAU planteja el conflicte, al nostre parer de 

forma pertinent, en els següents termes
34

: “si, en el tràfic privat (àmbit regulat per 

l’autonomia privada) els subjectes estiguessin vinculats pels drets fonamentals en la mateixa 

mesura que ho estan els poders públics, no podrien establir lliurement el contingut d’aquestes 

relacions i, per tant, es vulneraria el principi d’autonomia de la voluntat”. Si la hipòtesi es 

confirmés, comportaria almenys les dues següents implicacions: 

                                                           
32

 Per a majors referències a la contraposició i/o complementarietat entre constitucionalització del dret privat i 

privatització del dret constitucional: H. SCHEPEL, “Freedom of Contract in Free Movement Law: Balancing 

Rights and Principles in European Public and Private Law”, European Review of Private Law, 21 (5-6), 2013, 

pp. 1212-1213; i CHEREDNYCHENKO, op. cit., 2007a. 
33

 C. LANDA ARROYO, “La constitucionalización del derecho civil: el derecho fundamental a la libertad con-

tractual, sus alcances y sus límites”, Themis – Revista de Derecho, número 66, 2014, pp. 309-327. 
34

 VENEGAS GRAU, op. cit., p. 19. 



18 

 

a) Els individus, actuant en l’àmbit jurídico-privat, han d’adequar les seves conductes al 

respecte als drets fonamentals d’altri. Prevaldrien, en qualsevol cas i sota qualsevol 

circumstància, drets com ara la llibertat d’expressió o el principi de no discriminació 

sobre el principi d’autonomia. 

b) Els subjectes no poden renunciar lliurament a l’exercici dels seus drets o accedir, de 

mutu propi, a la seva limitació.  

Sembla ser que aquesta visió extrema, que buida de contingut l’autonomia de la voluntat, en-

terra la possibilitat d’una Drittwirkung immediata o directa (unmittelbare Drittwirkung)
35

, 

almenys interpretada en tota la seva extensió, i que, per tant, els particulars no estan sotmesos 

als límits que s’imposen als poders públics respecte l’eficàcia dels drets fonamentals
36

. AL-

FARO
37

 aporta alguns exemples quotidians que ho refuten: el treballador cristià practicant 

que es compromet a treballar en diumenge s’autolimita en l’exercici de la seva llibertat religi-

osa; els treballadors que accepten treballar en una empresa de tendència tenen limitada la seva 

llibertat d’expressió; molts contractes de distribució incorporen clàusules de limitacions tem-

porals al dret a la lliure iniciativa econòmica (art. 38 CE) o al lliure exercici de professió o 

ofici (art. 35.1 CE; art. 12.1 GG). Aquestes renúncies es donen en un marc d’economia de 

mercat (art. 33.1, 35.1 i 38 CE; art. 111-6 CCCat i 1255 CC), en què els individus no han de 

justificar les seves decisions, siguin quines siguin, en tant que constitueixen manifestacions 

del dret al lliure desenvolupament de la personalitat (art. 10.1 CE; art. 2.1 GG). 

Efectuat així el reconeixement dels drets fonamentals sobre les relacions entre particulars i 

exclosa l’equiparació a l’eficàcia vertical dels drets fonamentals a la que estan sotmesos els 

poders de l’Estat
38

, la tasca es centra en determinar, en aquest àmbit, els efectes concrets que 

aquest reconeixement té, és a dir, “assenyalar els criteris que permetin determinar en cada 

cas concret si els poders públics han d’intervenir en una relació entre dos particulars o han 

d’abstenir-se”
39

. En el sentit de la teoria de la doble naturalesa dels drets fonamentals de CA-

                                                           
35

 Per a una crítica completa a la teoria de l’eficàcia immediata: AGUILERA RULL, op. cit., 2013, pp. 38-40. 
36

 Aquesta opinió és la majoritàriament compartida per la doctrina acadèmica espanyola, a partir de la interpreta-

ció hermenèutica dels art. 53.1 i 9.1 CE. Certament, l’art. 53.1 CE només declara com expressament vinculats als 

drets fonamentals del Títol Primer als poders públics. L’art. 9.1 CE estableix la subjecció a la Constitució tant de 

poders públics com de particulars, però s’efectua en cap precepte constitucional un mandat de vinculació exprés 

per als individus com l’exprés i rotund de l’art. 53.1 CE per als poders públics.  
37

 ALFARO ÁGUILA-REAL, op. cit., 1993, pp. 62-63. 
38

 ALFARO s’expressa en termes de “reconeixement dels drets fonamentals” en la Constitució, mai d’eficàcia 

dels drets fonamentals, tot defensant que la seva aplicació particular dependrà del desenvolupament que en faci 

el legislador en aplicació de la reserva de llei de l’art. 53.1 CE; vid. J. ALFARO ÁGUILA-REAL, “De nuevo 

sobre la Drittwirkung de los derechos fundamentales”, Almacén de Derecho (blog), 2017. 
39

 ALFARO ÁGUILA- REAL, op. cit., 1993, p. 86. 
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NARIS: si els poders públics s’inhibeixen (prohibició d’ingerència), legitimen el resultat del 

conflicte; si intervenen (mandat de protecció), afecten les esferes individuals autodetermina-

des per l’autonomia privada. 

A aquesta propòsit ha dedicat el professor ALFARO el seu treball “Autonomía privada y de-

rechos fundamentales”, que es fa d’imprescindible cita. Per a ALFARO, per avançar en la 

resposta anterior és necessari distingir entre les relacions regulades pel legislador (o qualsevol 

altre poder públic) i les relacions regulades pels propis particulars en exercici de la seva auto-

nomia privada
40

. 

Per la seva notable contribució seguirem a continuació el seu esquema expositiu. 

 

2.4.3. Drets fonamentals i relacions entre privats amb intervenció estatal 

Dins aquest apartat es tracten bàsicament qüestions relatives a relacions extracontractuals, en 

la mesura en què habitualment no pot existir una regulació pròpia entre les parts que emani de 

la seva autonomia privada perquè els costos per arribar aquests acords serien desorbitats (pen-

seu en el conductor que ha de regular anticipadament totes les conseqüències que pot tenir un 

accident amb atropellament amb totes les potencials víctimes) o bé perquè hi ha una regulació 

de naturalesa dispositiva (en les relacions familiars sovint l’autonomia privada es veu limitada 

pel caràcter no patrimonial d’aquestes relacions o cedeix a favor de la protecció dels menors 

d’edat). 

Impossibilitat l’exercici del principi d’autonomia per les raons exposades, la regulació, que 

emana dels poders públics, està subjecta en tota la seva extensió als efectes que puguin des-

plegar els drets fonamentals. Això significa, en paraules d’ALFARO, que “podrà qualificar-

se d’inconstitucional [per violació de drets fonamentals] qualsevol regulació de relacions 

entre particulars que no delimiti adequadament els interessos d’una i altra part o que, per 

salvaguardar el dret d’una de les parts, limiti desproporcionadament el dret de l’altra. Per 

tant, la regulació de les relacions entre particulars en què apareguin involucrats drets fona-

mentals constitueix, simplement, un problema de valoració entre els drets en conflicte que 

                                                           
40

 El seu anàlisi està basat en el dret positiu constitucional i privat espanyol, però aquest fet no impedeix de la 

extrapolació a altres ordenaments jurídics que segueixin un model d’economia de mercat i Estat social i demo-

cràtic de Dret, en la mesura que contenen un reconeixement i protecció tant de l’autonomia privada com dels 

drets fonamentals i la dignitat humana. 
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garanteixi el contingut essencial d’ambdós”
41

. Així, en el supòsit concret, la solució passarà 

per efectuar una ponderació que faci prevaldre un dret sobre l’altre. 

Per a aquelles col·lisions que es produeixen de forma reiterada es pot preveure una regulació 

legal expressa. Així succeeix en dret espanyol per a la relació entre el dret a l’honor i a la in-

timitat personal i familiar (art. 18.1 CE) i el dret a la llibertat d’expressió (art. 20 CE), contin-

guda en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, En moltes ocasions, però, l’existència d’una 

regulació concreta no eximeix al jutge que hagi d’acabar fent una ponderació dels drets en joc 

quan és cridat a resoldre el litigi. 

Sota aquesta rúbrica – introductòria respecte la següent – encaixen també altres casos, apa-

rentment, podrien semblar de caràcter contractual, però que s’han resolt judicialment conside-

rant la naturalesa extracontractual de la relació i assistint al dret de danys
42

. Sota aquesta cate-

goria entrarien els shopping mall cases, bastant abundants en la jurisprudència nord-

americana
43

: conflictes entre dret de propietat i llibertat d’empresa i altres drets com la lliber-

tat d’expressió o de reunió, derivats de la decisió del propietari d’un centre comercial o d’una 

gran superfície d’impedir que un particular o un grup de particulars distribueixi a l’interior de 

les instal·lacions propaganda política o s’hi reuneixi, malgrat que no només hi ha lliure accés 

al públic, sinó fins i tot una invitació a entrar. Aquí la ponderació s’efectuarà prenent en con-

sideració el caràcter de l’establiment (no assimilable a una oficina o a una seu d’empresa), 

l’efecte que l’exercici dels drets fonamentals tingui sobre els interessos econòmics del propie-

tari o la compatibilitat d’aquest activitat amb l’activitat purament comercial
44

. 

 

 

 

 

                                                           
41

 ALFARO ÁGUILA- REAL, op. cit., 1993, p. 87. 
42

 A l’Estat espanyol la solució s’articularia a través de l’art. 1902 CC. 
43

 Entre d’altres: Marsh v. Alabama, sentència del Tribunal Suprem dels Estats Units de 7 de juny de 1946 (326 

U.S. 501); Amalgamated Food Employees Union v. Logan Valley Plaza, Inc., sentència del Tribunal Suprem 

dels Estats Units de 20 de maig de 1968 (391 U.S. 308); Lloyd Corporation, Ltd. V. Tanner, sentència del Tribu-

nal Suprem dels Estats Units de 22 de juny de 1972 (407 U.S. 551); Hudgens v. National Labour Relations Bo-

ard, sentència del Tribunal Suprem dels Estats Units de 3 de març de 1976 (424 U.S. 507); Pruneyard Shopping 

Center v. Robins, amb sentència del Tribunal Suprem dels Estats Units de 9 de juny de 1980 (447 U.S. 74). 
44

 ALFARO ÁGUILA- REAL, op. cit., 1993, p. 88. 
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2.4.4. Drets fonamentals i relacions entre privats amb regulació autònoma 

Tanmateix, els problemes més interessants es plantegen respecte a les relacions entre particu-

lars regulades per ells mateixos en l’exercici de la seva autonomia privada, quelcom que sin-

gularment es dona en l’àmbit de la contractació inter privatos. La qüestió pivota al voltant 

d’en quina mesura els drets fonamentals poden limitar l’autonomia de la voluntat o, en altres 

termes, quan els poders públics han de desplegar el seu mandat de protecció per evitar un des-

emparament intolerable dels drets fonamentals d’un particular que contracta amb un altre. 

Això succeeix quan els “acords voluntaris als que ha arribat un particular no poden ser re-

coneguts pel dret per ser contraris a la llei imperativa, a la moral i a l’ordre públic”
45

, com 

es desprèn de l’art. 1255 CC. 

És pertinent distingir dos grups de casos
46

: 

a) La primera categoria respon a la idea de llibertat contractual en sentit estricte (Ges-

taltungsfreiheit) o llibertat per fixar el contingut dels contractes, i recull els supò-

sits què la part limita el seu propi dret fonamental mitjançant un acte d’exercici de la 

seva llibertat individual (acte de disposició o limitació d’un dret fonamental propi) de 

forma consentida (limitacions consentides). 

El conflicte es planteja a tres bandes: dret fonamental implicat, dret a disposar de la 

pròpia esfera jurídica i interès de l’altra part contractant en el manteniment de la vali-

desa del pacte. 

Poden realment els individus restringir o limitar els seus drets fonamentals per con-

tracte? La casuística aquí és infinita. Ara bé, quan el contractant nega la validesa del 

pacte per ell prèviament consentit perquè limita el seu dret fonamental en realitat està 

demanant a l’ordenament jurídic que no l’hauria d’haver permès limitar mitjançant ac-

tes d’autonomia privada el seu dret fonamental; això és, pretén que l’ordenament re-

conegui el seu dret com irrenunciable o inalienable, fora de comerç. Per ALFARO el 

dret privat espanyol incorpora els límits a la renunciabilitat
47

 i disponibilitat de drets 

en els art. 6.2 CC i 1255 CC: l’interès i l’ordre públic. 

                                                           
45

 ALFARO ÁGUILA-REAL, op. cit,. 2017. 
46

 GARCÍA RUBIO realitza la mateixa categorització, tot i que es restringeix a la problemàtica entre principi de 

no discriminació per raó de sexe i llibertat en la contractació civil i mercantil. Vid. M. P. GARCÍA RUBIO, “La 

supuesta nulidad de los actos y negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo en 

el ámbito del derecho civil y mercantil”, Estudios sobre invalidez e ineficacia, 1, 2009. 
47

 Com bé matisa ALFARO, responen a BELADÍEZ ROJO, “[e]n realitat els drets fonamentals són irrenuncia-

bles, de manera que quan es fa referència a la renúncia en realitat es fa referència a una limitació més o menys 

intensa i extensa en el temps a exercitar un dret fonamental”. Vid. ALFARO ÁGUILA-REAL, op. cit., 2017. 
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En realitat el que aquí es planteja és si el consentiment del contractant és autoprotecció 

suficient i, per tant, els poders públics ja han complert amb el mandat de protecció 

dels drets fonamentals. 

Davant d’una eventual clàusula contractual que limita o suprimeix drets fonamentals 

d’un dels contractants, ALFARO proposa que el remei és la declaració d’ineficàcia de 

la clàusula. 

 

b) La segona categoria encabeix els supòsits de llibertat per contractar o no contractar 

i per escollit el co-contractant (Abschlussfreiheit), en què l’exercici de l’autonomia 

privada d’un particular provoca la desprotecció del dret fonamental d’un tercer que vol 

contractar (limitacions no consentides)
48

. 

El conflicte es planteja en els termes de límits a l’exercici del dret fonamental. El dret 

privat recull que, genèricament, el límit és l’exercici abusiu o antisocial dels drets (art. 

7.2 CC). L’abús de llibertat per contractar i d’escollir el co-contractant es penalitza, 

per ALFARO, amb l’obligació a l’infractor de contractar en les condicions habituals, 

enteses com aquelles que en el moment determinat es poden trobar en el mercat. 

 

2.4.4.1.Drets fonamentals com a límit a la llibertat per fixar el contingut dels contractes 

ALFARO afirma que el criteri de valoració per concretar què s’entén per ordre públic o per 

exercici antisocial dels drets és comú per a ambdues categories: la incompatibilitat de la clàu-

sula contractual o de la negativa a contractar amb un sistema jurídic fonamentat en el respecte 

i la protecció de la dignitat humana (art. 10.1 CE). 

Aquest criteri actuarà com indicador per als poders públics per guiar-los sobre la conveniència 

de desplegar el mandat de protecció sobre una de les parts contractuals, que per lògica haurà 

de ser la més feble. L’element de feblesa es dona perquè “el particular no pot actuar lliura-

                                                           
48

 El propi ALFARO admet que, de fet, els supòsits que es subsumeixen sota aquest epígraf podrien estar reco-

neguts en el tractament de les relacions extracontractuals, perquè en puritat encara no existeix un contracte per-

feccionat. Ara bé, en la mesura que els supòsits de clàusules contractuals que limiten o suprimeixen drets fona-

mentals poden reformular-se com a supòsits de negativa a contractar (utilitzant el seu mateix exemple, una clàu-

sula de prohibició de contraure matrimoni durant la vigència d’un contracte d’arrendament es pot entendre com 

una negativa a contractar amb una persona casada), els “criteris de valoració per decidir quan és necessari limi-

tar l’autonomia privada són en ambdós casos els mateixos: [...] una negativa a contractar serà inconstitucional 

si la raó que la fonamenta, d’estar inclosa en el contracte, provocaria la nul·litat de la clàusula corresponent, i 

viceversa, una clàusula contractual serà nul·la si, al·legada com a justificació de la negativa a contractar, resul-

tés inacceptable” (ALFARO ÁGUILA-REAL, op. cit,. 1993, p. 95). 
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ment degut a un defectuós funcionament de la llibertat contractual (poder de mercat, defectes 

d’informació, impossibilitat de decisió reflexiva...) o bé, amb menor freqüència, perquè [el 

poder públic] creu conèixer millor que la mateixa persona quins són els seus interessos”
49

.  

AGUILERA
50

 desenvolupa aquesta idea d’ALFARO: el contracte s’ha convertit en un ele-

ment d’autodeterminació només per a una de les parts en detriment de l’altra. Tot citant el 

Tribunal Constitucional alemany en el cas Handelsvertreter de 1990: “si una de les parts 

gaudeix de tal domini que pot imposar unilateralment les regulacions contractuals, això 

comporta per a l’altra part contractual la determinació aliena. En casos de manca d’equilibri 

de forces dels afectats, no pot garantir-se per mitjà de dret del contractes un equilibri ade-

quat dels interessos. Si en aquestes circumstàncies es renuncia a posicions garantides per 

drets fonamentals, han d’intervenir regulacions estatals per garantir la protecció dels drets 

fonamentals”
51

.  

Caldrà, primerament, identificar quan la llibertat contractual no és suficient per protegir els 

contractants. ALFARO
52

 afirma que això es dona quan el contractant no tingués alternativa 

raonablement disponible a acceptar la limitació dels seus drets continguda en el contracte. 

Davant d’aquesta situació, el mandat de protecció s’ha de concretar amb l’aprovació de nor-

mes de dret imperatiu sobre aquells àmbits que, a priori, haurien d’estar regits pel dret dispo-

sitiu i l’autonomia de la voluntat; en cas d’inactivitat legislativa correspondrà al jutge desple-

gar aquest mandat de protecció
53

. 

Aquesta construcció justifica un gran nombre de límits legals o interpretacions jurisprudenci-

als, que no són objecte principal d’aquest treball però que no podem deixar d’esmentar: regu-

lacions en l’àmbit societari (posició de socis minoritaris), dret de la competència (posicions de 

domini o de monopoli en el mercat) i – paradigmàticament per la seva finalitat tuïtiva – dret 

del treball
54

. En la mateixa direcció apunta AGUILERA quan afirma que “arrel de la discus-

sió sobre l’eficàcia horitzontal de certes garanties constitucionals, el dret de contractes ha 

                                                           
49

 ALFARO ÁGUILA-REAL, op. cit. 1993, p. 96. 
50

 AGUILERA RULL, op. cit., 2009, p. 25. 
51

 Traducció pròpia del castellà, a partir de la traducció de l’alemany original al castellà a AGUILERA RULL, 

op. cit., 2009, p. 25. 
52

 ALFARO ÁGUILA-REAL, op. cit., 2017. 
53

 És important remarcar l’advertència següent d’ALFARO: davant l’existència d’una regulació legal que limita 

la llibertat contractual, els jutges no poden apreciar noves limitacions no contemplades en la norma. La conside-

ració d’infraprotecció de la part que veu el seu dret fonamental afectat serà imputable únicament al legislador. 
54

 La pràctica totalitat de la doctrina del Tribunal Constitucional espanyol sobre eficàcia horitzontal de drets 

fonamentals i autonomia privada s’emmarca en l’àmbit de les relacions laborals entre empresari i treballador, 

que responen a l’esquema aquí exposat. 
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anat abandonant paulatinament la ficció que tots els contractants estaven en igualtat de con-

dicions per incloure disposicions tendents a protegir a la part dèbil de certes relacions”, i que 

aquesta tendència s’ha visualitzat amb especial intensitat en àmbits com el dret del treball i 

del dret de consum
55

. 

Al marge d’aquests supòsits, s’han de valorar també dins d’aquesta categoria les situacions de 

renúncies de drets fonamentals que afecten a l’ordre públic constitucional (art. 6.2 i 1255 

CC), sense existència d’una llei imperativa que estableixi els termes del mandat de protecció. 

Més enllà de les consideracions de filosofia jurídica sobre el la relació entre la renunciabilitat 

o inalienabilitat de drets, l’autonomia de l’individu i la concepció paternalista de l’Estat
56

, 

segons ALFARO “la renúncia a drets fonamentals en un contracte és contrària a l’ordre 

públic quan sigui raonable pensar que el consentiment (o sigui, la voluntat manifestada per 

l’individu) no protegeix mínimament els seus vertaders interessos sense que, per altra banda, 

negar la validesa de l’acord impliqui la imposició de valors diferents als del contractant per 

part de l’ordenament. És a dir, només es podrà negar la validesa de l’acord quan la restric-

ció sigui irracional atesos els valors de les persones en qüestió de forma que puguem afirmar 

que si hagués actuat racionalment (d’acord amb el seu sistema de valors) s’hagués mostrat 

conforme respecte la prohibició de la renúncia”
57

. 

ALFARO proposta, com a indicador sobre aquesta conformitat, preguntar-se si la persona 

hauria acceptat ex ante la restricció imposada (per exemple, si un ciutadà acceptaria limitar la 

seva llibertat d’expressió perquè contractualment es compromet amb un partit polític de qui 

no comparteix la seva ideologia a defensar-la públicament); o, per a supòsits extrems (per 

exemple, contractes d’esclavitud, contractes de venda d’òrgans, contractes en què es disposa 

del propi bé jurídic vida, contractes de gestació subrogada), si l’afectació a tercers pel fet que 

existeixi el contracte és tan gran que, encara que el subjecte hagi prestat el seu consentiment a 

la limitació del seu dret fonamental, moralment la societat no pot suportar-lo (l’anomenat cri-

teri de l’externalitat moral; art. 1255 CC).  El remei a aquestes situacions de renúncia de drets 

fonamentals que afecten a l’ordre públic és, com ja hem esmentat, la declaració d’ineficàcia 

de la clàusula
58

.  

                                                           
55

 AGULERA RULL, op. cit., 2009, p. 18. 
56

 Per a major desenvolupament de la qüestió: vid. ALFARO ÁGUILA-REAL, op. cit., 1993, pp. 99-102. 
57

 ALFARO ÁGUILA-REAL, op. cit., 1993, p. 102-103. 
58

 La ineficàcia de la clàusula es pot concretar de vàries maneres (per a major detall, vid. ALFARO ÁGUILA-

REAL, op. cit., 1993, pp. 103-105), que només esbossarem: 
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2.4.4.2.Drets fonamentals com a límit a la negativa a contractar 

En aquest epígraf es tractaran els casos que generen major nombre de litigis, per la seva po-

tencialitat i freqüent presència en la pràctica: els límits a la llibertat de contractar
59

 o, com 

expressa ALFARO, “en quina mesura pot obligar-se a un particular a celebrar un contracte 

amb un altre particular fonamentant aquesta obligació en què la negativa a contractar pro-

voca un dany al que reclama la celebració del contracte que no té (constitucionalment) per 

què suportar”
60

. 

L’obligació de contractar només pot sorgir, de conformitat a una correcta comprensió del 

mandat de protecció en el marc d’una economia de mercat, quan no existeix una competència 

efectiva en el mercat en què es pretén contractar, és a dir, quan en realitat no es pot exercir 

una vertadera llibertat contractual per la mancança de diversos oferents. GARCÍA RUBIO 

identifica almenys dos escenaris en què això succeeix
61

: a) quan la prestació de béns o serveis 

es produeix per part d’un monopolista, de manera que la negativa condueix a la denegació 

absoluta de la prestació; i b) en situacions de necessitat en què s’alteren les regles de funcio-

nament ordinari del mercat, com ara emergències, catàstrofes naturals o conflictes socials 

greus. Ara bé, per ALFARO “no es tracta de garantir l’accés a determinats béns o serveis a 

tots els ciutadans ni de corregir un funcionament defectuós del mercat”, sinó que “ens in-

teressa examinar en quina mesura l’exercici d’un dret (a contractar amb qui es vulgui) d’una 

persona provoca un dany anticonstitucional a una altra”
62

. 

Hem avançat amb anterioritat que ALFARO articula el mandat de protecció en aquest punt a 

través de la institució de l’abús de dret o exercici antisocial d’un dret subjectiu propi (art. 7.2 

CC), del que es dedueix la construcció següent: sorgirà el dret a indemnització i serà pertinent 

                                                                                                                                                                                     
i) Per als supòsits d’externalitat moral, no pot comportar res més que la nul·litat de ple dret del contracte, atès 

l’atac frontal a la dignitat de la persona. 

ii) Per als restants supòsits, la ineficàcia es manifestarà en la negativa dels poders públics a executar forçosament 

l’obligació. No es predica per tant la ineficàcia del pacte en sí, sinó la impossibilitat de l’execució del pacte en 

els termes recollits en el contracte. Seria el cas d’una renúncia temporal a la llibertat d’expressió: hom es com-

promet mitjançat contracte a defensar públicament la postura d’un partit polític o l’orientació política general del 

govern. Seria atemptatori a la dignitat humana que, arribat el moment de compliment del contracte, s’obligués 

coactivament a l’obligat a complir amb allò compromès malgrat que aquest manifestés un canvi ideològic (és a 

dir, no compartís ara els motius que contractualment està obligat a defensar) i no es pogués desvincular del com-

pliment del contracte en els termes allí previstos. 
59

 ALFARO desenvolupa aquesta idea en sentit ampli, estenen el concepte de celebració d’un contracte a 

l’admissió en una associació o a l’accés a prestacions proporcionades per una fundació benèfica. Vid. ALFARO 

ÁGUILA-REAL, op. cit., 1993, p. 106. Aquí, però, restringirem el concepte de llibertat contractual al seu sentit 

estricte: celebrar o no un contracte de dret privat i amb qui. 
60

 ALFARO ÁGUILA-REAL, op. cit., 1993, p. 106. 
61

 GARCÍA RUBIO, op. cit., p. 14. 
62

 ALFARO ÁGUILA-REAL, op. cit., 1993, p. 106. 
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l’adopció de les mesures judicials o administratives necessàries per impedir la persistència de 

l’abús (art. 7.2 CC in fine
63

) quan l’exercici del dret a no contractar (manifestació de 

l’autonomia privada) afecti drets fonamentals de la persona que vol contractar en un grau que 

no hagi de suportar. 

Per a ALFARO l’únic dret que es veu afectat és el de no ser sotmès a un tracte vexatori o de-

gradant (art. 15 CE), pel deure que té l’Estat de protegir la dignitat humana (art. 10.1 CE). En 

un escenari d’absència de competència, el qui es nega a contractar atempta contra la dignitat 

de la persona, tractant-la de forma vexatòria, perquè de fet li nega la mateixa condició d’ésser 

humà
64

. La vexació es converteix en l’eix central de la llibertat de no contractar i d’escollir el 

co-contractant, i dona peu a l’exposició de les diverses circumstàncies vexatòries que poden 

ser atemptatòries de la dignitat del qui pretén contractar
65

: 

a) Quan el criteri de discriminació en què es fonamenta la negativa és immodificable o 

difícilment modificable. Davant d’una circumstància de raça, sexe, orientació sexual o 

creença religiosa determinada, la probabilitat de vexació serà major, perquè l’afectat 

per la negativa a contractar no pot evitar la discriminació renunciant contractualment a 

allò que és (negre, indi, homosexual, dona, musulmà, discapacitat...). 

L’acceptació de la condició discriminatòria per part del subjecte afectat trasllada el 

problema a la nul·litat de la clàusula contractual corresponent, esdevenint així un es-

cenari de renúncia de drets fonamentals que seguirà l’esquema exposat en l’epígraf an-

terior. 

 

b) Quan el criteri de discriminació es fonamenta en una de les circumstàncies que histò-

ricament han determinat l’estatus jurídic de la persona i han perpetuat desigualtat 

atemptatòries de la dignitat de la persona (senyaladament, alguna de les circumstànci-

es discriminatòries prohibides pels art. 14 CE i 14 CEDH, entre les quals: origen, raça, 

color, sexe, religió, pertinença a minoria nacional). 

 

 

                                                           
63

 Tingeu en compte aquí la vigència de lleis especials que poden imposar el remei concret (és a dir, que s’entén 

com a “mesura administrativa o judicial necessària per impedir la persistència de l’abús”), com ara l’obligació 

de contractar. 
64

 ALFARO exposa, en aquest punt, un interessant anàlisi econòmic de la discriminació des de la perspectiva de 

l’anàlisi econòmica del dret, al que ens remetem. Vid. ALFARO ÁGUILA-REAL, op. cit., 1993, pp. 108-117. 
65

 AGUILERA coincideix en aquest punt. Vid. AGUILERA RULL, op. cit., 2009, p. 26. 
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c) Quan la discriminació sigui observable per tercers, de manera que el discriminador fa 

patent de forma pública i volguda la diferència d’estatus respecte el qui pretén contrac-

tar. Seguint aquesta argumentació, ALFARO suggereix que “el dret a la intimitat pro-

porciona cobertura a actuacions discriminatòries, cobertura que no s’estén, lògica-

ment, a les actuacions públiques”. 

ALFARO exemplifica aquest apartat amb els supòsits de dret d’admissió en locals pú-

blics: tot i que no hi ha una obligació de contractar pel fet de ser un establiment obert 

al públic, el fet de l’obertura implica una renúncia a seleccionar la clientela sobre ba-

ses individuals. Hom pot entendre que en l’establiment s’accepta contractar amb tot-

hom, pel que la negativa no justificada només pot ser interpretada com un acte de 

menyspreu, que precisament seria la finalitat del discriminador. 

És irrellevant per poder qualificar de vexatòria una negativa a contractar les al·legacions que 

faci la part discriminadora respecte eventuals obligacions contractuals que la vinculin en 

aquest sentit. S’entén que el contracte que imposa aquesta obligació està viciada en un dels 

seus elements fonamentals (causa il·lícita) i per tant no produeix cap efecte (art. 1275 CC). 

ALFARO conclou que, fora dels supòsits a), b) i c) enumerats, els particulars poden discrimi-

nar lícitament a altres particulars quan volen contractar i en la selecció del co-contractant, 

sense necessitat de justificació de les seves decisions (sota l’emparament de l’autonomia pri-

vada). Se n’extreu, per tant, que el dret a la intimitat empara un dret a discriminar (dret a ser 

racista, dret a ser xenòfob, dret a ser misogin, dret a ser antisemita...) en l’àmbit protegit cons-

titucionalment (art. 18.1 CE) per aquest dret. S’expressa en els mateixos termes AGUILERA: 

“la possibilitat d’una realització totalment individual [...] va quedant cada cop més relegada 

a un segon pla, a l’esfera privada, a un àmbit inviolable de configuració de la pròpia vida”
66

. 

El legislador espanyol ha assumit aquesta tesi en algunes de les seves recents actuacions. En 

aquesta línia, l’art. 69.1 LOIHD
67

 preveu que: “Totes les persones físiques o jurídiques que, 

en el sector públic o privat, subministrin béns o serveis disponibles per al públic, oferts fora 

de l’àmbit de la vida privada i familiar
68

, estan obligats en les seves activitats i transaccions 

que se’n derivin al compliment del principi de tracte entre homes i dones, evitant discrimina-

cions directes o indirectes per raó de sexe”. 
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 AGUILERA RULL, op. cit., 2009, p. 27. 
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 Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, que transposa la Directiva 

2004/113/UE, de 13 de desembre, per la que s’aplica el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en 

l’accés a béns i serveis, com a normativa específica per a aquest tipus de discriminació. 
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 Remarcat propi. 
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Ara bé, la vinculació dels poders públics al principi de no discriminació (art. 14 CE i 14 

CEDH) no exclou la possibilitat d’introduir limitacions indirectes a la llibertat contractual 

dels particulars, quan les activitats privades són fomentades, finançades o dirigides per un 

poder de l’Estat
69

: el gaudi dels avantatges no podrà estar sotmès discriminació.  

  

                                                           
69

 Per exemple, quan els subjectes privats són concessionaris de serveis públics o beneficiaris de subvencions 

públiques. Vid. L.M. DÍEZ-PICAZO, Sistema de derechos fundamentales, Civitas, Pamplona, 2013, 4a edició, p. 

144. 
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3. Anàlisi jurisprudencial 

 

3.1.Llibertat per fixar el contingut dels contractes 

 

3.1.1. Tribunal Constitucional alemany: cas Handelsvertreter 

El cas Handelsvertreter o del representant del comerç, al que ja hem fet referència
70

, fou re-

solt per sentència del Tribunal Constitucional de la República Federal Alemanya el 7 de fe-

brer de 1990
71

. 

Els fets que varen generar la controvèrsia judicial foren els següents
72

: un agent de comerç 

havia celebrat un contracte d’agència amb una empresa distribuïdora de vi. Aquest contracte 

contenia una clàusula que resava que, en cas d’extinció del contracte, l’agent no podria treba-

llar per cap empresa de la competència per un període de dos anys. A més, en el supòsit que 

l’extinció fos per culpa greu de l’agent, l’empresa quedava exempta del pagament de la com-

pensació legalment establerta per terminació del contracte. L’11 de novembre de 1979 l’agent 

va notificar a la distribuïdora la seva intenció de finalitzar la relació i de contractar per una 

empresa de la competència. Després d’una negociació amb cessions per part de la distribuïdo-

ra, l’agent va accedir a continuar vinculat al contracte d’agència; tanmateix, va incorporar-se 

igualment en una empresa competidora, fet que va comportar la rescissió definitiva del con-

tracte i la interposició d’una demanda per obtenir el compliment de la clàusula de no compe-

tència. Desestimada la demanda en primera instància (Tribunal Territorial), l’empresa va re-

córrer la decisió i va obtenir pronunciament favorable en segona instància (Tribunal Territori-

al Superior), condemnant a l’agent a cessar de la seva activitat actual i a abstenir-se de treba-

llar per qualsevol empresa dedicada a la distribució i comercialització de vi pel període indi-

cat en el contracte. L’agent va recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem Federal (BGH), 

recurs que va ser desestimat i que va anar seguit de la interposició d’un recurs d’emparament 

davant el Tribunal Constitucional Federal (BVerfG), que finalment va revocar la sentència del 

BGH. 

La disputa constitucional es va centrar entorn a la consideració sobre si la clàusula explicitada 

anteriorment, que ambdues parts havien consentit a incloure en el contracte, violava el dret al 
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 Hem exposat amb anterioritat com en aquesta sentència el Tribunal Constitucional Federal alemany rep i fa 

seva la teoria de la doble naturalesa dels drets fonamentals proposada per CANARIS. Vid. epígraf 2.3. 
71

 BVerfG 81, 242. 
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 AGUILERA RULL, op. cit., 2013, p. 44-45. 



30 

 

lliure exercici d’una professió, consagrat en l’art. 12.1 GG, dins el capítol de reconeixement 

dels drets fonamentals. El BVerfG va entendre que la sanció prevista en la clàusula en cas 

d’extinció del contracte per culpa greu del representant era “desproporcionada” per les seves 

“conseqüències restrictives”. 

La solució que aquí dona l’Alt Tribunal de Karlsruhe permet veure perfectament l’operativitat 

del sistema proposat per ALFARO per a la comprensió dels casos en què col·lideixen un dret 

fonamental d’una part amb la llibertat per fixar el contingut dels contractes. Tres són els ele-

ments del conflicte: i) el dret fonamental a la llibertat d’ofici i professió, reconegut en l’art. 

12.1 GG, que s’oposa a l’eficàcia de la clàusula; ii) l’autonomia privada d’ambdues parts, en 

virtut de la qual s’ha incorporat aquesta clàusula al contracte, i que fa que el representant de 

comerç accedeixi a limitar temporalment el seu dret fonamental a la llibertat de professió; i 

iii) l’interès de l’empresa distribuïdora en el compliment del contracte en els seus termes. 

Com expressa el BVerfG, malgrat que el contingut de la clàusula havia estat pactat i consentit 

per empresa i agent, el Tribunal pot controlar aquest contingut limitatiu d’un dret fonamental 

perquè “és una forma de protecció del representant respecte si mateix” per part dels poders 

públics, atès que el dret de contractes no podia garantir-li un adequat equilibri d’interessos per 

la manca d’una condició necessària prèvia: l’equilibri de forces en la negociació. 

 

3.1.2. Tribunal Constitucional alemany: cas Bürgschaft  

El BVerfG va tenir ocasió de pronunciar sobre l’eficàcia horitzontal dels drets fonamentals i la 

llibertat de contractació en sentit estricte en el transcendental cas Bürgshchaft, amb sentència 

de 19 d’octubre de 1993. 

Els fets enjudiciats són els següents
73

: una noia va constituir-se en fiadora en un contracte de 

préstec que havia subscrit el seu pare com a empresari amb una entitat bancària per import de 

100.000 marcs (uns 50.000 euros). Abans de signar el representant de l’entitat li va assegurar 

que no es comprometia a cap obligació important. La noia tenia en el moment de celebració 

del contracte vint-i-un anys, no tenia estudis superiors ni propietats, estava a l’atur, sense in-

gressos i era mare soltera. Quatre anys després el banc li reclamava 160.000 marcs (uns 

80.000 euros) en concepte del principal i interessos meritats. 
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 O. CHEREDNYCHENKO, “The Constitucionalization of Contract Law: Someting New under the Sun?”, 

Electronic Journal of Comparative Law, volum 1, 2004, p. 3. 
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Després de pronunciaments contradictoris de la jurisdicció ordinària, el BVerfG, seguint la 

línia inaugurada a Handelsvertreter tres anys abans, va centrar la resolució del cas entorn al 

concepte de “desigualtat estructural de poder negocial”. El Tribunal afirma que la contrac-

tant, atorgant el seu consentiment a la constitució de la fiança, va trobar-se vinculada a un 

contracte que contenia condicions extremadament oneroses per a ella. Davant d’això, els tri-

bunals civils estaven obligats a intervenir introduint el dret fonamental discutit (que comenta-

rem tot seguit) a través de les clàusules generals del § 138.1 (bons costums) i § 242 (bona fe) 

del Codi Civil alemany (BGB). 

La protecció judicial oferta que interferia en la lliure configuració contractual radicava en 

l’art. 2.1 GG, que reconeix el dret al lliure desenvolupament de la personalitat. El que de fet 

succeïa en l’execució del contracte és que la part dèbil en la relació no s’autodeterminava en 

la mateix grau en què ho feia el banc: la llibertat contractual de la noia havia desaparegut per-

què, per les seves circumstàncies personals i l’absència d’informació proporcionada per la 

part contractant amb major poder, no podia conèixer les conseqüències que l’impagament del 

seu pare (el deutor principal) podia comportar sobre el seu exigu patrimoni, present i futur
74

.  

Com assenyala CHEREDNYCHENKO, el cas Bürgschaft simbolitza “les implicacions que 

poden arribar a tenir els drets fonamentals sobre el dret de contractes”
75

. Identifica també 

aquesta autora dos casos similars en altres jurisdiccions, resolts en la mateixa direcció pels 

respectius tribunals nacionals (cas Barclays’ Bank Plc v. O’Brien, sentència de la Cambra 

dels Lords de 21 d’octubre de 1993
76

; cas Van Lanschot Bankiers v. Bink, sentència del Tri-

bunal Suprem dels Països Baixos d’1 de juny de 1990
77

).  

 

3.1.3. Tribunal Constitucional de Perú: cas Távara Ceferino 

El cas Távara Ceferino, resolt per sentència de la Sala Segona del Tribunal Constitucional de 

la República del Perú el 15 de novembre de 2007
78

, planteja un escenari similar a l’anterior, 

tot i que obliga a la ponència del pronunciament a elaborar una robusta argumentació per tal 

de dotar d’eficàcia horitzontal el dret fonamental a la salut. 
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 Per a un comentari complet i crític a la sentència del cas Bürgshchaft: vid. CHEREDNYCHENKO, 2004. 
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 CHEREDNYCHENKO, op. cit., 2004, pp. 3-4. 
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Els fets que varen generar la controvèrsia foren els següents: Santos Eresmida Tavára Ceferi-

no tenia subscrit un contracte de subministrament de servei d’aigua potable al seu domicili 

amb l’empresa SEDAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima). Aquest con-

tracte preveia, en la seva clàusula novena, que en cas que una quarta part de clients de la finca 

en què es trobava l’habitatge deixessin de pagar les factures durant dos mesos, l’empresa que-

dava facultada a rescindir el contracte i suspendre el servei de subministrament. Malgrat que 

la Sra. Tavára Ceferino estava al corrent de pagament, quan es va donar la situació indicada 

en el contracte l’empresa va procedir al tall del subministrament d’aigua potable a tot l’edifici. 

Això va donar peu a la interposició de l’oportuna demanda judicial reclamant la inaplicabilitat 

de la clàusula i la restitució del servei davant els tribunals civils de Lima, que van desestimar 

les seves pretensions en primera instància. La decisió denegatòria va ser confirmada en 

apel·lació pel Tribunal Superior de Justícia de Lima. Finalment Távara Ceferino va recórrer 

en demanda constitucional davant el Tribunal Constitucional nacional, que va resoldre amb 

estimació total del seu petitum. 

La major part de la fonamentació jurídica del Tribunal va encaminada a justificar el dret a 

l’aigua potable com a manifestació específica del dret a la salut, garantit per l’art. 7 de la 

Constitució Política de la República peruana, entès com un dret fonamental “indispensable 

per a desenvolupament humà i mitjà fonamental per aconseguir el benestar individual i 

col·lectiu, [...], condició necessària per al propi exercici del dret a la vida i, en particular, a 

la vida digna”
79

, i també del dret a la dignitat (art. 1 i 3 de la Constitució), en tant que l’aigua 

potable és un dels elements mínims i indispensables als que s’ha de tenir accés per atendre 

correctament al valor suprem de la dignitat. Tot això duu el Tribunal a concloure que el dret a 

l’aigua potable és, per se, un dret constitucional no enumerat. 

El Tribunal Constitucional reconeix que la llibertat contractual “garanteix la lliure determi-

nació de l’objecte i de les condicions de la prestació d’un servei”, però objecta respecte la 

clàusula discutida: “una clàusula contractual manifestament [...] contrària al sentit comú re-

sulta incompatible amb la pròpia llibertat de contracte”, perquè “dota d’aparença d’acord 

autònom a les parts a condicions manifestament contràries o oneroses als interessos d’alguna 

d’elles”. En aquest sentit, l’estipulació no és raonable perquè provoca que la morositat d’unes 
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 Crida també l’atenció d’aquest pronunciament que el Tribunal Constitucional peruà opta per una Drittwirkung 
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l’afecti o el degradi. [...] [E]l dret a la salut es projecta com la conservació i el restabliment d’aquest estat. 

implica, per tant, el deure que ningú, ni l’Estat ni un particular, l’afecti o el degradi”. (FJ 4.8) 
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persones ocasioni un perjudici en d’altres que han complert amb les seves obligacions con-

tractuals de pagament per la prestació. Però és que, a més, constitueix una afectació greu al 

dret fonamental a la salut, perquè “l’aigua potable [...] constitueix un element indispensable 

per a la vida i per a la salut de la persona, pel que la seva provisió constitueix una condició 

mínima de la seva existència”. Per això conclou que “les estipulacions contractuals com 

l’analitzada són ostensiblement contràries a aquests drets fonamentals” i en declara la inapli-

cabilitat. 

El raonament judicial exposat ens brinda l’oportunitat d’enfocar el cas des de les dues pers-

pectives possibles dins la categoria de les limitacions consentides. En efecte, en primer lloc es 

pot reconstruir com en el cas alemany del representant de comerç: l’autonomia privada de les 

parts fa que incorporin al contracte una clàusula que, eventualment, pot derivar en una limita-

ció al dret a la salut, limitació no acceptable perquè s’afecta als interessos de la part dèbil (la 

clienta) en tant que se li aplicarà fins i tot quan ella no sigui morosa. Com que el seu consen-

timent no és suficient per entendre que era conscient dels interessos personals que estaven en 

joc en el moment de celebració del contracte, el Tribunal desplega el seu mandat de protecció 

i declara la ineficàcia de la clàusula
80

. 

Ara bé, la renúncia al dret a l’aigua potable també es pot llegir com a contrària a l’ordre pú-

blic. És poc probable que la Sra. Távara Ceferino hagués mostrat conformitat a la clàusula que 

podia comportar una limitació al seu dret d’accés a l’aigua potable tan perjudicial per al propi 

interès. Fins i tot es pot arribar a interpretar que el Tribunal advoca per un cas d’ineficàcia per 

externalitat negativa, atesa la transcendència del dret fonamental en joc, quan exposa: 

“[C]orrespon a l’Estat, dins el seu indefugible rol social i en raó del seu objectiu primordial 

de protecció de l’ésser humà i de la seva dignitat, fomentar que l’aigua potable es constituei-

xi no només en un dret de permanent gaudi, sinó alhora en un element al servei d’un intermi-

nable repertori de drets, tots ells d’assimilable transcendència per a la realització plena de 

l’individu”. En definitiva, la controvertida clàusula constitueix un atac tan greu al dret a la 

salut i a la dignitat de l’individu que ha de ser expulsada de l’àmbit dispositiu garantit per 

l’autonomia privada. 
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 També ens podríem preguntar si la clienta tenia alguna alternativa possible a contractar amb l’empresa submi-

nistradora, quelcom difícil de justificar pel propi funcionament de la cadena de subministrament. No és irracional 

pensar que l’empresa es troba en una posició de monopoli respecte els clients de la zona geogràfica concreta, fet 

que en si mateix ja genera un desequilibri de forces en la negociació, i que probablement ens trobem davant un 

contracte d’adhesió. Aquesta és una qüestió que, curiosament, el Tribunal no aborda. 
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3.1.4. Tribunal d’Apel·lació d’Arhem: cas Protestantse Verenging/Hoogers  

En el cas Protestantse Verenging/Hoogers
81

, resolt pel Tribunal d’Apel·lació d’Arnhem (Paï-

sos Baixos) el 25 d’octubre de 1948, la situació plantejada era la següent
82

: un contracte 

d’arrendament en què l’arrendador era l’Església Protestant incloïa una clàusula per la qual 

s’extingia la relació si l’arrendatari no feia esforços suficients per aconseguir els objectius de 

la religió protestant. La disputa emergeix quan l’arrendatari abandona l’Església Protestant i 

esdevé testimoni de Jehovà, el que provoca que l’arrendador rescindeixi el contracte. El Tri-

bunal declara la ineficàcia de la clàusula per ser contrària als bons costums i a l’ordre públic 

(art. 3:40 del Codi Civil dels Països Baixos de 1832, llavors vigent). 

S’interposa en aquest cas una clàusula contractual pactada en exercici de l’autonomia privada 

contra l’exercici del dret fonamental a la llibertat religiosa. En aquest sentit, aquest supòsit 

segueix l’exemple que hem emprat en l’exposició doctrinal d’ALFARO per il·lustrar les re-

núncies de drets fonamentals que afecten a l’ordre públic a través de les clàusules generals del 

dret privat: que el ciutadà hagi de renunciar a la seva llibertat de religió per poder mantenir la 

relació és contrari a l’ordre públic perquè el subjecte no estava realment disposat a acceptar 

aquesta restricció, com ho demostra el fet que interposa demanda civil un cop es resol el con-

tracte. 

 

3.1.5.  Tribunal Constitucional alemany: cas Parabolantenne  

També en el marc d’un contracte d’arrendament es produeix el cas Parabolantenne
83

, resolt 

pel Tribunal Constitucional Federal alemany el 9 de febrer de 1994
84

. L’arrendatari, d’origen 

turc, pretenia instal·lar una antena de televisió per poder rebre el senyal d’emissió de canals 

turcs. Segons el contracte d’arrendament, havia d’obtenir el consentiment del propietari per a 

la instal·lació, consentiment que va ser denegat perquè entenia que la clàusula contractual 

recollia una potestat i no obligació. L’arrendatari va portar la negativa de l’arrendador als tri-

bunals civils, que van desestimar la petició, fins que finalment el Tribunal Constitucional va 
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dictaminar que s’estava violant el seu dret a la llibertat d’informació (art. 5.1 GG), integrat en 

el dret privat a través del principi de bona fe del § 242 del Codi Civil alemany
85

. 

La mateixa construcció que en el cas Protestantse Verenging/Hoogers  es pot traslladar aquí:  

la clàusula contractual que imposava la necessitat d’autorització (limitació consentida) era 

contrària al principi de bona fe perquè impedia el lliure exercici del dret a la llibertat 

d’informació de l’arrendatari
86

, quelcom contrari a la seva voluntat real (poder accedir quan li 

plagués als canals de televisió turcs). 

 

3.2.Negativa a contractar i llibertat d’elecció del co-contractant 

 

3.2.1. Audiència Provincial de Saragossa: cas Assegurança d’assistència sanitària 

Una família tenia contractada una pòlissa d’assegurança des del 14 de febrer de 2007. La fa-

mília va decidir adoptar un fill. Realitzats els tràmits oportuns, les autoritats van comunicar el 

juliol de 2011 la possibilitat d’adoptar un nen de cinc mesos nascut a la Xina amb una mal-

formació congènita (llaví leporí bilateral). Els pares varen decidir adoptar-lo. L’adopció es va 

atorgar l’1 de novembre de 2011 i l’endemà es va inscriure la filiació en el Registre Civil. El 

14 de novembre de 2011 el pare de la criatura va sol·licitar la inclusió del seu fill dins del 

contracte d’assegurança mèdica familiar i va haver d’emplenar un qüestionari de salut del seu 

fill, en què va fer constar la malformació. La sol·licitud va ser denegada el 23 de novembre  

per la companyia en base als criteris de selecció de riscos. Un mes abans, el 14 d’octubre de 

2011, l’asseguradora havia enviat una carta als pares fent-los saber que a partir de l’1 de gener 

de 2012 les famílies que adoptessin un fill podrien incloure’ls en la pòlissa de salut amb les 

mateixes garanties que els fills biològics, sense necessitat d’emplenar cap qüestionari de salut, 

i assumint les malalties preexistents com si es tractés d’un nounat. Tanmateix, del redactat 

original de les clàusules contractuals de la pòlissa no se’n desprenia un tractament diferent per 

a fills adoptats que per a fills naturals. 

L’Audiència Provincial de Saragossa
87

 va conèixer d’aquest cas en apel·lació contra 

l’estimació de la demanda per part del tribunal civil de primera instància interposada pel pare, 
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per la que reclamava la quantitat que la família havia desemborsat en operacions i tractaments 

per curar la malaltia del fill adoptiu, exclòs de l’assegurança familiar. La sentència 

d’instància
88

 va detectar com a ratio decidendi del cas era “el dret de tots a la igualtat sense 

discriminació per raó de naixement o de qualsevol altra condició o circumstància personal o 

social que proclama l’art. 14 CE, la protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb 

independència de la seva filiació, garantida per l’art. 39.2 CE”. 

El Tribunal ad quem identifica, primerament, que estem davant d’una qüestió d’horitzontalitat 

dels drets fonamentals i, recollint la jurisprudència constitucional sobre Drittwirkung (sempre 

relativa a altres àrees del dret, mai al dret privat de contractes), transcriu la cita de la sentència 

del Tribunal Constitucional espanyol 18/1984
89

, que de forma genèrica afirma que “[l]es re-

lacions entre particulars, si bé amb certes matisacions, no poden quedar excloses de l’àmbit 

d’aplicació del principi d’igualtat, i l’autonomia de les parts ha de respectar tant el principi 

constitucional de no discriminació com aquelles regles, de rang constitucional o ordinari, de 

les que es derivi la necessitat d’igualtat de tracte”; i, posteriorment, també es remet a la 

coneguda sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans Pla i Puncernau c. Andorra
90

: 

“[n]o correspon al tribunal decidir disputes de naturalesa purament privada. Ara bé, exer-

cint la supervisió que li correspon, no pot restar passiu quan la interpretació d’un acte legal 

feta per un tribunal nacional, sigui una disposició testamentària, un contracte privat, un do-

cument públic, una previsió normativa o una pràctica administrativa, no sigui raonable o es 

presenti com arbitrària o [...] clarament inconsistent amb la prohibició de discriminació es-

tablerta en l’art. 14 i més generalment amb els principis que inspiren el Conveni Europeu de 

Drets Humans”. 

L’Audiència de Saragossa conclou que la denegació “es va produir per la malformació genè-

tica”, i no pels criteris de selecció de riscos, i que la denegació que no s’hagués produït 

“d’haver-se tractat d’un fill biològic, el que fa palmària la discriminació que es produeix per 

a l’adoptiu”. Per tot això confirma el pronunciament de primera instància. 

Es pot observar que la controvèrsia pivota entorn a la interacció del principi de no discrimina-

ció amb la llibertat de no contractar i d’escollir el co-contractant. El criteri de discriminació 

és, segons l’Audiència Provincial, el fet de ser fill adoptiu, una circumstància que, com intro-
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duíem amb ALFARO, fàcticament és immodificable. La denegació de la inclusió del menor 

adoptat en la pòlissa constitueix així en una vexació que l’afectat no té per què suportar, com 

declara el Tribunal. 

 

3.2.2. Casos Bull v. Hall, Lee v. Ashers Baking Company i Craig and Mullins v. Mas-

terpiece Cakeshop 

Tractarem de forma conjunta els següents tres casos perquè reuneixen tres característiques 

que ho possibiliten: 1) es plantegen en sistemes de common law (dos al Regne Unit i un als 

Estats Units); 2) la part que vol contractar és una parella homosexual i la part que ofereix un 

bé o un servei es nega a contractar emparant-se en les seves creences religioses; i 3) Els res-

pectius tribunals arriben a conclusions semblants a partir de fonamentacions jurídiques també 

semblants. 

Relatarem en primer lloc els fets: 

a) Bull and Bull v. Hall and Preddy, sentència del Tribunal Suprem del Regne Unit de 27 

d’octubre de 2013
91

. El senyor i la senyora Bull, matrimoni devotament cristià, regen-

taven un hotel. Els senyors Hall i Preddy, homosexuals, eren parella de fet i varen fer 

una reserva telefònica d’una habitació doble en aquest hotel. A la pàgina web de 

l’establiment s’estipulava que a les habitacions dobles només s’acceptarien parelles 

heterosexuals casades. Tingueu present que en el moment dels fets les parelles homo-

sexuals no podien contraure matrimoni al Regne Unit
92

. 

Com que els Bull no varen comprovar per telèfon si Hall i Preddy eren marit i muller, 

quan els clients varen arribar a l’hotel el dia de la reserva no varen ser admesos. Els 

senyors Hall i Preddy varen portar la negativa als tribunals en considerar que era dis-

criminatòria. Els amos de l’hotel es varen defensar al·legant que l’aplicació de la le-

gislació anti-discriminació del Regne Unit havia de ser compatible amb la seva lliber-

tat religiosa, protegida pel Conveni Europeu de Drets Humans. 

Hall i Preddy varen obtenir victòries judicials en el tribunal de primera instància de 

Bristol i en el Tribunal d’Apel·lació de Londres. El Tribunal Suprem va confirmar la 

sentència d’apel·lació recorreguda. 
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b) Gareth Lee v. Collin McArthur, Karen McArthur and Ashers Baking Company Limi-

ted, sentència del Tribunal d’Apel·lació d’Irlanda del Nord de 16 d’octubre de 2016
93

. 

El senyor Lee, homosexual i membre d’una associació a favor dels drets del col·lectiu 

LGTB a Irlanda del Nord, va encarregar un pastís pel seu casament a la pastisseria 

Ashers. Damunt el pastís volia que hi hagués un cartell amb un lema de recolzament 

del matrimoni homosexual. La senyora que regentava la pastisseria, després de discu-

tir-ho amb el seu marit, va trucar per telèfon a Lee i li va comunicar que no compliria 

amb l’encàrrec perquè es el seu negoci era cristià. Lee va optar per encarregar el pastís 

a un altre establiment; també va interposar una demanda per discriminació en els tri-

bunals civils. 

El cas està pendent de resolució per part del Tribunal Suprem després de sentències 

estimatòries en primera i segona instància. 

 

c) Charlie Craig and David Mullins v. Masterpiece Cakeshop Inc. and Jack C. Phillips, 

sentència del Tribunal Administratiu de l’Estat de Colorado de 6 de desembre de 

2013
94

. Els senyors Mullins i Craig, parella homosexual, estaven organitzant el seu ca-

sament i varen entrar a la pastisseria Masterpiece de Denver (Colorado) per encarregar 

el pastís de la celebració. Quan el propietari de la pastisseria es va assabentar del tipus 

de celebració, els va fer avinent que no faria el pastís perquè les seves creences religi-

oses li impedien. La parella va presentar una demanda a la Comissió de Drets Civils 

de Colorado, que va apreciar discriminació. La decisió de la Comissió va ser recorre-

guda pel pastisser davant els tribunals administratius. 

Com en el cas anterior, l’assumpte, que ha aixecat una alta expectació, està pendent de 

resolució per part del Tribunal Suprem federal (l’audiència prèvia a la deliberació es 

va celebrar el passat 5 de desembre de 2017
95

). 

En els dos primers casos tant el Tribunal Suprem del Regne Unit com el Tribunal 

d’Apel·lació d’Irlanda del Nord varen considerar que s’havia produït una discriminació per 

raó d’orientació sexual i varen exposar una argumentació semblant partint de la mateixa legis-

lació aplicable: l’Equality Act (Sexual Orientation) Regulations de 2007 (que equipara la pa-

rella de fet al matrimoni), l’art. 3 de la Human Rights Act (acte legislatiu del Parlament pel 
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qual s’incorpora al dret britànic el CEDH) i els art. 8 (dret a la vida privada), 9 (dret a la lli-

bertat religiosa), 10 (dret a la llibertat d’expressió) i 14 (principi de no discriminació) del 

CEDH. Per la seva part, el tribunal administratiu de Colorado del cas americà Craig and Mu-

llins vs. Masterpiece Cakeshop segueix també una línia de contraposició de legislacions anti-

discriminatòries amb la protecció de la primera esmena de la Constitució, que reconeix la lli-

bertat d’expressió i de religió, al·legada pel pastisser. 

Aquests casos són interessants, per al que aquí ens ocupa, no pels raonaments jurídics sobre 

les qüestions materials discutides, sinó pel relat dels fets. Les resolucions judicials es centren 

en ponderar de drets fonamentals en joc
96

; i això succeeix perquè existeixen en les tres juris-

diccions lleis que amplien l’abast del principi de no discriminació a les relacions entre parti-

culars, fent que aquests no puguin al·legar simplement la seva llibertat religiosa o ideològica 

per negar-se a contractar. 

La pregunta que realment ens plantegen és com s’hagueren pogut afrontar les referides situa-

cions si no hi haguessin normes amb força de llei que regulessin expressament i detallada els 

efectes del principi de no discriminació entre particulars i/o si les parts que es neguen a con-

tractar no ho haguessin plantejat com una col·lisió entre el dret a la no discriminació i el dret a 

les pròpies creences o idees polítiques, sinó simplement com una decisió manifestació de 

l’exercici de la seva autonomia privada. Els reptes que ens apareixen són llavors dos: 

i) L’abast  del concepte “competència efectiva en el mercat en què es pretén contrac-

tar”. A priori sembla evident que els negocis que es neguen a contractar en aquests 

tres casos no estan ni en situació de monopoli ni molt menys hi ha una estat de ne-

cessitat que modifiqui de forma extrema la dinàmica normal del mercat. Ara bé, 

podrien sostenir els afectats per la negativa a contractar que el bé o servei que pre-

tenien adquirir o gaudir-ne era per a ells únic, no equiparable a qualsevol altre que 

oferís la competència? L’argument té possiblement poc recorregut judicial, per ser 

difícilment objectivable, però certament no és el mateix allotjar-se en un hotel que 

en un altre o servir als convidats el pastís d’una determinada pastisseria. Precisa-

ment entre empreses d’un sector en competència perfecta (com ho són el de la pas-

tisseria i de l’hostaleria) els competidors s’intenten distingir entre ells per aquell 

valor afegit o tret diferencial que incorpora el producte o servei propi. 
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ii) Hem vist, però, que aquesta discussió no és rellevant per a ALFARO, que enfoca 

aquests supòsits únicament des de l’òptica de determinar l’existència de vexació. 

Aplicant els seus propis criteris, pocs dubtes poden sorgir en aquest punt: 

l’homosexualitat ha estat vista, almenys en el darrer mil·lenni de la història de la 

humanitat, com quelcom menyspreable i antinatural, que mereixia la major de les 

sancions. Avui encara, malgrat la igualtat formal davant la llei, la proscripció ab-

soluta de les conductes discriminatòries contra les persones homosexuals en 

l’àmbit de les relacions socials és lluny d’aconseguir-se. Discriminar per raó 

d’orientació sexual és vexatori perquè atempta contra la dignitat humana: s’ataca a 

un dels aspectes que major afectació té sobre el lliure desenvolupament de la per-

sonalitat. 

A això poden oposar-s’hi els qui pretenen fer prevaldre la seva llibertat contractual 

argüint que la discriminació té lloc en l’àmbit íntim. Aquest motiu ja l’hem rebut-

jat en l’exposició doctrinal de l’epígraf 2.4.4.2: tot i que del dret d’admissió a un 

establiment no se’n deriva una obligació de contractar, l’obertura al públic en ge-

neral “implica una renúncia a seleccionar la clientela sobre bases individuals”
97

. 

Noteu, en definitiva, que en absència de la legislació específica que faci ineficaces les negati-

ves a contractar basades en un criteri discriminatori les possibilitats de defensa del qui al·lega 

l’autonomia de la voluntat són majors i afirmar l’efectivitat horitzontal del principi de no dis-

criminació comporta majors esforços argumentals per part de qui la pretén o l’aplica. 

 

3.2.3. Tribunal Suprem dels Estats Units: cas Shelley v. Kraemer 

El darrer cas que comentarem és la important sentència del Tribunal Suprem dels Estats Units 

del cas Shelley v. Kraemer
98

, de 3 de maig de 1948. Com fixa el jutge Vinson, ponent de 

l’opinió unànime del Tribunal, l’objecte del plet és “la consideració sobre la validesa de 

l’execució [realitzada pels tribunals d’instància] dels acords privats que contenen clàusules 

restrictives que tenen per objectiu excloure a persones d’una determinada raça o color del 

domini o ocupació d’una propietat”. El Tribunal Suprem es pronuncia alhora sobre dos casos: 
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a) El 16 de febrer de 1911 trenta d’un total de trenta-nou propietaris de diverses par-

cel·les limítrofes de la ciutat de Saint Louis (Missouri) varen subscriure un acord que 

incloïa una clàusula que impedia l’ús i ocupació per un període de cinquanta anys a 

qualsevol persona que no fos de raça blanca (“Caucasian race”), la qual cosa compor-

tava que aquestes parcel·les no es podien ni vendre ni arrendar a persones de raça ne-

gra o asiàtica (“Negroes or Mongolian race”). L’11 d’agost de 1945, Shelley, que era 

negre, va adquirir una de les parcel·les mitjançant contracte de compravenda. El 9 

d’octubre, propietaris de les parcel·les veïnes subjectes a la clàusula restrictiva varen 

iniciar un plet davant els tribunals civils de Saint Louis per evitar que Shelley pogués 

prendre’n possessió. La qüestió va arribar al Tribunal Suprem federal després de pas-

sar, en segona instància, pel Tribunal Suprem de Missouri. 

 

b) El juny de 1934 un matrimoni de raça blanca, propietaris d’un local a la ciutat de De-

troit (Michigan), varen accedir a un contracte que contenia la clàusula següent: 

“Aquesta propietat no serà usada ni ocupada per cap persona o persones excepte aque-

lles de raça blanca. Aquesta restricció no serà efectiva fins que un 80% de les propie-

tats que tenen accés des del mateix carrer en què es troba el bloc de pisos amb el local 

no estiguin subjectes a una limitació similar”. La restricció tenia efectes fins l’1 de ge-

ner de 1960. 

La situació prevista d’activació de la restricció es va produir. El 30 de novembre de 

1944, una família negra va adquirir la propietat. El 30 de gener de 1945, altres propie-

taris subjectes a la restricció varen iniciar un plet davant els tribunals civils. La qüestió 

va arribar també al Tribunal Suprem després de passar pel Tribunal Suprem de Michi-

gan. 

En ambdós casos els tribunals de primera i segona instància s’havien pronunciat estimant les 

peticions dels veïns de raça blanca. El Tribunal Suprem va centrar la discussió entorn a la 

catorzena esmena de la Constitució federal dels Estats Units, introduïda el 1868, que, entre 

d’altres, reconeix en el seu primer apartat el dret civil a adquirir, gaudi, posseir i disposar de 

la propietat. 

La consideració del Tribunal Suprem és la següent: “Sostenim que, garantint el compliment 

dels acords restrictius d’aquests casos, els poders públics han denegat als actors la igualtat 

en la llei. [...] La llibertat de discriminació en el gaudi dels drets de propietat es trobava en-

tre els objectius bàsics que perseguien els redactors de la catorzena esmena. Que aquesta 
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discriminació s’ha produït en aquests casos és quelcom evident. Per la raça o color dels ac-

tors, se’ls ha denegat el dret a la propietat i ocupació del que sí gaudeixen altres ciutadans 

de diferent raça o color. Com es recollia a Strauder vs. West Virginia, la catorzena esmena 

declara que tota ‘persona, sigui de color o blanca, és igual davant les lleis dels Estats i [...] 

que no es pot efectuar cap discriminació per raó del color’. [...] [A]quest tribunal ha tingut 

ocasió de declarar que una llei que denega la igualtat en el gaudi dels drets dominicals per a 

una certa classe de ciutadans de certa raça o origen no s’empara en l’exercici legítim del 

poder de policia, sinó que viola la garantia de la igualtat davant la llei (Oyama v. Califor-

nia). Tampoc cap discriminació imposada pels tribunals es justifica per les potestats de poli-

cia. 

[...] El context històric en què la catorzena esmena es va incorporar a la Constitució no pot 

ser ignorat. [...] L’interès primordial era l’establiment de la igualtat en el gaudi dels drets 

civils i polítics bàsics i la preservació d’aquests drets front a discriminacions dels Estats ba-

sades en consideració de raça o color. [...] En els casos discutits, concloem que els Estats [de 

Michigan i de Missouri] han denegat als recurrents la igualtat davant al llei garantida per la 

catorzena esmena [...]. Per aquestes raons la decisió del Tribunal Suprem no pot ser una al-

tra que revocar les sentències del Tribunal Suprem de Missouri i del Tribunal Suprem de Mi-

chigan”
99

. 

A Shelley v. Kraemer, els termes de la discriminació i de l’àmbit en què operaven les restric-

cions al dret a la propietat venien determinats pels acords previs entre els particulars. El Tri-

bunal Suprem resol la disputa a la llum de la catorzena esmena de la Constitució, que reco-

neix als ciutadans la igualtat en l’accés a la propietat, igualtat que havia estat negada pels tri-

bunals dels Estats federats en fer prevaldre les clàusules privades sobre el dret constitucional. 

L’eventual negativa a efectuar la compravenda es podria reconduir, en un sistema de dret pri-

vat que derivi del Codi Civil francès i per als supòsits que ens ocupen, a través de la causa 

il·lícita, ja que el que motiva la inclusió de la clàusula és una conducta clarament vexatòria en 

tant que reposa sobre un criteri de discriminació (la raça o el color de la pell) que històrica-

ment ha servit per perpetuar estatuts jurídico-personals diferents, i que la pròpia configuració 

de la limitació contribueix a prolongar. El cas Shelley v. Kraemer demostra que el particular 

que discrimina no es pot emparar en una obligació contractual prèvia que l’obligui a discrimi-

nar per tal de mantenir la seva negativa a contractar.  
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4. Conclusions 

Per cloure el treball exposarem unes poques consideracions finals: 

1) Els drets fonamentals es desenvolupen en la societat i afecten de forma habitual les re-

lacions civils i mercantils i, en general, la vida social. Queda clar, però, que definir la 

intensitat de la seva incidència sobre l’àmbit de llibertat i autodeterminació de la per-

sona és el repte, i que sobre aquesta qüestió estem lluny d’obtenir unanimitat  

De fet, no hem gosat fer un catàleg de drets fonamentals que poden tenir eficàcia ho-

ritzontal perquè ni tan sols hi ha consens sobre quins drets fonamentals s’hi haurien 

d’integrar, ja que la concreta configuració de cada dret en el propi sistema constitucio-

nal en què s’emmarca determina també les seves possibilitats d’eficàcia horitzontal.  

 

2) La varietat d’argumentacions i punts de vista, tant en els pronunciaments judicials 

com entre acadèmics, sobre aquesta zona d’interacció entre el dret privat i el dret cons-

titucional posa a disposició de juristes, advocats i operadors jurídics en general un 

gran nombre d’eines per poder invocar l’eficàcia horitzontal dels drets fonamentals (o 

el seu reconeixement) davant decisions d’autonomia privada. Per exemple, el model 

suggerit per ALFARO, que ha servit d’eix a l’exposició doctrinal d’aquest treball, res-

pon als diversos problemes de fons que hem analitzat en els litigis de l’epígraf tercer, i 

té vocació d’explicar totes les casuístiques que es poden presentar en el xoc o superpo-

sició de drets fonamentals i llibertat de contractació, pilars tots nuclears dels nostres 

sistemes jurídics i socials. 

 

3) És remarcable el paper que cada poder públic està cridat a desenvolupar, des de la se-

va respectiva funció constitucional, en la resolució d’aquests conflictes. L’acció del 

legislador es revela com a decisiva: la llei és el millor mecanisme per concretar què 

s’entén per exercici antisocial del dret. És, en definitiva, el marc idoni per regular la 

intensitat de l’eficàcia dels drets fonamentals en les relacions entre particulars i la con-

seqüència jurídica que comporta una violació dels drets fonamentals d’altri per part 

d’un particular, sense que això comporti una invasió absoluta del principi 

d’autonomia, que seria contrària a la pròpia noció de llibertat. 

En aquest sentit, els últims lustres han vingut marcats per l’aprovació de normes que 

precisament tenen aquest propòsit conciliador (per exemple, la Directiva europea 

2004/113/CE, de 13 de desembre, per la que s’aplica el principi d’igualtat de tracte en-
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tre homes i dones en l’accés a béns i serveis i les respectives transposicions nacionals, 

o la Llei del Parlament de Catalunya 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets 

de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la 

bifòbia i la transfòbia). 

L’autoritat judicial, per la seva part, determina en el supòsit concret l’existència de 

vulneració del dret fonamental davant un acte, propi i/o aliè, que es justifica en 

l’autonomia privada. El seu rol és preponderant, com hem comprovat a través de 

l’anàlisi dels casos, en aquells situacions que s’han de resoldre a través de les clàusu-

les generals del dret privat perquè no hi ha una regulació específica que emani de 

l’acció legislativa. 

 

4) Sóc conscient que aquest treball ha encarat només una mínima part dels múltiples as-

pectes sobre els que aquesta problemàtica es desplega. I és que potser encara és més 

discutida la qüestió sobre els remeis a aplicar un cop s’admet l’eficàcia horitzontal o el 

reconeixement dels drets fonamentals en les relacions inter privatos, amb tot el que 

se’n deriva: com es quantifica el dany que hom no ha de suportar per una vulneració 

dels seus drets fonamentals per part d’un altre particular? S’inclou el dany moral o ens 

limitem a considerar-lo com l’equiparació al valor del bé o servei al que no es pot ac-

cedir per la negativa aliena a contractar? Realment pot l’Estat imposar coactivament 

l’obligació de contractar, quan precisament la llibertat és la base constructiva del dret 

de contractes en el tràfic privat? Aquestes són algunes de les actuals línies obertes 

d’investigació. 

 

5) La complexitat dels nostres actuals sistemes econòmics i jurídics, globals i plurilegis-

latius, fan que també ens hàgim de plantejar què pot passar si incorporem a aquesta 

equació noves variables: quina vinculació tenen als drets fonamentals dels particulars 

que contracten o volen contractar les plataformes dedicades a la intermediació o apro-

ximació entre usuaris o consumidors i professionals, empreses o prestadors de serveis, 

o senzillament entre particulars (penseu en plataformes com ara Uber, Airbnb o 

Wallapop)? 

I, en un altre pla, les llibertats econòmiques bàsiques de la Unió Europea, quin rol 

ocupen en la relació entre drets fonamentals i autonomia privada? S’harmonitzaran els 

efectes dels drets fonamentals entre privats en la mateixa mesura que s’harmonitzen 
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els sistemes europeus de dret privat
100

? Seria desmesurat aventurar-se a extrapolar 

aquesta qüestió, ara tractada a partir de les legislacions codificades i les regles consti-

tucionals nacionals, a nivell supranacional, partint dels convenis internacionals de pro-

tecció dels drets humans i les normes internacionals de dret privat? 

Es pot comprovar que els camins per recórrer en aquest camp són quasi infinits i sense 

fàcil resolució. 

En el fons la qüestió originària es redueix a una pugna entre llibertat i justícia material. Para-

frasejant la pregunta que es formula ANZURES GURRÍA: si es pot parlar de garantia de lli-

bertat o igualtat contra l’Estat, per què no es pot parlar d’eficàcia horitzontal dels drets fona-

mentals si la vertadera llibertat, la igualtat i dels drets fonamentals es desenvolupen en el marc 

de les relacions socials? Potser no erra NARANJO DE LA CRUZ sentenciant: si les llibertats 

no s’ostenten front a particulars mai podran ser reals i molt menys efectives
101

. Les considera-

cions sobre aquestes cites poden ser prou obertes com per mantenir el debat ben viu.  

                                                           
100

 Vid. SHERPEL, op. cit.; i C. MAK, Fundamental Rights in European Contract Law, Kluwer Law Internatio-

nal, Aplhen aan den Rijn, 2008. 
101

 ANZURES GURRÍA, op. cit., p. 25. 
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