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BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós   (BP) 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
La Treuhand alemanya: una experiència per a la fidúcia catalana      
 

Dades de l'investigador  
Nom 
Sergio 

Cognoms 
Nasarre Aznar 

Correu electrònic 
sergio.nasarre@urv.cat 

Dades del centre d’origen  
Facultat de Ciències Jurídiques - Universitat Rovira i Virgili, Avda. Catalunya, 35, 43002 Tarragona 

Número d’expedient  
Atorg: 7-7-06 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Treuhand, trust, fidúcia, negoci fiduciari, patrimoni fiduciari 

Data de presentació de la justificació  
3-1-2007 

 



 

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La recerca duta a terme a la Universitat de Freiburg sota la tutel.la del Prof. Rolf Stürner durant el mes de desembre de 
2006 tenia com a finalitat aprofundir en l'estudi de la Treuhand alemanya, tot analitzant les relacions de caràcter fiduciari 
que aquesta contempla, els seus tipus i efectes. La matèria tenia especial interés donada la reempresa al 2006 de la 
redacció d'un esborrany d'avantprojecte de llei de patrimonis fiduciaris per part del Govern de Catalunya. 
La recerca ha servit per a constatar que: 
a) La naturalesa jurídica tant dels treuhändersiche Beziehungen com de la pròpia Treuhand està encara discutida entre la 
doctrina i la jurisprudència alemanyes, així com la seva classificació i el seu abast. 
b) Segueix en vigor la teoria del doble efecte de manera que el fiduciari és propietari davant tothom excepte davant del 
fiduciant, amb el qual li lliguen una sèrie de pactes que limiten l'abast del dret que d'aquest ha adquirit, encara que hi han 
hagut canvis jurisprudencials (ex. Unmittelbarkeit Prinzip). 
c) En qualsevol cas que es transmeti més dret al fiduciari del necessari per a la finalitat que es persegueix neix una 
relació fiduciària. Naturalment això no té res a veure ni amb el negoci simulat ni amb un negoci nul per manca de causa. 
d) Aquesta teoria va ser acceptada pel Tribunal Suprem espanyol a mitjans de s. XX, patint diverses variants fins a 
l'actualitat. En aquests moments la doctrina del TS sobre el negoci fiduciari és vacil.lant i provoca incertesa jurídica. Això 
pot ser superat per la normativa catalana. 
e) Com a superació de la Treuhand alemanya i, donada la seva insuficiència per a la certesa de nombrosos negocis 
jurídics que requereixen una transmissió del domini al fiduciari de caràcter limitat però indubitadament, es va aprovar a 
setembre de 2005 la Refinanzierungsgesetz. La tendència a separar el domini de la cosa del fiduciant i donar una sèrie 
d'instruccions més o menys estrictes al fiduciari, coinicideix amb l'estructura del trust anglosaxó que es preveu regular a 
Catalunya i que pot resultar útil per a multitut de finalitats d'utilitat general o particular. 
f) Interés especial a despertat la naturalesa fiduciària de la Sicherungstreuhand i la utilització del domini en garantia i 
l'estudi de la seva aplicació a la reforma del Mercat Hipotecari que s'està operant a Espanya a 2006, en el sentit de 
flexibilitzar les relacions entre creditor i deudor hipotecari. Ens referim a l'estudi que hem començat a realitzar sobre les 
diferents sol.lucions a les que arriben els arts. 122 LH i el §1145 BGB: aquest dóna la possibilitat de reducció de la 
hipoteca a l'hipotecant quan hagi saldat la deuda parcialment, mentres que l'art. 122 LH ho prohibeix expressament. 
Hipotetitzem que, en base al LTV, la relació és fiduciària (§§1163, 1168, 1191 BGB) amb diverses conseqüències 
jurídiques, en especial, la disponibilitat del sobrant de garantia per part de l'hipotecant. 
D'aquesta estada s'espera la publicació d'un article. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The research undertaken at Unviversity of Freiburg under the supervision of Prof. Rolf Stürner during december 2006 had 
as inital goal to study in depth the German Treuhand and the fiduciary relationships it creates, its types and effects. The 
subject was particularly interesting as Catalonia is currently  (2006) developing its own legislation on trusts. 
The research has helped to draw some preliminary conclusions:  
a) The fiduciary nature, its classification and effects of the treuhänderische Beziehungen and of the Treuhand itself are 
still being questioned by the German literature and jurisprudence. 
b) It is still in effect the "double effect theory" by which the trustee is the owner of the thing in front of third parties but not 
in front of the settlor; between them there are pacts stipulating how the trustee can manage the property, although the 
jurisprudence is evolving (ie. Unmittelbrkeit Prinzip). 
c) In any case in which the transferred right is more important than the pursued goal, a fiduciary relationship arises. This 
has nothing to do with a simulated or void/voidable contract. 
d) This theory was accepted by the Spanish Supreme Court by 40s of the 20th century and has developed with tthe 
years. Nowadays its doctrine about the fiduciary relationships is unclear and unsafe, but can be solved with the new 
Catalan legislation. 
e) The German law has overcome the Treuhand as well to achieve new legal-financial instruments to make businesses 
which are uncertain using the Treuhand. This is the ground of the Refinanzierungsgesetz 2005. This trend of undoubtedly 
segregating the property from the estate of the settlor has important similarities to the Angloamerican trust, which is the 
institution foreseen as well for Catalonia. 
f) A special study has been done to analyse the fiduciary relationship in the case of the Sicherungsgrundschuld in the way 
of flexibilizing the mortgage law, which has started in Spain by the Spanish government in 2006. In particular the different 
solutions to the possibility of reducing the amount of the mortgage when the credit has been reduced by the debtor in 
Spanish law (art. 122 LH: forbidden) and in German law (§1145 BGB allowed) are studied from a fiduciary relationship 
perspective (§§1163, 1168, 1191 BGB) and in relation to the loan-to-value ratio (LTV). 
The results of this research are to be published in an article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

1. Introducció 
La recerca duta a terme a la Universitat de Freiburg sota la tutel.la del Prof. Rolf 
Stürner durant el mes de desembre de 2006 tenia com a finalitat aprofundir en 
l'estudi de la Treuhand alemanya, tot analitzant les relacions de caràcter 
fiduciari que aquesta contempla, els seus tipus i efectes. La matèria tenia 
especial interés donada la reempresa al 2006 de la redacció d'un esborrany 
d'avantprojecte de llei de patrimonis fiduciaris per part del Govern de 
Catalunya. 
Efectivament, l’evolució positiva de la regulació dels Patrimonis Fiduciaris o 
trusts a nivell de dret comparat evindencia la necessitat de que el Dret Civil 
Català, actualment en plena codificació, pugui també posar a disposició dels 
operadors jurídico-econòmics aquest instrument jurídic que ha demostrat la 
seva utilitat a nivell internacional. 
Un dels païssos que està actualitzant el seu dret civil en aquest sentit és 
Alemanya, qui té una llarga trajectòria referent al negoci fiduciari (Treuhand) i a 
les relacions fiduciàries (treuhänderische Verhältnisse) i que gràcies a la 
denominada Refinanzierungsgesetz de 2005 ha introduït el trust angloamericà 
en el seu ordenament jurídic amb una finalitat financera concreta de 
refinançament del mercat hipotecari. 
L’estudi s’emmarca també a nivell doctrinal en els diferents events científics 
que s’han realitzat sobre els patrimonis fiduciaris a Catalunya, com són el III 
Congrés de Dret Civil Català (Universitat Rovira i Virgili, octubre 2005), la 
Jornada “Per què el trust a Catalunya?”  (Universitat de Barcelona, juny 2006) i 
la Jornada sobre contractes de custòdia del territori (Universitat Rovira i Virgili i 
la Xarxa de Custòdia del Territori, novembre 2006) 

 
2. Pla de treball 

Donats els estudis que ja s’havien realitzat sobre la conveniència dels 
patrimonis fiduciaris a Catalunya i, inclús, la proposta d’un model per part del 
Grup de Treball de la Conselleria de Justícia, l’interés d’aquesta recerca se 
centrava en tres qüestions: 
1. El règim de les relacions fiduciàries jurídico-privades a l’ordenament jurídic 

alemany. El model bàsic natural, donada la seva funcionalitat i la seva 
antiguitat de més de 500 anys és el model anglès del trust, però no podem 
descuidar models fiduciaris més propers al nostre sistema, com és 
l’alemany. Més quan el seu sistema va ser adoptat pel Tribunal Suprem 
espanyol a mitjans del s. XX i va donar lloc a una sèrie de teories i 
d’interpretacions (ex. teoria del doble efecte) d’origen marcadament 
germànic, que s’apliquen a una sèrie de relacions obligacionals al nostre 
dret que són inexplicables sense donar contingut jurídic a aquestes 
relacions fiduciàries (ex. venda en garantia, dació en pagament). Per tant, 
hem partit de la necessitat d’arbitrar uns principis comuns, donada 
l’experiència alemanya i la jurisprudència del TS espanyol, aplicables a tota 
relació fàctica que tingui un contingut fiduciari jurídicament protegible. Això 
és important donada la dispersió jurisprudencial que presideix la doctrina 
del TS sobre els negocis fiduciaris, comportant sovint sol.lucions disperses i 
seguint teories diverses en cada moment. En qualsevol cas, l’experiència 
alemanya pot ajudar a comprendre el fenòmen fiduciari que es fa palès en 



 

 

diversos paràgrafs del BGB com són els §§ 873, 929, 398, 185 i 1191. Fins i 
tot la divisió “tradicional” al nostre TS de la fidúcia cum amico i la fidúcia 
cum creditore està present a la legislació, doctrina i jurisprudència 
alemanyes (Fremdnützige i Eigenützige Treuhand, respecivament), 
juntament amb una sèrie de “principis” que són precissament els que no 
permeten una plena aplicació de la Treuhand al tràfic comercial (ex. 
Unmittelbarketisprinzip, que exigeix que la cessió del bé sigui incondicional i 
donant la possessió immediata, de manera que operacions com la 
titutlització no són possibles al no transmetre’s en aquest sistema els actius 
completament i immediata  si així fos, no requeriria una cessió fiduciària, 
doncs la ordinària ja serviria, però la titulització exigeix una “semi-cessió”, 
sigui en forma de divisió del domini com en dret anglosaxó, sigui en forma 
de cessió només del crèdit i retenció –per tant, no compleix el requisit de 
l’Unmittelbarkeitsprinzip- de la garantia, sense necessitar d’”inventar” 
mecanismes nous que aconsegueixin aquest efecte com a Espanya o 
França). 

2. Alemanya i la teoria del TS espanyol sobre e negoci fiduciari comparteixen 
al menys una característica comuna en relació a la utilitat del negoci 
fiduciari tal i com ve configurat a cada ordenament: la seva insuficiència en 
comparació amb el trust angloamericà per a realitzar negocis en el tràfic 
jurídico-econòmic, tant en l’àmbit comercial com en l’àmbit familiar i 
successori. Ambdós tenen la necessitat d’”inventar” figures parafiduciàries 
per a que donin resposta a cadascuna de les necessitats que van sorgint. 
Alemanya ho ha fet mitjançant la Refinanzierungsgesetz 2005 i Espanya 
aprovant una multitud de normes creant patrimonis pseudo-fiduciaris per a 
necessitats concretes mancats de característiques comunes. Una altra 
sol.lució, que és la que ara es proposa a França i la que també es proposa 
a Catalunya, és la de superar la tradicional doctrina dels negocis fiduciaris i 
paral.lelament –encara que a la llarga tot haurà d’acabar en el mateix, 
doncs l’arrel és comuna però amb variants- fer una reulació 
omnicomprensiva dels patrimonis fiduciaris que possibilitin la creació de 
patrimonis aïllats destinats a uns beneficiaris o a una finalitat, la utilització 
dels quals pugui ser en tots els àmbits de les relacions jurídiques. 

3. Per últim, l’estudi s’ha enfocat vers l’existència de relacions fiduciàries en 
àmbits prèviament no s’havia considerat. Partint del dret alemany que entén 
que existeix relació fiduciària allà on el dret que s’atribueix és més que el 
que les parts pretenen aconseguir (ex. es transmet la propietat però no per 
a que l’adquirent sigui propietari sinó per a que la utilitzi en garantia, on 
hagués estat suficient donar un dret real de garantia), existeixen una 
pluralitat de situacions, més enllà de les tradicionals, on això succeeix i on 
es pot analitzar la presència d’una relació fiduciària que s’hauria de regular 
pels límits establerts als pactes, més o menys expressos o tàcits, que les 
parts (cedent i cessionari) haguessin convingut. Un d’aquests supòsits és el 
que es refereix l’art. 122 LH que preveu una sol.lució que, al nostre criteri i a 
manca d’una recerca més avançada que hem de realitzar després de 
l’estada de recerca, hauria de ser diferent en relació a la “reductibilitat” de 
les hipoteques a mesura que es redueix l’obligació garantida. L’art. 122 LH 
prohibeix, en base al principi d’indivisibilitat de la hipoteca, que la hipoteca 
es pugui reduir, sol.lució que no és conforme per l’excés de garantia del que 
gaudeix el creditor a mesura que va amortitzant-se l’obligació garantida. 
Aquesta sol.lució és diferent, i és més conforme amb la relació fiduciària 
subjacent que creiem que existeix, a la que dóna el §1145 BGB en el dret 



 

 

alemany per al mateix supòsit: naturalment, el dret real de garantia el 
constitueix l’hipotecant per a una ratio hipoteca-valor de la finca (loan-to-
value ratio, LTV) determinada, que sol ser d’entre un 70% i un 80%, 
conforme als criteris de la Llei del Mercat Hipotecari de 1981. Implica que si 
la finca val 100 euros, el crèdit hipotecari serà normalment d’entre 70 i 80 
euros (encara que hi ha excepcions) i la finca estarà gravada, doncs, per 
aquesta quantitat. Però a mesura que es redueix el crèdit perquè es va 
amortitzant ordinàriament o extraordinària, la finca segueix estan gravada al 
70% o al 80% i en base a l’art. 122 LH això no pot redurir-se: entenem que 
la finca està suportant un gravamen excessiu in crescendo a mesura que es 
produeixen amortitzacions anticipades i que, donat que la garantia es va fer 
amb aquesta ratio assumint el creditor un risc d’un 20% o d’un 30% (de 
pèrdua de valor de la finca), la mateixa proporció s’hauria de poder 
mantenir al llarg de la vida del crèdit, doncs per un crèdit de només 50 
euros s’estaria mantenint una hipoteca d’encara 80 euros, el que suposa 
una important sobrecobertura, i un loan-to-value molt més baix (del 50%) el 
que afavoreix indegudament al creditor, doncs aquest es conformà amb el 
80% en un principi. Aquesta impossibilitat de reducció de l’art.122 LH 
implica una immobilització de part important del patrimoni immobiliari, doncs 
segueix estant gravant innecessàriament, de manera que no és plenament 
disponible per l’hipotecant, haven-t’ho de ser doncs l’escreix de garantia pot 
arribar-se a considerar enriquiment injust. De fet hi ha moments en que això 
es mostra, com en els supòsits d’execució amb sobrant (que va a parar a 
l’hipotecant) o quan la part alliberada de la hipoteca s’utilitza amb el mateix 
creditor per a contractar un altre crèdit; però això no és possible, haven-t’ho 
de poder ser, amb un altre creditor, tant mantenint la mateixa hipoteca (neix 
una relació fiduciària) com fent una segona hipoteca amb gairebé tanta 
garantia com la primera (doncs està feta per l’escreix de valor de la finca). 
En qualsevol cas, això és una hipòtesi que s’ha d’estudiar més en 
profunditat en base a la sol.lució del BGB i on tenen importants implicacions 
els conceptes de causa, accessorietat i dret concursal.  

 
3. Conclusions 

La necessitats dels ordenaments de civil law de regular els patrimonis fiduciaris 
per a possibilitar la realització de negocis en tots els àmbits que avui per avui o 
bé no són possibles o ho són insuficientment, desvetlla la necessitat d’analitzar 
el fenòmen fiduciari i les seves implicacions jurídiques. El model alemany està 
passant per un procés de revisió i amillorament de la Treuhand al temps que 
està apostant per mecanismes paral.lels com el Refinanzierungsregister. A 
Catalunya la situació és similar, existint relacions fiduciàries tant pròpies 
(substitucions fideïcomissàries) com derivades de la jurisprudència del Tribunal 
Suprem, però al temps s’està treballant en l’el.laboració d’una llei de patrimonis 
fiduciaris. La regulació alemanya, doncs, tant per la seva trajectòria al BGB 
com per la seva nova situació jurisprudencial i legal, pot ajudar a comprendre la 
presència de relacions fiduciàries en diversos negocis, incloent l’hipotecari. Tot 
això serà objecte d’estudi a un article, resultat de la investigació. 
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