
 

 

 

 

 

Els 'contractes d'arres' serveixen per més del que 
t’imagines: tipus, diferències i conseqüències 
 
El camí cap a una compravenda se sol iniciar a través d'un primer lliurament de diners, que 
habitualment es denomina senyal o reserva, amb la qual es pretén garantir que aquest habitatge 
serà per al comprador i no per una altra persona. 
 
Aquesta senyal o reserva, que es formalitza mitjançant un document on la denominació jurídica és 
la d'arres, i serà per tant, en principi, el primer pagament del preu d'una de les despeses 
econòmiques més significatives que realitza una persona o una unitat familiar. 
 
Hi ha diferents tipus d'arres ben diferenciades per la doctrina, i definides pel Tribunal Suprem. La 
importància de conèixer-les radica en les diferents conseqüències que es produeixen depenent de si 
es signen unes o altres, conseqüències que vindran determinades fonamentalment pel contingut que 
es doni en la seva redacció. 

I així, s'admeten tres tipus d'arres: confirmatòries, penals i penitencials. 

 
1.- Arres confirmatòries.  Són aquelles que són prova de la perfecció o conclusió del contracte de 
compravenda i constitueixen una senyal de la seva celebració. S'acorda el preu, el seu lliurament és 
a compte d'aquest i no autoritzen a desistir en cas d'incompliment. Són una autèntica garantia tant 
per al comprador que així ho vol, com per al venedor, que la compravenda futura es realitzarà. 
 
En el cas d'incompliment, el comprador perjudicat podrà escollir entre exigir el compliment o la 
resolució, amb el rescabalament de danys i perjudicis en aquest últim cas, sempre que aquests danys 
siguin provats. 

 
Exemple de clàusula en arres confirmatòries: 
"Les parts convenen que el preu de compravenda és de X € que es pagaran de la següent 
manera: 
a) La suma de X € s'abonen en aquest acte en concepte de senyal o arres confirmatòries. 
b) La resta, és a dir, X €, seran abonats en el mateix acte de l'atorgament de l'escriptura 
pública, que es durà a terme com a data límit el ... de ... ..de ...... " 

 
 
 



 

2.- Arres penals. La seva finalitat és l'assegurament del contracte mitjançant l'amenaça que 
representa per al incomplidor una pèrdua econòmica: suposen una indemnització de danys i 
perjudicis, però no impedeixen l'exigibilitat de l'obligació. Si bé, i davant aquest últim cas 
d'indemnització i exigència de compliment, el jutge pot moderar la quantitat de la primera, si es 
tracta d'un incompliment parcial. Per tant, si qui incompleix els termes i les obligacions del 
contracte és el comprador, perdrà la quantitat lliurada, mentre que si qui incompleix és el venedor, 
ha de restituir el doble de  la quantitat rebuda. 

 
Exemple de clàusula en les arres penals: 

 
"S'estableix, per al cas d'incompliment de qualsevol de les parts de les obligacions contretes 
mitjançant el present contracte, i en concepte de rescabalament per danys i perjudicis, el 
següent: 
• Si l'incompliment és causa de la part venedora, aquesta està obligada a retornar a la 
compradora el doble de la quantitat rebuda en concepte d'arres o senyal. 
• De ser la compradora la incomplidora de les obligacions reflectides en el present contracte, 
perdrà les quantitats lliurades en concepte d'arres o senyal, fent-les seves la venedora. 
• La part complidora, a més, podrà resoldre el contracte, comunicant a la incomplidora de 
manera fefaent, o exigir el seu compliment, aplicant en ambdós casos les indemnitzacions 
corresponents d'acord amb els apartats anteriors ". 

 
3.- Arres penitencials. També denominades arres de desistiment, constitueixen un mitjà lícit 
perquè les parts puguin, unilateralment, desvincular-se del contracte mitjançant la pèrdua o 
restitució del doble. Són les que es pretenen utilitzar habitualment i les que, en principi, es troben en 
tota ment de venedor i comprador, si bé són les excepcionals. És a dir, si no s'expressen amb 
claredat les seves conseqüències, o s'esmenta el precepte del Codi Civil en què es troben regulades 
(article 1.454), estarem davant d'un altre tipus d'arres. 

 
Exemple de clàusula en les arres penitencials: 

 
"Les quantitats lliurades mitjançant el present document, ho són en concepte d'arres 
penitencials, de manera que: 
• Si la part compradora incomplís les obligacions contretes en el present contracte o desistís 
del mateix, perdrà les sumes abonades. 
• Si fos la venedora qui no complís amb els termes acordats o decidís no continuar endavant 
amb la venda, abonarà a la compradora el doble de les quantitats percebudes. " 

 
Atents per tant, en signar un contracte d'arres, ja que davant la diversitat reconeguda, tant la 
doctrina com la jurisprudència han donat a entendre que, a falta d'indicació expressa en els 
contractes, el lliurament d'arres té una funció purament confirmatòria o pagament d’una part del 
preu final. 
 


