
7.- LES TERCERIES DE DOMINI I DE MILLOR DRET. 

 

7.1.- La terceria de domini. 

 

a) Concepte 

 

La terceria de domini és la intervenció d’un tercer en un procés judicial com a 

conseqüència de veure’s perjudicat per l’embargament travat sobre un bé que és de la 

seva propietat. 

 

En la vigent LEC la terceria de domini es concep com un incident, en sentit estricte, de 

l'execució, encaminat directament i exclusiva a decidir si escau la desafecció o el 

manteniment de l'embargament.  

Es troba regulada als articles 595 a 604 LEC. 

 

b) Legitimació 

 

- Legitimació activa: D’acord amb el que disposa l’article 595 LEC, podrà 

interposar terceria de domini: 

 

o Qui, sense ser part en l'execució, afirmi ser propietari d'un bé embargat 

com a pertanyent a l'executat i que no l’ha adquirit d'aquest una vegada 

travat l'embargament. 

 

o Podran també interposar terceries per a l'alçament de l'embargament els 

qui siguin titulars de drets que, per disposició legal expressa, puguin 

oposar-se a l'embargament o a la realització forçosa d'un o diversos béns 

embargats com a pertanyents a l'executat. 

 

- Legitimació passiva: La demanda de terceria s'interposa contra el creditor 

executant i també contra l'executat quan el bé a què es refereixi hagi estat 

designat per ell. Es tracta d’un supòsit de litisconsorci voluntari. 

 

No obstant això, encara que no s'hagi dirigit la demanda de terceria contra 

l'executat, aquest podrà intervenir en el procediment amb els mateixos drets 

processals que les parts de la terceria. Amb aquesta finalitat, se li notificarà en 

tot cas l'admissió a tràmit de la demanda (article 600 LEC). 

 

c) Objecte 

 

Des de la perspectiva del tercerista, l’única pretensió que s’admet en la terceria de 

domini és l’adreçada a l'alçament de l'embargament. 

 

L'executant i, si s’escau, l'executat, només podran pretendre en la terceria de domini el 

manteniment de l'embargament o subjecció a l'execució del bé objecte de terceria 

(article 601 LEC). 

 



d) Competència  

 

La terceria de domini haurà d'interposar-se davant el lletrat de l’Administració de 

justícia responsable de l'execució i es resoldrà pel tribunal que va dictar l'ordre general i 

despatx de la mateixa (article 599 LEC). 

 

e) Tramitació 

 

La terceria de domini se substanciarà pels tràmits previstos per al judici verbal (article 

599 LEC).  

 

Cal tenir en compte les següents regles específiques: 

 

- Interposició: La terceria de domini s’interposa en forma de demanda, amb la 

qual ha d'aportar-se un principi de prova per escrit del fonament de la pretensió 

del tercerista (article 595 LEC).  

 

Pel que fa al moment de la interposició, la terceria de domini pot interposar-se 

des que s'hagi embargat el bé o béns als quals es refereixi, encara que 

l'embargament sigui preventiu (article 596 LEC). 

 

- Possible rebuig de pla de la terceria de domini: El tribunal, mitjançant 

interlocutòria, ha de rebutjar de pla i sense cap substanciació la demanda de 

terceria de domini en els supòsits següents (article 596 LEC): 

 

o Quan no s'acompanyi amb la demanda el principi de prova exigit. 

 

o Quan la demanda s'interposi amb posterioritat al moment en què, 

d'acord amb el que es disposa en la legislació civil, es produeixi la 

transmissió del bé al creditor o al tercer que l’adquireixi en pública 

subhasta. 

 

S’estableix també que no es permetrà, en cap cas, segona o ulterior terceria 

sobre els mateixos béns, fonamentada en títols o drets que posseís qui la 

interposi al temps de formular la primera (article 597 LEC). 

- Admissió de la demanda de terceria i suspensió de l’execució: 

L'admissió de la demanda de terceria només suspendrà l'execució respecte del 

bé al qual es refereixi. El lletrat de l’Administració de justícia haurà d’adoptar 

les mesures necessàries per donar compliment a la suspensió acordada. Admesa 

la demanda pel lletrat de l’Administració de justícia, el Tribunal, prèvia 

audiència de les parts si ho considera necessari, podrà condicionar la suspensió 

de l'execució a la prestació, per part del tercerista, de caució pels danys i 

perjudicis que pogués produir al creditor executant. Aquesta caució podrà 

atorgar-se en qualsevol de les formes previstes en el paràgraf segon de l'apartat 

3 de l'article 529. L'admissió d'una terceria de domini serà raó suficient perquè 

el lletrat de l’Administració de justícia, a instància de part, ordeni, mitjançant 

decret, la millora de l'embargament (article 598 LEC). 



- Efectes de la no contestació: Si els demandats no contestessin la demanda 

de terceria de domini, s'entendrà que admeten els fets que s’al·leguen en aquella 

(article 602 LEC). 

- Resolució: La terceria de domini es resol mitjançant interlocutòria, que es 

pronunciarà sobre a qui pertany el bé i la procedència del seu embargament als 

sols efectes de l'execució en curs, sense que produeixi efectes de cosa jutjada en 

relació amb la titularitat del bé. 

La interlocutòria que decideixi la terceria es pronunciarà sobre les costes. Als 

demandats que no contestin no se'ls imposaran les costes, tret que el tribunal, 

raonant-ho degudament, apreciï mala fe en la seva actuació processal (article 

603 LEC). 

Si s’estima la terceria de domini, s’ha d’ordenar l'alçament de la trava i la 

remoció del dipòsit, així com la cancel·lació de l'anotació preventiva i de 

qualsevol altra mesura de garantia de l'embargament del bé al qual es refereixi 

la terceria (article 604 LEC). 

 

7.2.- La terceria de millor dret. 

 

a) Concepte 

 

La terceria de millor dret és la via processal que la Llei concedeix a qui es considera 

titular d’un dret de crèdit a obtenir un reconeixement judicial de la preferència d’aquest 

crèdit enfront del crèdit de l’executant. 

 

Es troba regulada als articles 614 a 620 LEC. 

 

 

b) Legitimació 

 

- Legitimació activa: D’acord amb el que disposa l’article 614 LEC, pot 

interposar terceria de millor dret qui afirmi que li correspon un dret a que el seu 

crèdit sigui satisfet amb preferència al del creditor executant. 

 

- Legitimació passiva: La demanda de terceria de millor dret es dirigirà 

sempre contra el creditor executant. L'executat, però, també pot intervenir en el 

procediment de terceria amb plenitud de drets processals i haurà de ser 

demandat quan el crèdit no consti en un títol executiu. Encara que no sigui 

demandat, s’ha de notificar en tot cas a l'executat l'admissió a tràmit de la 

demanda, a fi que pugui intervenir (article 617 LEC). 

 

c) Tramitació 

 



La terceria de millor dret se substanciarà pels tràmits previstos per al judici verbal 

(article 617 LEC).  

 

Cal tenir en compte les següents regles específiques: 

 

- Interposició: S’inicia mitjançant demanda, a la qual ha d'acompanyar-se un 

principi de prova del crèdit que s'afirma preferent (article 614 LEC). 

 

Pel que fa al moment a partir del qual es pot interposar, la terceria de millor 

dret procedirà des que s'hagi embargat el bé a què es refereixi la preferència, si 

aquesta fos especial o des que es despatxés execució, si fos general. 

 

- Possible inadmissió: No s'admetrà la demanda de terceria de millor dret: 

 

o Si no s'acompanya amb la mateixa el principi de prova a què s’ha fet 

esment (article 617 LEC).  

 

o Tampoc s'admetrà demanda de terceria de millor dret després d'haver-se 

lliurat a l'executant la suma obtinguda mitjançant l'execució forçosa o, 

en cas d'adjudicació dels béns embargats a l'executant, després que 

aquest adquireixi la titularitat d'aquests béns d’acord amb el que es 

disposa en la legislació civil (article 615.2 LEC). 

 

Tampoc es permetrà, en cap cas, segona terceria de millor dret, que es 

fonamenti en títols o drets que posseís qui la interposi al temps de formular la 

primera (article 617 LEC). 

 

- Efectes de la terceria de millor dret: Un cop interposada terceria de millor 

dret, l'execució forçosa continuarà fins a realitzar els béns embargats. El que se 

n’obtingui es dipositarà en el Compte de Dipòsits i Consignacions per reintegrar 

a l'executant en les costes de l'execució i pagar als creditors per l'ordre de 

preferència que es determini en resoldre la terceria. 

 

Si el tercerista de millor dret disposa de títol executiu en el qual consti el seu 

crèdit, podrà intervenir en l'execució des que sigui admesa la demanda de 

terceria. Si no disposa de títol executiu, el tercerista no podrà intervenir fins 

que, si s’escau, s'estimi la demanda (article 616 LEC). 

 

- Efectes de la no constestació: Si els demandats no contestessin la demanda 

de terceria de millor dret, s'entendrà que admeten els fets que s’al·leguen en 

aquella (article 618 LEC). 

 

- Assentiment de l’executant: Quan el crèdit del tercerista consti en títol 

executiu, si l'executant formula assentiment a la terceria de millor dret, es 

dictarà, sense més tràmits, interlocutòria en la qual s’ordenarà seguir endavant 

l'execució per satisfer en primer lloc al tercerista. No obstant això, el lletrat de 

l’Administració de justícia no li lliurarà cap quantitat fins que s’hagin satisfet a 



l'executant les 3/5 parts de les costes i despeses originades per les actuacions 

dutes a terme a instància seva fins a la notificació de la demanda de terceria. 

 

Si el crèdit del tercerista no consta en títol executiu, l'executat que estigués 

personat en la terceria haurà d'expressar la seva conformitat o disconformitat 

amb l’assentiment de l'executant dins dels cinc dies següents a aquell en què se 

li hagués donat trasllat de l'escrit d’assentiment.  

 

Si l'executat està d’acord amb l’assentiment o deixa transcórrer el termini sense 

expressar la seva disconformitat, es procedirà d’acord amb allò anteriorment 

exposat. Quan l'executat s'oposi a l’assentiment, es dictarà interlocutòria tenint 

per aplanat a l'executant i continuarà la terceria amb l'executat (article 619.1 

LEC). 

 

- Desistiment de l’executant: Si, notificada la demanda de terceria, 

l'executant desistís de l'execució, sempre que el crèdit del tercerista consti en 

títol executiu, el lletrat de l’Administració de justícia dictarà decret ordenant 

seguir endavant l'execució per satisfer en primer terme al tercerista. Si no fos 

així, dictarà decret de desistiment del procés d'execució, i la donarà per 

finalitzada, tret que l'executat mostrés la seva conformitat amb que prossegueixi 

per satisfer el crèdit del tercerista (article 619 LEC). 

- Resolució: A diferència de la terceria de domini, en la de millor dret és 

necessària una sentència del tribunal amb força definitòria del crèdit i de la seva 

preferència, encara que aquesta sentència no prejutgi altres accions. En aquest 

sentit, l’article 620 LEC estableix que la sentència que es dicti en la terceria de 

millor dret ha de resoldre sobre l'existència del privilegi i l'ordre en què els 

crèdits han de ser satisfets en l'execució en què aquella sentència recaigui, però 

sense prejutjar altres accions que puguin correspondre a cadascun, 

especialment les d'enriquiment. 

Si la sentència desestimés la terceria, condemnarà en totes les costes d'aquesta 

al tercerista.  

Si l'estimés, les imposarà a l'executant que hagués contestat a la demanda i, si 

l'executat hagués intervingut, oposant-se també a la terceria, les imposarà 

també a aquest, per meitat amb l'executant, tret que l'executant hagués formulat 

assentiment i la terceria s'hagués substanciat només amb l'executat. En aquest 

cas, les costes s'imposaran a aquest íntegrament. 

Quan la sentència estimi la terceria de millor dret, no es lliurarà al tercerista cap 

quantitat procedent de l'execució, mentre no s'hagin satisfet a l'executant les 

3/5 parts de les costes causades en aquesta fins al moment en què recaigui la 

sentència. 

 


