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d’arrendament urbans relativa a la renúncia de l’ar-
rendatari dels drets d’adquisició preferent, sobre la 
finca que es vol llogar. 

En aquest sentit, els Drets d’Adquisició Preferent són 
facultats que permeten adquirir una cosa amb pre-
ferència davant de qualsevol altre adquirent, ja sigui 
perquè així s’ha acordat de forma consensuada, o bé 
perquè la Llei ho permet, sempre i quan concorrin 
uns determinats requisits. 

Per tant, en primer lloc hem de diferenciar els drets 
d’adquisició preferent que es pacten de forma vo-
luntària, dels que es poden accionar per imperatiu 
legal, és a dir, els quins la Llei així ho preveu. 

els drets d’adquisició preferent de caràc-
ter volUntari
Relatiu als que provenen d’un pacte entre les parts, 
n’hi ha de tres tipus:

El dret d’opció
El dret de tanteig
El dret de retracte

Es poden constituir Drets d’Adquisició Preferent so-
bre béns mobles, immobles, i fins i tot, béns futurs 
(com són una collita, o pisos en construcció). En 
aquest últim supòsit, no es podrà exercir fins que 
aquests béns futurs esdevinguin realitat. En el cas 
de finques rústiques, es poden constituir sobre parts 

Opció, tanteig i retracte
Els drets d’adquisició preferent. 

s una pregunta re-
current dels propie-
taris forestals saber si 

existeix algun mecanisme que 
permeti assegurar que, en cas 
de transmissió d’un bé deter-
minat, tindrem o no preferèn-
cia en adquirir-lo per davant 
d’un tercer foraster. Alhora, 
també nombroses vegades 
ens preguntem què significa 
aquella clàusula que intro-
duïm sovint en els contractes 
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o determinades parcel·les d’una finca, sempre i quan 
siguin segregables d’acord amb la unitat mínima fo-
restal o de conreu. 

En tots els casos, perquè els Drets d’Adquisició Pre-
ferent siguin eficaços s’exigeix que es constitueixi 
en escriptura pública (en el cas de béns immobles 
cal que s’inscriguin en el Registre de la Propietat 
-article 568-2 del Codi Civil de Catalunya-), i el 
seu contingut mínim, a banda d’identificar l’objecte 
concret, haurà de ser el següent:

Durada del dret. Si no s’estipula cap termini s’en-
tén el quin estipula la Llei.
La prima pactada per a constituir el dret. Atenent 
al caràcter voluntari i de pacte entre propietari 
i interessat, si per a la constitució del dret l’in-
teressat paga un preu acordat, aquest import cal 
fer-lo constar a l’escriptura. Si no, s’ha d’indicar 
que és gratuït. 
Un domicili a efectes de notificacions, per tal de 
facilitar l’exercici dels drets. 

el dret d’opció
Es defineix com aquell dret que faculta a una o més 
persones perquè, dins un termini pactat, puguin de-
cidir la celebració d’un contracte determinat. La de-
cisió d’accionar el dret d’opció sempre és unilateral, 
a favor del qui ostenta el dret, si bé es pot pactar ex-
pressament que tingui la condició de bilateral, que 
significa que ambdues parts hauran d’estar d’acord 
en el moment concret, sempre però dins el termini 
estipulat. 

Els exemples més recurrents que coneixem són els 
contractes d’arrendament amb opció de compra, o 
els contractes de leasing, on s’estableix que trans-
corregut un determinat termini, l’arrendatari adqui-
rirà el bé arrendat. 

En tot cas, les característiques d’aquest dret afecten 
directament al bé sobre el què es grava, encara que 
es pugui pactar a favor d’una persona determinada, 
i queda subjecte a una durada concreta, que com a 
màxim serà de 10 anys, prorrogable 10 anys més. 

É
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D’altra banda, s’ha de fer constar el preu de la ven-
da a l’escriptura pública, ja que no es pot deixar la 
seva negociació en el moment d’accionar el dret 
d’opció, i també caldrà estipular la forma de paga-
ment, una vegada es vulgui exercir el dret. 

el dret de tanteig
Es defineix com la facultat d’adquirir un bé amb 
les mateixes condicions que el venedor hagi pactat 
amb un altre adquirent. És a dir, si el propietari de 
la finca gravada pacta la seva venda amb un com-
prador interessat, el titular del dret de tanteig pot 
passar-li per davant i adquirir la finca igualant els 
pactes que propietari i comprador haguessin con-
vingut.  

Cal tenir en compte que aquest dret de tanteig –i el 
de retracte- només s’aplica en transmissions one-
roses (vendes o dacions en pagament) i subhastes. 
Per tant, no s’apliquen davant de transmissions 
gratuïtes (ni donacions ni herències). 

el dret de retracte
La Llei el defineix com aquell dret a subrogar-se 
en el lloc d’un altre adquirent, mantenint el preu 
i les mateixes condicions pactades, una vegada ja 
hagi tingut lloc la transmissió. Per tant, el retracte 
sempre s’exerceix una vegada ja s’ha materialitzat 
la operació de compravenda.  

normes comunes per al tanteig i per al 
retracte voluntaris
Tant en el dret de tanteig com en el dret de retrac-
te cal que el propietari transmitent comuniqui de 
forma fefaent la intenció de vendre la finca gra-
vada. En aquest cas, cal que indicar les condicions 
pactades amb el comprador interessat, i pel cas 
del retracte, les condicions que s’hagin produït a 
la venda. A partir de la comunicació, començarà 
a computar el termini que consta estipulat a l’es-
criptura de constitució del dret; i en cas que no 
s’hagi pactat expressament, serà de dos mesos per 
a exercir el dret de tanteig; i de tres mesos per al 
de retracte. 

D’altra banda, el titular del dret de tanteig ho és 
també del dret de retracte, a menys que es pacti el 
contrari, bàsicament per a evitar que es burli el seu 
dret d’adquisició preferent. 

Aquesta conversió del tanteig en retracte es do-
narà quan no s’hagi notificat l’acord de venda; si 
les condicions de venda acaben essent diferents de 
les quines s’havien pactat, i en cas que la venda 
s’hagués fet abans del termini estipulat, i subsidià-
riament les quines estableix la llei.  

elS retracteS leGalS
A banda del dret de retracte voluntari, el Codi Civil de 
Catalunya regula el què es denominen “retractes le-
gals”, els quals la normativa preveu que es poden fer 
valer, no perquè les parts ho hagin pactat expressa-
ment, sinó perquè la Llei els hi confereix el dret d’exer-
cir-lo de forma automàtica. 

Existeixen els següents retractes legals:

Retracte de confrontants (veïns de finca).
Retracte de comuners (copropietaris).
Retracte de cohereus en una comunitat hereditària.
Retracte dels nus propietaris sobre els usufructuaris.
Retractes dels arrendataris d’habitatges, locals de 
negoci i d’arrendaments rústics.
Retracte en censos i el dret de fadiga.
Drets d’adquisició preferent en drets d’aprofita-
ment parcial, i el dret de torneria. 

D’altra banda, cal tenir en compte que l’Administració 
Pública també gaudeix del dret de retracte legal en de-
terminats supòsits. 
D’entre els exis-
tents, als propie-
taris forestals ens 
afecten principal-
ment els següents:  

Retracte en 
compravenda 
de finques in-
closes en es-
pais naturals, 
d’acord amb 
la Llei d’espais 
naturals. En 
aquest cas, la 
Generalitat (i 
en determinats 
casos els Ajun-
taments) po-
den exercir els 
drets de tanteig 
i retracte en 
totes les trans-
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missions a títol onerós (compravendes, subhastes, 
etc) de béns immobles i de predis amb superfí-
cie superior a 100 hectàrees, situats a l’interior 
d’espais naturals de protecció especial.
Retracte en compravenda de béns mobles i im-
mobles catalogats, en aquest últim cas com 
a Béns Culturals d’Interès Nacional –BCIN-, 
d’acord amb la Llei de Patrimoni Cultural Cata-
là. En aquest cas, la Generalitat o d’altres admi-
nistracions poden exercir aquest Dret de forma 
legal si els interessa adquirir algun bé catalogat.  

D’altra banda, els retractes que poden interessar 
més als propietaris forestals són:

 
retracte de confrontants
Es refereix al retracte que pot exercir un propietari 
veí d’una finca rústica limítrofa transmesa onero-
sament a una altra persona forastera. 

Cal que la finca sigui agrària, que l’adquirent no 
sigui ja un propietari veí, i que qui exerciti el dret 
sigui propietari i alhora, tingui la consideració de 
conreador directe i personal. D’altra banda, a la 
finca en qüestió no hi pot haver cap masia o cons-
trucció que valgui més de 2/3 del valor total de la 
finca. 

En segon lloc, es requereix que la finca transmesa 
tingui una superfície inferior a la unitat mínima de 
conreu, distingint els terrenys de conreu secà -que 
ronden entre 3 i 4 hectàrees-, amb els de conreu 
regadiu -entre 1 i 1,5 hectàrees- (veure article pu-
blicat a la revista número 133). 

Si concorren varis propietaris veïns que tenen la 
consideració de conreadors directes i personals 
preval el veí que tingui la finca més petita, i si les 
dues són d’idèntica superfície, la quina faci més 
partió. 

retracte de comuners (copropietaris)
En una finca amb varis titulars, si un dels copropietaris 
pretén transmetre onerosament la seva quota de 
propietat, els demés cotitulars poden exercir el dret 
de tanteig i adquirir-lo pel mateix preu i condicions. 
En cas que el venedor no els hagi fet la notificació, o 
les condicions de venda hagin acabat essent diferents, 
poden accionar el dret de retracte. 

Quan concorren diversos copropietaris interessats, els 
hi correspondrà la part proporcional segons la quota 
que tinguin en propietat. 

Els drets de tanteig i de retracte en copropietats són 
renunciables i el títol de constitució de la comunitat 
ordinària indivisa els pot excloure. 

retracte de cohereus en una comunitat 
hereditària
Quan a un cohereu no li interessi ni acceptar l’herència 
per la qual és cridat, i únicament vulgui vendre-
ho, els altres cohereus poden exercir, en proporció 
a les seves respectives quotes, els drets de tanteig i 
retracte, seguint els mateixos passos que pel retracte 
de comuners. 

És a dir, si dos germans són hereus d’una finca, i 
un d’ells prefereix vendre-s’ho abans 
d’anar al Notari a acceptar l’herència, 
l’altre germà té preferència en adquirir-
li la seva quota hereditària, per davant 
de qualsevol altre comprador foraster. 

retracte dels nus propietaris 
sobre els usufructuaris
Si l’usufructuari es proposa vendre 
o donar el seu dret a un tercer, el nu 
propietari tindrà el dret d’adquisició 
preferent. 
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Caldrà notificar-li les característiques de la 
transmissió, juntament amb els termes i condicions 
que proposi. Si l’usufructuari no li notifica el preu i 
condicions, o aquestes acaben essent diferents, el 
tanteig es convertirà en dret retracte a favor del nu 
propietari.

retractes dels arrendataris de masies o 
masoveries
En immobles urbans, els drets de tanteig i retracte 
són renunciables en el mateix contracte, tot i 
que es podrà requerir la compareixença física de 
l’arrendatari a la Notaria on es formalitzi l’escriptura 
pública de venda, si així ho considera el Notari. 

Sempre és recomanable incloure en el contracte 
d’arrendament urbà la renúncia de l’arrendatari 
dels drets d’adquisició preferent, tal i com estableix 
l’article 25.8 de la Llei d’Arrendaments Urbans. 

ordre de preferència entre drets 
d’adquisició legals
Davant la concurrència de diversos drets de tanteig 
i retracte legals, la Llei estableix una sèrie de 
preferències. Així, preval el dret dels copropietaris 
i cohereus per davant del dels nus propietaris, i 

aquests, per davant dels censataris o arrendataris. 
Finalment, l’últim en preferència és el retracte de 
confrontants. 

En definitiva,
A títol de conclusió resulta positiu conèixer de 
l’existència d’aquests drets d’adquisició preferent, 
ja que ens poden ser útils, o perjudicar-nos, segons 
des de quin punt de vista s’observi, a l’hora de 
transmetre un bé determinat. 

Alhora, la possibilitat de constituir drets d’adquisició 
de forma voluntària entre propietaris possibiliten 
al concedent, a percebre una prima econòmica 
determinada a canvi de constituir un determinat 
dret (a menys que es pacti gratuït); i al beneficiari, 
a garantir que davant d’una possible venda, ell/a 
gaudirà d’un avantatge comparatiu envers a 
possibles tercers compradors. 

D’altra banda, cal tenir en compte que els retractes 
legals s’accionen judicialment, la qual cosa significa 
que dependrà de la pròpia interpretació del jutge si 
es declara l’exercici del retracte en qüestió. Alhora, 
l’exercici d’aquests drets legals té sempre una 
vessant coactiva, per la qual cosa entre propietaris 
sempre és preferible l’acord i la bona entesa; per 
sobre de voler fer passar un Dret sí o sí.    




