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UNS APUNTS SOBRE L’ENTRADA EN VIGOR  

DE LA SUBHASTA JUDICIAL ELECTRÒNICA 

 

 

El passat 14 de juliol es va publicar al BOE la Llei 19/2015, de 13 de juliol, de 

mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del 

Registre Civil, entrant en vigor, la major part del seu articulat, el passat 15 

d’octubre de 2015. 

 

El recurs a la subhasta pública com a mitjà per a la realització de béns es 

freqüent al nostre ordenament, ja es tracti de procediments notarials, judicials o 

administratius. Fins ara, el procediment per a participar en una subhasta judicial 

era bastant complex, ja que obligava a aquell qui volgués participar a consultar 

la informació en cada jutjat –participant de forma més o menys presencial-, i 

tenia diverses limitacions, principalment de publicitat, que comportava un 

nombre inferior de licitadors, i de rigidesa del procediment. La nova subhasta 

electrònica permetrà incrementar la publicitat dels procediments, facilitar 

abundant informació tant de la subhasta com del bé i licitar pràcticament en 

qualsevol moment i des de qualsevol lloc.  

 

La subhasta electrònica s'aplicarà tant a les subhastes notarials com a les 

subhastes judicials procedents de procediments d'execució, tant de béns 

mobles com de béns immobles i fins i tot en els casos en els quals aquests 

haguessin estat hipotecats (amb les especialitats pròpies de l'execució 

hipotecària). 

 

La Llei recull noves mesures normatives amb la finalitat d'emprendre un 

sistema de subhastes electròniques amb un clar objectiu: que les subhastes 

judicials siguin més eficaces, tinguin més publicitat i s'aconsegueixin vendes 

més beneficioses per a les parts. 
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L'execució pràctica es durà a terme a través d'un Portal únic de subhastes 

judicials i administratives en l'Agència del Butlletí Oficial de l'Estat. S'encomana 

als secretaris judicials la tramitació del procediment, havent de comunicar al 

“Portal” tota la informació que prèviament se’ls hagi subministrat relativa als 

béns a subhastar. Així doncs, existirà un responsable tècnic -l'Agència Estatal 

Butlletí Oficial de l'Estat- i un responsable jurídic de tot el procediment -el 

secretari judicial-. 

 

La seguretat jurídica s'assoleix mitjançant la identificació electrònica de les 

parts intervinents (certificat de signatura electrònica o signatura amb sistemes 

de claus concertades), el seguiment de les operacions i el segellat de temps 

d'aquestes operacions que garanteixen la transparència del procés.  

 

Cal assenyalar que aquest nou procediment únicament s'aplicarà als 

procediments iniciats després de l'entrada en vigor de la Llei. Aquells 

procediments, judicials o extrajudicials, que s'hagin iniciat amb anterioritat 

continuaran la seva tramitació de conformitat amb la regulació de la subhasta 

tradicional. 

 

Del desenvolupament de la subhasta judicial electrònica 

 

La convocatòria de la subhasta s'anunciarà al BOE, i inclourà la data de la 

subhasta, l'Oficina Judicial davant la qual es seguirà el procés, el nombre 

d'identificació i l'adreça electrònica que correspongui a la subhasta dins del 

Portal, on s'incorporarà l'edicte que inclogui les condicions generals i particulars 

de la subhasta, així com la valoració dels béns objecte de la mateixa. En el cas 

que l'objecte de la subhasta sigui un bé immoble, a l'anunci també s’haurà 

d'incloure la informació cadastral de l'immoble, així com la identificació concreta 

del bé i la seva valoració. 

 

 



 

3 

 

 
La subhasta s'iniciarà transcorregudes 24 hores des de la publicació de l'anunci 

al BOE, una vegada enviada al Portal la informació necessària per al 

començament de la mateixa. 

 

En relació a la subhasta judicial electrònica de béns immobles, serà necessari 

que el Registre de la Propietat, en el qual consta inscrit el bé immoble, 

expedeixi un certificat de domini i càrregues del mateix (que es notificarà 

electrònicament) per a que pugui iniciar-se la subhasta, per la qual cosa el 

Portal de subhastes estarà en comunicació constant amb el Registre de la 

Propietat amb la finalitat de que es remeti permanentment informació registral 

actualitzada de l'immoble fins a la finalització de la subhasta. 

 

L'interessat a participar en la subhasta haurà de tenir l'acreditació 

corresponent, que li serà lliurada en consignar el 5 % del valor del bé 

subhastat. Aquesta consignació també es realitzarà per mitjans electrònics a 

través del Portal de subhastes que utilitzarà els serveis telemàtics de la AEAT. 

 

Una vegada oberta la subhasta únicament es podran realitzar licitacions 

electrònicament. El Portal informarà de l'existència i quantia de les licitacions 

durant la seva celebració. Les licitacions s'enviaran telemàticament al Portal, 

que retornarà un justificant tècnic, incloent un segell de temps, del moment 

exacte de recepció de la postura i de la seva quantia, moment en què quedarà 

publicada la licitació. La subhasta admetrà postures durant el termini de 20 dies 

naturals des de la seva obertura. 

 

Una vegada tancada la subhasta, el Portal remetrà la informació telemàtica de 

la postura vencedora al secretari judicial, així com de totes les altres que 

haguessin optat per la reserva de la postura, per a que quedi constància de la 

mateixa. Una vegada aprovada la rematada de la subhasta al millor postor, es 

dictarà Acte d'adjudicació del bé i es notificarà al Portal de Subhastes. 

 


