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Les aLtres fonts d’obLigacions  
aL LLibre sisè, en especiaL, 
L’enriquiment injustificat

Ferran Badosa Coll

Catedràtic de Dret civil 
Universitat de Barcelona

Sumari Primera part: Les “altres fonts” de les obligacions al 
Llibre sisè del Codi civil de Catalunya. I. Les propostes de fonts de 
les obligacions per al Llibre Sisè del CCCat. II. La presentació de les 
fonts de les obligacions en els Ordenaments jurídics. III. La funció 
sistemàtica de les fonts de les obligacions en un Ordenament. La 
localització dels contractes en especial. Segona part: L’enriquiment 
injustificat com a font d’obligacions. Primera Secció: Del 
quasicontracte a l’enriquiment injustificat en la Codificació civil del 
s. XIX. I. El quasicontracte com a font d’obligacions. II. La desaparició 
dels quasicontractes i l’aparició de l’enriquiment injustificat. III. 
La consolidació doctrinal i legislativa de l’enriquiment injustificat. 
Segona Secció: L’enriquiment injustificat en el Dret català. IV. La 
presència de l’enriquiment injustificat en l’Ordenament català. V. 
L’enriquiment injustificat com a font d’obligacions. VI. L’enriquiment 
injustificat és una font que pertany a l’àmbit de la licitud. VII. El 
primer component del supòsit de fet de l’enriquiment injustificat. 
L’enriquiment d’un a costa de l’empobriment d’un altre. VIII. El 
segon component del supòsit de fet de l’enriquiment injustificat. La 
licitud de l’empobriment. IX. El tercer component del supòsit de fet 
de l’enriquiment injustificat. La no justificació de l’enriquiment. X. 
Bibliografia

primera part.  
Les “altres fonts” de les obligacions  

al Llibre sisè del codi civil de catalunya

La primera de les intervencions d’aquesta Cinquena Ponència inclou el 
tema del seu títol “Altres fonts d’obligacions” i li afegeix una d’elles que 
és l’enriquiment injustificat. Al seu torn les “altres fonts d’ obligacions” 
és la tercera de les fonts enumerades en el rètol general de les Jornades 
“Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d’obligacions al 
Codi Civil de Catalunya”. S’ha d’entendre que aquesta és la sistemàtica de 
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les fonts d’obligacions que les Jornades proposen per al futur Llibre Sisè del 
CCCat.

No és l’única proposta perquè abans d’ella hi ha la dels “Treballs preparatoris 
del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya. Les obligacions i els contractes” 
(tancats el 23-IV-2004) fets per l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, 
Secció de Dret Patrimonial. TP en endavant.

i. Les propostes de fonts de les obligacions per al Llibre 
sisè del cccat

1. Les fonts de les obligacions en els “treballs preparatoris 
del Llibre sisè del codi civil de catalunya. Les obligacions 
i els contractes”. tres o cinc?

Els TP proposen 9 Títols per al futur Llibre Sisè del CCCat. El Tít.1 s’intitula 
“L’Obligació”. Els Títs. 2 a 9 es dediquen als contractes, en general (Tít. 2) i 
en especial (Títs. 3-9). Es limiten a enumerar les fonts sense adjectius que 
indiquin jerarquia. El Tít.1 en el seu Cap.1 “Disposicions generals” enumera 
les fonts en l’art. 611-2: “L’obligació neix d’un contracte, d’un acte o d’un fet 
als quals la Llei atribueix els efectes de la relació jurídica obligacional”. S’hi 
adverteix la referència a la Llei com a font última de les obligacions a través 
dels diferents supòsits (“als quals”) i la utilització de categories generals per 
designar les fonts, en la graduació contracte -acte- fet (art. 611-2) que va de la 
voluntat bilateral a l’esdeveniment material. Les tres categories es concreten 
en cinc fonts entre el Cap.2 “Les fonts de l’obligació” del Tít. 1 que en regula 
quatre i el Tít.2 que regula els contractes en general.

El Cap. 2 del Tít.1 té quatre Seccions destinats respectivament a quatre 
fonts: els “actes lícits i voluntaris” (Secc.1), que són els dos quasicontractes 
del Cc.esp.(art.1894), l’“enriquiment injustificat” (Secc.2), “la causació 
d’un dany ” (Secc.3) que correspondria a l’art. 1902 Cc.esp. i “la voluntat 
unilateral” (Secc. 4). La voluntat unilateral inclou tres promeses unilaterals 
(arts. 612-8,-9,-10). Entre elles la promesa pública que ha estat nominada en 
el CCCat. en l’art. 542-22.4 com a promesa pública de recompensa que és la 
declaració immediata d’autoobligació en favor de qui realitzi una conducta; 
de manera que la seva realització no és l’acceptació d’una prèvia oferta sinó 
l’acompliment d’una condició suspensiva d’eficàcia. La promesa unilateral es 
distingeix de l’oferta contractual pel seu contingut ja que li manca l’atribució 
al destinatari de la legitimació per emetre una declaració de voluntat, 
expressa o tàcita, amb eficàcia de perfeccionar un contracte.
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El primer que resulta de la comparació dels dos Capítols del Tít.1 és 
l’ambigüitat de l’expressió “font de l’obligació” que en el Cap. 1 són les tres 
de l’art. 611-2 i en el Cap. 2 són les quatre esmentades en el Cap. 1, a part del 
contracte en el Tít. 2. El segon és la dificultat d’encabir les quatre fonts del 
Cap. 2 del Tít.1 amb les tres de l’art. 611-2. Sembla clar que l’“acte” de l’art. 
611-2 abasta els dos “actes lícits i voluntaris” de la Secció 1 del Cap.2: la gestió 
oficiosa i el pagament de l’indegut (arts. 612-1,-3,-4). L’“acte” també ha de 
referir-se a les tres promeses unilaterals (arts. 612-8,-9,-10), però també pot 
designar “la causació del dany” (art. 612-7) tot i que el comentari d’aquest 
article la defineix com a “fet il·lícit”. Resta el “fet” que s’ha de reservar a 
l’enriquiment injustificat (art. 612-4 “Existeix enriquiment injustificat...”) i, 
potser també al “fet il·lícit”.

2. Les tres fonts de les obligacions del programa d’aquestes 
setzenes jornades de tossa

El rètol “Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts 
d’obligacions al Codi Civil de Catalunya” expressa una sistemàtica. Hi ha 
dues fonts de referència que es nominen i que són la carcassa sobre la que 
es basteix un veritable sistema determinat per la prevalença del contracte i 
la corresponent la dualitat contracte / responsabilitat extracontractual que 
equival als àmbits de la licitud/la il·licitud. Alhora es reconeix la limitació 
d’aquesta sistemàtica dual que deixa fora un nombre indeterminat de fonts 
que es designen per exclusió (“altres”). La Cinquena Ponència de les Jornades 
esmenta l’enriquiment injustificat i la gestió oficiosa.

La tripartició de les fonts formada per la dualitat contracte i no contracte 
complementada per una tercera font de composició indeterminada es 
considera un tret comú dels Drets europeus (PEL.Unj.Enr. pàg. 93). La del 
Programa coincideix, amb modificacions, amb la del Cc. hol. (“Burgerlijk 
Wetboek”. BW. vigència 1-I-1992). Llibre 6 “El Dret de les obligacions”. El 
Llibre 6 parteix de que el fonament últim de les obligacions és la Llei (art. 
6:1 “L’obligació només arriba a existir si així resulta de la Llei”) igual que 
l’art. 611-2 TP. El Llibre 6 Cc.hol. ordena les tres fonts començant pels actes 
il·lícits (Tït.6.3), segueix per les “Obligacions que neixen d’una (altra) font 
legal que no sigui un acte il·lícit o un acord” Tít.6.4.) i acaba amb “els acords 
en general” (Tít.6.5). Les “altres” fonts són tres: la gestió oficiosa (arts. 
6:198 a 6:202), el pagament de l’indegut (arts. 6:203 a 6:211) i l’enriquiment 
injustificat (art. 6:212). És en una triple enumeració que reprodueix la 
sistemàtica del Cc.it. (Tits. VI a VIII del Llibre Quart).

La característica d’aquesta presentació triple és que, tot i que els contractes 
i la responsabilitat representen els àmbits de la licitud i la il·licitud, només 
la responsabilitat esgota la il·licitud. En canvi, la licitud és més amplia que 
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el contracte ja que inclou les “altres” fonts: la gestió oficiosa, l’enriquiment 
injustificat i també el pagament de l’indegut; totes elles resten fora dels 
contractes però dintre de la licitud.

2.1 els precedents de la tripartició de fonts. el significat dels “altres” 
fonts de les obligacions

La tripartició contracte, acte il·lícit i “altres” fonts no és nova. Els “altres”, 
com a “tertium genus”, es remunta a Gai (s. II d.C.). Segons la transcripció 
que en fa el Dig. 44-7-1 pr. “Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex 
maleficio aut proprio quodam iure ex variïs causarum figuris”.

Quant al contingut de aquests “altres” fonts, les “varies modalitats de causes” 
es subdivideixen, per Gai i en el Digest, en dues categories (Dig. 44-5-5). 
D’una banda els quasicontractes que són la gestió oficiosa, les obligacions 
dels tutors, l’obligació de l’hereu de pagar els llegats i el pagament de 
l’indegut. De l’altra els quasidelictes que són l’apropiació pel jutge del judici, 
la caiguda de coses d’una casa i la responsabilitat per fet de dependents. 
Resulta doncs que totes les fonts obligacionals romanes s’ordenen segons dos 
criteris: la conformitat, el contracte, i la contraposició a la Llei, el malefici. La 
dualitat licitud -il·licitud s’imposa també a les “variae causarum figurae” que 
es reparteixen, quasicontracte i quasidelicte, segons els dos criteris.

En la Codificació civil europea es poden esbrinar dos sentits en les “altres” 
fonts.

A) En la primera Llei federal d’Obligacions suïssa (“Bundesgesez [sic] über 
das Obligationenrecht”. 14-VI-1881) les “altres” tenen la funció tècnica de 
delimitar la matèria obligacional de la nova Llei d’Obligacions respecte de la 
de les altres Lleis. El seu Tit. Primer “Naixement de les Obligacions” té quatre 
apartats: contractes, actes il·lícits, enriquiment injustificat i “obligacions 
d‘altres fonaments” (art. 76. Obligationen aus anderen Gründen).

Sobre aquesta Llei Federal cal fer dues precisions. La primera que l’apartat 
dels “altres fonaments” no té contingut normatiu. Les “obligacions d’altres 
fonaments” són les familiars i les successòries i les obligacions del Dret 
Públic que es regulaven pel Dret dels cantons o pel Dret federal (art. 76).

La segona és que aquesta delimitació tenia rellevància constitucional perquè 
les tres primeres fonts sí que es regien per la nova Llei Federal, promulgada 
en execució de la competència exclusiva que la Confederació suïssa tenia 
sobre el Dret d’Obligacions. En efecte, l’art. 64 de la Constitució de 1874 
havia atribuït a la Federació (der Bund) la competència, entre altres, “sobre 
totes les relacions jurídiques referents al tràfic mercantil i mobiliari (Dret 
d’obligacions inclòs el dret mercantil i canviari)”.
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B) En altres textos legals o paralegals les “altres” fonts tenen sentit material. 
El Codi civil per al Regne de Saxònia (“Das Bürgerliche Gesetzbuch für 
das Königreich Sachsen”. 2-I-1863, vigència l’1-III-1865) dedica la seva 
Tercera Part al “Dret dels crèdits”. El seu Apartat (Abteilung) Segon regula 
les obligacions procedents dels contractes en especial, dels actes il·lícits 

i els “crèdits procedents de diferents fonaments” (“Forderungen aus 
verschiedenen Gründen”, arts. 1518-1567). Aquests “diferents fonaments” 
són vuit; les quatre primeres modalitats són les “condictiones” romanes, les 
altres tres són els danys i la darrera és l’“actio ad exhibendum”. Les quatre 
“condictiones” són la “indebiti”, la “ob causam finitam”, la “ob turpem 
causam” i la “sine causa”, és a dir, fonts de l’obligació de restituir una cosa 
de la que s’havia transmès la propietat; es deixava fora la “condictio furtiva” 
perquè que el “furtum” no transmetia la propietat i, per tant, bastava l’acció 
reivindicatòria per recuperar la cosa.

El Primer Projecte del Codi civil alemany (“Erster Entwurf eines 
Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich”. 4-X-1881) en el seu 

Llibre Segon “Dret de les relacions obligatòries” preveu tres fonts entorn de 
les quals ordena els seu contingut: els negocis jurídics entre vius (Segona 
Secció §§ 342-703), els actes il·lícits (Tercera Secció §§ 704-736) i els “altres 
fonaments” (§§ 737-777). Aquests són: l’enriquiment (“Bereicherung”), 
se sobreentén que injustificat, que recull quatre “condictiones” romanes: 
“indebiti”, “ob causam finitam”, “ob turpem causam” i “sine causa” (vid. 
Motive pàgs. 830 ss.), la gestió oficiosa, la comunitat, l’obligació de exhibir 
i el jurament de manifestació (“Offenbarungseid”) sobre la correcció dels 
comptes retuts o la integritat d’un conjunt de coses que s’ha de restituir.

El Cc.it. (“Codice civile”. R.D. 16-III-1942) en el seu Llibre IV. Tit. I dedica un 
article preliminar (l’art. 1173) a enumerar tres fonts : contracte, fet il·lícit i 
“qualsevulga altre acte o fet idoni per produir-les conforme a l’Ordenament 
jurídic”. Un exemple d’“acte” és la promesa unilateral; procedeixen de “fets” 
les obligacions d’ aliments (art. 433), la gestió oficiosa i l’enriquiment sense 
causa.

El tema de les “altres” fonts, que no són el contracte i l’acte il·lícit apareixerà 
com la “tercer font” en la Segona Part II. 2 d’aquest treball.

ii. La presentació de les fonts de les obligacions en els 
ordenaments jurídics

Hi ha dos punts de vista: la seva exposició i la seva funció.

L’examen de les exposicions legals de les fonts mostra dues maneres de 
presentar-les: la que podríem anomenar programàtica i l’enumerativa. La 
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presentació programàtica exposa les fonts no sols per la seva eficàcia creadora 
d’obligacions sinó en base de les “rationes iuris” en que es fonamenten i 
que justifica la seva eficàcia; a més la diferència dels fonaments determina 
la qualificació de les obligacions. En canvi, la presentació enumerativa és 
abstracta i només té en compte l’eficàcia creadora de les obligacions sense 
indicar-ne el fonament que, per tant, s’ha de deduir de cadascuna.

Les fonts de les obligacions sí que tenen una funció comuna en tots els 
Ordenaments. Consisteix en que són el criteri sistemàtic d’ordenació 
de les normes. En principi a cada font li correspon exhaustivament la 
seva regulació. Llevat del contracte ja que la seva significació com a font i 
l’extensió de la regulació dels contractes en particular impedeix que pugui 
abastar-la.

1. Les exposicions programàtiques
Se’n poden distingir dues. La del Dret Romà en què els fonaments que 
justifiquen les diferents fonts són la seva conformitat o disconformitat amb 
la Llei, és a dir, la licitud o il·licitud; les obligacions resulten doncs de la 
conformació o de l’oposició de la Llei. La del Cc.fr. en que es té en compte 
la força creadora: l’autonomia de la voluntat que té la seva plenitud en el 
contracte i la Llei en les fonts no convencionals. No equival a la dualitat 
romana perquè la licitud correspon al contracte i a una font no convencional 
que és quasicontracte.

1.1 La licitud i la il·licitud, en el dret romà

Les dues fonts principals, els contractes i la responsabilitat extracontractual, 
designen la “summa divisió” de les fonts que és la seva relació amb la Llei. 
Segons li siguin o no conformes seran assignades als àmbits de la licitud i 
la il·licitud, sense que, en aquest, hi càpiga un “tertium genus”. La dualitat 
d’àmbits l’exposa estrictament les Institucions de Gai. III. 88 (“Nunc 
transeamus ad obligationes. Quarum summa divisio in duas species 
diducitur:omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto”). 
Aquesta dualitat la manlleven i desenvolupen les Institucions de Justinià 
que eixamplen els respectius àmbits de la licitud i la il·licitud amb els 
quasicontractes i els quasidelictes (Inst. 3-13 que utilitza “ex maleficio”, 
“quasi ex maleficio”). Són doncs àmbits equilibrats.

El resultat és, a més, establir la jerarquia de les fonts nominades respectes 
de les fictícies (“quasi”). En tots els casos les fonts exerceixen la funció 
ordenadora de la normativa. L’ordre és el següent: les obligacions “ex 
contractu” (Inst. 3-14 a -26), les “quasi ex contractu” (Inst. 3-27), les “ex 
delictu” (Inst.4-1 a -4) i les “ex quasi delicte” (Inst. 4-5). La inserció dels 
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quasicontractes en l’àmbit de la licitud és clara en els exemples del Dig. 44-7-
5.1 a 15: la gestió oficiosa, la tutela, l’hereu gravat amb llegats i el cobrament 
de l’indegut. A part, les fonts acompleixen la funció ordenadora de la 
normativa encara que no exhaustivament.

1.2 el conveni i el no conveni, en el cc.fr.

El Cc.fr. (inicialment “Code civil des Français”. L.30 ventòs de l’any 12 = 
21-III-1804), com se sap, no té un Llibre específic per a les obligacions i els 
contractes, com el Llibre Quart del Cc.esp. sinó que s’inclouen en el Llibre 
III i últim “De les diferents maneres en que s’ adquireix la propietat”. Aquest 
Llibre III inclou les successions (Tít.I), les donacions i els testaments (Tít.II) 
i les obligacions en el Tít.III. Aquest Tit.III s’intitula “Dels contractes o de les 
obligacions convencionals en general” i el Tít.IV s’intitula per exclusió “Dels 
compromisos (engagements) que es formen sense convenció” (Llibre III. Tít.
IV).

El Cc.fr. manté la prioritat del contracte (Tít.III) com a “principium 
divisionis” de les fonts però ja no com a símbol de la licitud sinó de la 
plenitud de l’autonomia de la voluntat manifestada en la seva estructura 
bilateral. No es contraposa a il·licitud sinó a no conveni (Tít.IV “sense 
convenció”; art.1370), de manera que les obligacions es divideixen en 

convencionals i no convencionals (Joseph-Marie Bertrand-de-Greuille [1758-
1833] i Jean Dominique-Leonard Tarrible [1752-1821] a Fenet.XIII. pàg. 
469 i 479 respectivament). Segons l’art. 1370 les fonts no convencionals es 
classifiquen en dos grups: “la sola autoritat de la llei” i els “fets personals” 
dels obligats. L’autoritat de la llei es limita a les “obligacions constituïdes 
involuntàriament”. Els fets personals són dos: els “purament” voluntaris”, 

els quasicontractes de gestió oficiosa i pagament de l’indegut (arts. 1371 
ss.), i els fets que causen danys a altri culposament que són els delictes i els 
quasidelictes (arts. 1382 ss). Per tant, el Cc.fr. reconeix un total de cinc fonts 
de les obligacions per l’afegitó de la llei.

L’esquema del Cc.fr. conveni/no conveni és desequilibrat perquè el primer és 
una sola font mentre que el no conveni abasta les altres tres romanes, un de 
lícit i els dos il·lícits, i inclou la llei.

La inclusió de la llei com a font de les obligacions també tenia una funció 
programàtica dintre de l’àmbit no contractual. El Cc.fr. (art. 1370,3) crea la 
categoria de les obligacions legals utilitzant les obligacions quasi contractuals 
romanes que deriven de situacions involuntàries (Jean Baptiste Treilhard 
[1742-1810/, a Fenet. XIII. pàg. 464), en concret la comunitat (Inst.3-27.3) i la 
tutela (esmentada en Dig.44-7-5.1; Inst.3-27.2.).
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El motiu de l’escissió era remarcar la funció creadora de la voluntat que 
així esdevenia l’element comú al quasicontracte i al contracte (Bertrand-
de-Greuille i Tarrible a Fenet.XIII. pàg.469 i 480 respectivament). A la 
pràctica la llei només té importància classificatòria però no reguladora 

perquè, a diferència de les altres fonts, no encapçala una normativa pròpia. 
L’art. 1370,3 posa com a exemples d’obligacions legals (“tels que”) les entre 
propietaris veïns i les de les administracions com la tutelar i deixa oberta la 
designació d’altres que pugui fer el propi Codi (Tarrible. ob.cit. pàg. 481). Les 
seves regulacions es troben en els apartats de les parets veïnes i de la tutela.

Els quasicontractes, reduïts als voluntaris, es defineixen com “els fets 
purament voluntaris de l’home dels que en resulta una vinculació qualsevol 
envers un tercer i a vegades una vinculació recíproca de les dues parts” 
(art. 1371). La seva licitud els diferencia dels delictes i quasi delictes. El 
seu fonament és l’equitat (Treilhard i Bertrand-de-Greuille a Fenet.XIII 
respectivament pàgs. 466 i 469). Són la gestió oficiosa (arts. 1372-1375) i el 
cobrament o pagament de l’indegut (arts. 1376-1381). Sobre la dualitat els 
parers discrepaven; si eren els més habituals o els dos únics (respectivament 
Bertrand-de-Greuille i Tarrible a Fenet.XIII. pàg. 470 i 482).

Pot semblar que el Cc. esp. segueix el Cc.fr. perquè també utilitza “obligacions 
que es contreuen sense conveni” (Ll.IV. Tít.XVI). És una expressió que ja es 
troba al Llibre III del Proy. de Cc. de 15-IX-1836 que parla “De las obligaciones 
que se forman sin convenio o de los cuasi-contratos, delitos y cuasi-delitos” 
al Tít XVIII (arts. 1839 ss.) com en el Cc.fr. També és el rètol del Tít.XXI “De 
las obligaciones que se contraen sin convención” (arts. 1890 ss.) del L.III del 
Proy. Cc.1851. L’art. 1890 distingeix tres fonts de les obligacions: el pacte, el 
ministeri de la llei i el fet. La Llei és el propi Codi i els fets es qualificaven 
de quasicontractes, de delictes “y de culpa o negligencia”. Tanmateix en el 
Cc. esp. (i en el Proy. 1851) el “sense conveni” és un nom que substitueix el 
de quasicontractes de l’art. 1089. Tant en els Proys. 1836 i 1851 com en el Cc. 
esp. els quasicontractes només ho han estat la gestió oficiosa i el pagament de 
l’indegut.

2. Les exposicions enumeratives
L’exposició de les fonts pretén la seva formulació neutral, és a dir, només 
tenint en compte la seva eficàcia. Per això l’Ordenament enumera les fonts 

pels seus noms. Té dues variants.

2.1 L’enumeració jeràrquica de les fonts

L’Ordenament estableix en l’encapçalament de la matèria de les obligacions 
el llistat de les seves fonts. La neutralitat no és absoluta perquè s’ordenen de 
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major o menor qualitat, de la llei a l’acte il·lícit. En el cos de cada Codi tenen, 
a més, l’habitual funció de sistematitzar i ordenar la normativa.

Un exemple ho és el Cc. austr. (“Allgemeines bürgerliches Gesetezbuch”. 
ABGB.8-VI-1811) que tracta de les obligacions i contractes en la seva Segona 
Part “Dels drets patrimonials”. Segona Secció. “Dels drets patrimonials 
personals”. El seu art. 859 parla de “fonament” (Grund) de les obligacions 
que són tres: la Llei (“immediatament en la llei”) com el Cc. fr. el negoci 
jurídic, que substitueix el contracte (arts. 860 ss.), i l’acte il·lícit.

També hi ha enumeració jeràrquica en el primer Cc. it. unitari (“Codice 
civile del Regno d’Italia”. R.D.25-VI-1865) Llibre III. Tit.IV “De les obligacions 
i dels contractes en general” i del Cc. espanyol. Se separa doncs del Cc.fr. 
i no utilitza la contraposició entre contracte i no contracte. L’art. 1097 
enumera cinc fonts, “causes”, començant per la llei, seguida pels contractes 
i quasicontractes sense classificar-les ni posar-ne exemples, segueixen el 
delicte i el quasidelicte.

El Cc.esp. també estableix les cinc fonts (art. 1089) però desapareixen el 
delicte i el quasidelicte substituïts per les conductes il·lícites i la culpa o 
negligència que és la no penada per la llei penal (arts. 1093; 1902). Com s’ha 
dit els quasicontractes canvien el seu nom per “obligacions que es contreuen 
sense conveni en el Tít. XVI del L.IV. La llei (també en l’art. 1890,1 Proy. Cc. 
1851 “por solo el ministerio de la ley”) només serveix per aïllar les obligacions 
que neixen sense la voluntat de l’obligat. Així ho palesa l’art. 1890,3 Proy. Cc. 
esp. 1851 “Las obligaciones constituídas por la ley, son las que se determinan 
en este Código, por consideraciones de interés público o de equidad, tales 
como las de los tutores, servidumbres, medianerías y otros”. García Goyena 
indicarà el caràcter exemplar de l’enumeració i comentarà que “apenas hay 
un título en los libros 1 [“De las personas”] y 2 [“De la division de los bienes y 
de la propiedad”] donde no se encuentren otros [exemples/: de consiguiente 
no pueden ser materia de este titulo” que és el 21 “De las obligaciones que se 
contraen sin convencion” del L.Tercer.

El Cc. it.(16-III-1942) en el seu Llibre IV. Tit. I dedica un article preliminar 
(l’art. 1173) a enumerar les quatre fonts: contracte, fet il·lícit i “qualsevulla 
altre acte o fet idoni per produir-les conforme a l’Ordenament jurídic”. 
Un exemple d’“acte” és la promesa unilateral i procedeixen de “fets” les 
obligacions d’aliments (art. 433), la gestió oficiosa i l’enriquiment sense 
causa.
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2.2 L’exposició de les fonts com a ordenadores de la normativa

És la dels Ordenaments en que no existeix una norma que estableixi les fonts 
de les obligacions sinó que s’exposen en el cos de la normativa en la que 
apareixen com els encapçalaments que la sistematiza i ordena.

La postura més extrema és la del primer Cc. port. (“Código Civil Português”. 
L.1-VII-1867) que va adoptar una distribució original allunyada del Cc. 
fr. i del Cc. it. 1865. El Codi es divideix en quatre Parts. La Primera “De la 
capacitat civil” amb un Llibre únic. La Segona Part “De l’adquisició dels 
drets” regula els drets reals en el Llibre I i els de crèdit en el Llibre II “Dels 
drets que s’adquireixen per fet o voluntat pròpia i d’altres conjuntament”. 
En ell s’hi distingeixen els contractes i les obligacions en general (Tít.I) i 
en particular (Tít.II). El Llibre III tracta “Dels drets que s’adquireixen per 
mer fet d’altri i dels que s’adquireixen per simple disposició de la llei”; s’hi 
regulen la gestió de negocis i les successions. La Tercera Part és “Del dret de 
propietat” i la Quarta Part “De la infracció (“ofensa”) dels drets i de la seva 
reparació” i és la seu de la responsabilitat civil.

Els dos Drets d’Obligacions suïssos tampoc no tenen llistat de fonts sinó 
que resulten de la sistemàtica. L’esmentada Llei federal sobre els Dret 
d’obligacions de 1881 en el seu Tit. Primer “Naixement de les Obligacions” 
no parla ni de font ni de fonaments. Té quatre Apartats encapçalats pels 
respectius rètols: el contracte (arts.1-49), els “actes il.lícits” (art-50-75), 
l’enriquiment injustificat (“Ungerechtfertige Bereicherung” arts.70-75) i les 
“obligacions resultants d’altres fonaments” (aus anderen Gründen. art.76). 
La segona Llei (“Das Obligationenrecht”. OR.L.30-III-1911) reprodueix 
l’anterior. La Primera Part “Regles generals”. Títol Primer “Naixement de les 
Obligacions” es divideix en Seccions cadascuna encapçalada per una font 
diferent. Són contractes (Secció 1ª, arts.1 ss.), accions il·lícites (Secció 2ª arts. 
41 ss.) i enriquiment injustificat (Secció 3ª, arts. 62 ss.). Suprimeix els “altres 
fonaments”.

Els Ordenaments civils alemanys tampoc enumeren les fonts de les 
obligacions sinó que es dedueixen de la seva sistemàtica. El Cc. Saxònia de 
1865 dedica la seva Tercera Part al “Dret dels crèdits”. L’Apartat (Abteilung) 
Primer és “Dels crèdits en general”. Les seves Primera i Segona Secció 
(Abschnitt) són per a les obligacions i la Tercera per a les “modalitats 
de naixement”: el contracte i els actes il·lícits. Les Quarta i Cinquena 
són per a la transmissió i l’extinció dels crèdits. En l’Apartat Segon es 
regulen “els tipus particulars de crèdits” repartits en tres Seccions: els 
procedents dels contractes en especial, els procedents dels actes il·lícits 
i els “crèdits procedents de diferents fonaments” (Forderungen aus 
verschiedenen Gründen, arts. 1518-1567). Aquests “diferents fonamentes 
són les condictiones, els danys i l’“actio ad exhibendum”. El “Projecte d’una 
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Llei general alemanya de relacions obligatòries”. 1866 (“Entwurf eines 
allgemeinen deutschen Gesetzes über Schuldsverhältnisse”. Dresden. 1866) 
divideix la matèria de les obligacions en dues Parts. La Primera Part “De les 
relacions obligatòries en general” tracta de les obligacions,dels contractes 
en general i dels actes il·lícits també en general. La Segona Part “De les 
relacions obligatòries en particular” està dedicada, per aquest ordre, als 
contractes en particular, a l’enriquiment “inadequat”, als actes il·lícits i a 
l’“actio ad exhibendum”. El Codi civil alemany (“Bürgerliches Gesetzbuch”. 
BGB.L.18-VIII-1896, vigència 1-I-1900) tampoc enumera les fonts. Dedica el 
Llibre Segon al “Dret de les relacions obligacionals”. La seva Secció Segona 
correspon al contracte com a font de les obligacions. La Secció Setena “De les 
relacions obligacionals en especial” té 20 Títols per als diferents contractes, 
amb inclusió de la gestió oficiosa en un Títol propi (Tít.11). Els Títols 20 al 
25 (que és el final) es refereixen a fonts obligacionals de les que no s’indica 
cap tret comú: l’assignació i l’emissió d’un títol valor; tot seguit es regulen 
l’obligació d’exhibir un cosa que es reclama, l’enriquiment injustificat i la 
conducta il·lícita.

El “Projecte de Codi de les Obligacions i dels Contractes” italo-francès 
aprovat a Paris l’octubre de 1927 és una temptativa de regulació 
supranacional (sobre la seva història vid. Alpa. pàgs. 43 ss.). La Relació 
Preliminar § 5 (Consiglio. pàgs. 200 ss.) explica els dubtes dels redactors i de 
com varen decidir no incloure una proclamació prèvia de les fonts en contra 
dels arts. 1370 Cc. fr. i 1097 Cc. it. Es donava com a motiu el seu didactisme 
inútil, però el real era la dificultat d’encabir la font consistent en la Llei i la 
necessitat d’incloure el testament com a font d’obligacions. En el Tít. I Cap. 
I “Fonts de les Obligacions” es coneixen perquè són els encapçalaments de 
les successives Seccions: els contractes, la promesa unilateral, la gestió de 
negocis i el pagament de l’indegut, els actes il·lícits, l’enriquiment sense 
causa i l’obligació d’exhibir la cosa.

El segon i vigent Codi civil portuguès (“Código civil”. DL. 25-XI-1966, 
vigència 1-VII-1967) dedica a les Obligacions el seu Llibre II “Dret de les 
Obligacions”. El Tít. II “De les obligacions en general” tracta i regula en 
el Cap. II les “Fonts de les obligacions”. Però no hi ha una norma que les 
exposi sinó que també s’han de deduir de la sistemàtica del Codi sinó que 
les cinc fonts de les obligacions encapçalen les cinc seccions del Cap. II: els 
contractes, els negocis unilaterals, la gestió de negocis, l’enriquiment sense 
causa i la responsabilitat civil.

El DCFR (“Draft Common Frame of Reference”) no té una norma d’exposició 
de les fonts que s’han de deduir dels encapçalaments dels diferents llibres. Els 
contractes i altres actes jurídics (L. II,ampliat als Ll. III i IV), la gestió oficiosa 
(L. V), la responsabilitat “no contractual” resultant de danys a altri (L. VI) 
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i l’enriquiment injustificat (L. VII). Els Llibres II i III DCFR (Obligacions i 
drets corresponents) procedeixen dels PECL (Principles, Definitions. pàg. 27) 
amb la dualitat d’obligacions contractuals i les no contractuals que abasten 
enriquiment injust, gestió de negocis i actes il·lícits.

iii. La funció sistemàtica de les fonts de les obligacions 
en un ordenament. La localització dels contractes en 
especial

Com s’ha dit, la funció sistemàtica,o més pròpiament sistematitzadora, de 
les fonts és comuna a tots els Ordenaments i consisteix en que són el criteri 
d’ordenació de la normativa de les obligacions.

La idea inicial és que cadascuna de les fonts sigui el seti que contingui tota 
regulació de les obligacions que en neixen. Tanmateix aquesta idea xoca amb 
l’amplitud de la matèria contractual que abasta el contracte en general i els 
contractes especials.

Els Ordenaments resolen el problema de dues maneres. La primera,que 
representa el Cc.fr. opta perquè els contractes en especial tinguin una 
localització pròpia fora i desprès de les diferents fonts :contractes en 
general,actes no contractuals i actes il·lícits, i de les seves respectives 
regulacions. En aquests Ordenaments la funció sistemàtica de les fonts 
és limitada ja que no abasta els contractes en especial. La segona manera 
és fer un “continuum” normatiu del contracte en general i dels especials i 
només després d’aquests donar entrada a les altres fonts. Llavors la funció 
sistemàtica de les fonts s’imposa també en la matèria contractual.

1. La limitació de la funció sistemàtica de les fonts
És imputable a la feblesa de la força sistemàtica del contracte que no abasta 
la totalitat de la seva matèria sinó que es limita al contracte en general i no es 
projecta sobre els contractes en especial que resten exclosos de la sistemàtica 
de les fonts. S’hi poden distingir la postposició i l’exclusió.

1.1 La postposició dels contractes en especial en els codis civils generals

El seu model és el Cc. fr. que regula les fonts de les obligacions en l’extens 
Llibre Tercer. En el seu Titol III regula els contractes i les obligacions i en 
el Tít. IV els quasicontractes i els actes il·lícits. Els títols següents, del V al 
XVII, es destinen als contractes en especial, començant per les capitulacions 
matrimonials. La postposició dels contractes en especial a la regulació de les 
quatre fonts indica que la funció sistematitzadora del contracte s’esgota en 
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ell, tot i que inclogui l’obligació, i la de les fonts s’esgota en l’art. 1386 Cc fr. 
últim dels actes il·lícits. La regulació dels contractes en especial, tot i la seva 
extensió (arts. 1387 a 2203, últim de les hipoteques), és apendicular respecte 
de les fonts.

El Cc. Vaud (“Code civil du Canton de Vaud”.11-VI-1819) copia l’ordenació del 
Cc. fr. És la en el Llibre Tercer, Segona Part “De les Obligacions i els seus 
efectes”. El seu Títol I és el dels contractes i les obligacions i el Tít. II, “Dels 
compromisos que es formen sense convenció”, el de les obligacions per 
quasicontracte i acte il·lícit. Els Títs. III a XIII són per als contractes.

El Cc. it. de 1865 dedica a les obligacions el Llibre III a partir del Tit. IV “De 
les obligacions i dels contractes en general”. En el Cap. I enumera les “causes” 
de les obligacions. En els Caps. II a V regula les obligacions i les seves proves. 
En els Títols V a XXIII regula els contractes en particular.

El Cc. port. vigent en el seu Llibre II “Dret de les Obligacions”. El Tít. I 
“De les obligacions en general” tracta i regula en el Cap. II les “fonts de les 
obligacions” que són cinc:els contractes,els negocis unilaterals,la gestió de 
negocis, l’enriquiment sense causa i la responsabilitat civil. En els Caps. III 
i ss. tracta de les “Modalitats de les obligacions”. En els Caps. V i VI de les 
garanties. El Tít. II regula els “Contractes en especial”.

1.2 La postposició dels contractes en especial en les Lleis d’obligacions

Són les Lleis que només regulen les obligacions. Les dues Lleis federals 
suïsses,de 1881 i 1911 i el Projecte italo francés de 1927. La funció ordenadora 
de les fonts també és incompleta ja que els contractes en especial es regulen 
desprès de les obligacions procedents de fonts no contractuals,actes il·lícits i 
enriquiment injustificat. Però hi pot haver altres motius.

En les Lleis federals suïsses aquest altre motiu és la inclusió d’una part del 
Dret Mercantil de la Confederació començant per les societats.

La primera “Llei federal del Dret d’Obligacions”.1881 en el seu Títol Primer 
“Naixement de les obligacions” té els quatre Apartats ja vistos: el contracte, 
els “actes il·lícits”, l’enriquiment injustificat i les “obligacions resultants 
d’altres fonaments. Els Títols 2n a 34 regulen les obligacions i els contractes 
especials. Dintre d’ells, els Títols 24 a 33 regulen les societats mercantils i els 
títols valors.

El vigent Codi d’Obligacions suís de 1911 ordena les fonts a la Primera Part 
“Regles generals”. Títol Primer: “Naixement de les Obligacions”: contractes, 
accions il·lícites i enriquiment injustificat. El Títol Segon conté les 
obligacions en general. Els contractes en especial es regulen a la Segona Part. 
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La Tercera Part correspon a les societats mercantils i a les companyies; la 
Quarta al Registre mercantil i la Cinquena als títols valors.

El Projecte italo-francès de les Obligacions de 1927. El seu Tít. I. “Disposicions 
generals” aplega les fonts de les obligacions i en regula els efectes, llevat dels 
contractes i la regulació dels contractes i de les obligacions. Els restants 
Títols, del II al XX es dediquen als contractes en especial. El motiu de la 
postposició és que els redactors del Projecte pensen en termes de la distinció 
Part general i Part especial que consideren existent en els respectius Codis 
civils, tot i que no hi existeixi com a divisió sistemàtica. La Part General 
(Consiglio. pàgs. 189 ss.) abastaria a les obligacions i els contractes en 
general que són la matèria dels Títs. III i IV del Llibre III del Cc.fr. i del Tít. 
IV del Llibre IV del Cc. it. Aquesta matèria serà la del Tít. I “Disposicions 
generals” del Projecte. La Part Especial (Consiglio. pàgs. 195 ss.) es considera 
que comença en els respectius Codis amb el primer contracte que són 
les capitulacions i que en el Projecte serà la compra-venda. Tanmateix el 
Projecte no utilitza la Part Especial com a divisió sistemàtica.

1.3 L’exclusió dels contractes en especial

La limitació de la funció ordenadora de les fonts té la màxima expressió en 
els textos que, tot i regular les obligacions i les seves fonts, en deixen fora els 
contractes en especial. Es regulen en un Llibre independent.

El Cc. hol. en el seu Llibre 6 “El Dret de les obligacions” dedica el seu 
Tít.1 a les Obligacions en general, el Tít.2 al traspàs de crèdits i deutes i a 
la renúncia als crèdits. Quant a les fonts, com ja s’ha dit, el Tít.3 conté els 
actes il·lícits; el Tít.4 és per a les “Obligacions que neixen d’altres fonts que 
no siguin actes il·lícits o acords”. Els acords es regulen en el Tit. 5. Però els 
contractes en particular es regulen en un Llibre a part, el Llibre 7.

En el DCFR les fonts de les obligacions fan de divisoris sistemàtics. Els 
contractes i els actes jurídics (L. II), els contractes específics (L. IV), la gestió 
oficiosa (L. V), la responsabilitat (L. VI) i l’enriquiment injustificat (L. VII).

2. La plenitud de la funció sistemàtica de les fonts
Es palesa en què s’hi sotmeten àdhuc els contractes en especial. D’això en 
resulta que les fonts estenen la seva funció ordenadora sobre la totalitat de 
la matèria de les obligacions, de manera que la regulació dels quasicontractes 
i als actes il·lícits no apareix fins que no s’ha esgotat la matèria contractual. 
Normalment la plenitud passa pel reforçament de la funció sistemàtica 
del contracte que abasta tant el contracte en general com els contractes 
especials. Però pot no ser així quan en l’Ordenament hi ha una Part 



Les altres fonts d’obligacions al llibre sisè, en especial, l’enriquiment injustificat 371

General, on hi ha el contracte, i una Part Especial on hi ha, entre d’altres, els 
contractes en especial.

2.1 La funció sistemàtica del contracte abasta al contracte en general i 
als contractes especials

El Cc. austr de 1811. La seva Segona Part. Segon Apartat regula primer el 
contracte en general (Cap. 17) i els contractes en especial (Caps. 18 a 29). 
Finalment es regula la indemnització de danys (Cap. 30 “Dels drets de la 
reparació de danys i de la satisfacció”) que excedeix dels actes il·lícits per 
abastar situacions com l’estat de necessitat (§ 1306 a) o la prestació, en un 
cas de necessitat, de servei inútils que han impedit l’útil (§ 1312).

La Codificació espanyola, tot i el seguiment del Cc. fr. en rebutja la 
sistemàtica en matèria d’obligacions i regula els quasicontractes i els actes 
il·lícits després dels contractes en especial. Aquesta ordenació es remunta 
al Llibre III del Proy. de Cc. de 15-IX-1836 que trasllada les “obligaciones que 
se forman sin convenio o de los cuasi-contratos, delitos y cuasi-delitos” al Tít 
XVIII (arts.1839 ss.) després del darrer dels contractes en especial que és el 
de fiança (Vid. la seva Exp. de Mot. a Lasso. pàg. 118). El mateix fa el Llibre III 
del Proy. Cc. de 30-IV-1851 que posa “De las obligaciones que se contraen sin 
convencion” en el Tít. XXI que són els quasicontractes (arts. 1890 ss.) després 
de la hipoteca i el Registre. Igualment el Llibre IV del Cc. esp. que col·loca 
“De las obligaciones que se contraen sin convenio” en el Tít. XVI després de 
tota la matèria contractual (Títs. II a XV). Florencio García Goyena (com. 
art. 1890 Proj. Cc. 1851) justifica en el Dret Romà el desplaçament de les 
fonts no contractuals al final del Llibre III en contra del model del Cc. fr. “En 
las Instituciones [de Justinià] no se trató de las obligaciones sin convención 
hasta haber recorrido todas las convenciones;en los Códigos modernos 
sucede lo contrario; en el orden natural de las ideas parece preferible el 
primer método”. Les Inst. de Justinià (3-13) regulen primer les obligacions 
“ex contractu” (Inst.3-14 a -26), després les “quasi ex contractu” (Inst.3-27), 
les “ex delictu” (Inst.4-1 a -4) i les “ex quasi delicte” (Inst. 4-5).

El Cc. alemany dedica el seu Llibre Segon al “Dret de les relacions 
obligatòries”. Tot i que no s’empren aquestes denominacions s’hi pot 
distingir (Oertmann. pàg.805) una Part General de les obligacions (Seccions 
1ª a 6ª) i una Part Especial que comença a la Secció 7ª “Relacions obligatòries 
particulars”. Aquesta Secció 7ª està dividida en 25 Títols que es dediquen 
a altres tantes figures tipificades: contracte d’intermediació, promesa 
unilateral, etc. L’enriquiment injustificat és en el Tít. 24 i els actes il·lícits en 
el Tít. 25.
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Al Cc.it. cada font abasta la seva matèria. Els contractes en general i en 
particular (Títs. II i III), la promesa unilateral (Tít. IV), els títols de crèdit 
(Tít. V) la gestió de negocis (Tít. VI), el pagament de l’indegut (Tìt. VII), 
l’enriquiment sense causa (Tít. VIII) i els fets il·lícits (Tít. IX).

2.2 La funció sistemàtica del contracte no abasta el contracte en general 
i els contractes especials

Malgrat això el sistema general de fonts manté la seva força ordenadora de 
manera que els contractes en especial s’avantposen a les altres fonts.

Es troba en dos Ordenaments alemanys que organitzen la regulació en forma 
de Part General i Part Especial. La primera correspon a la dualitat contracte 
i acte il·lícit en general. De manera que els contractes en especial es regulen 
desprès del contracte i l’acte il·lícit en general. Hi ha dos exemples.

El Cc. de Saxònia no explicita la dualitat de parts. Però la seva Tercera Part 
“Dret dels crèdits”, Apartat Primer “Dels crèdits en general”, Tercera Secció 
regula els contractes i els actes il·lícits en general. I en l’Apartat Segon regula 
“els tipus particulars de crèdits” repartits en tres Seccions: els procedents 
dels contractes en especial, els procedents dels actes il·lícits i els “crèdits 
procedents de diferents fonaments” entre ells l’“actio ad exhibendum” i 
l’enriquiment injustificat.

El “Projecte d’una Llei general alemanya de relacions obligatòries”. 1866 
si que fa explícita la dualitat de Parts. La Primera Part “De les relacions 
obligatòries en general” tracta de les obligacions, dels contractes en general 
i dels actes il·lícits també en general. La Segona Part “De les relacions 
obligatòries en particular” es dedica, per aquest ordre, als contractes en 
particular, a l’enriquiment “inadequat”, als actes il·lícits i a l’“actio ad 
exhibendum”.
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segona part: L’enriquiment injustificat com a font 
d’obligacions

Hi tracto dues qüestions. La primera és el seu procés d’incorporació a la 
codificació del s. XIX bandejant la figura del quasicontracte. La segona és la 
temptativa de bastir la institució en el Dret Català.

primera secció: del quasicontracte a l’enriquiment 
injustificat en la codificació civil del s. XiX

i. el quasicontracte com a font d’obligacions

El Cc. fr. de 1804 situa els quasicontractes (arts. 1371-1381) dintre els 
“compromisos (engagements) que es creen (forment) sense convenció” 
(Llibre III. Tít.IV). Com s’ha dit, aquesta ampla categoria es divideix en 
obligacions que neixen de la llei (art. 1370,2) i obligacions que resulten 
dels “actes personals de l’obligat” (art. 1370,4) que són els quasicontractes 
(arts. 1371-1381) i els delictes i els quasidelictes (arts. 1382-1386). El motiu 
de l’escissió era remarcar la funció creadora de la voluntat com a element 
comú al quasicontracte i al contracte de manera que la distinció estava en 
l’estructura, unilateral o bilateral.

Els quasicontractes es defineixen com “els fets purament voluntaris de 
l’home dels que en resulta una vinculació qualsevol envers un tercer i a 
vegades una vinculació recíproca de les dues parts” (art. 1371). La seva 
licitud els diferencia dels delictes i quasi delictes. El fonament de la seva 
eficàcia obligatòria és l’equitat.

Com també, s’ha dit, la consideració dels quasicontractes com a “actes 
voluntaris” redueix la categoria dels cinc quasicontractes romans (Dig. 44-7-
5; Inst. 3-27) a la gestió oficiosa i al pagament de l’indegut (esmentats a Dig. 
44-7-5; Inst. 3-27) i exclou els altres tres: la tutela, la comunitat i la qualitat 
d’hereu deutor dels llegats (Jean Dominique-Leonard Tarrible [1752-1821] 
a Fenet. XIII. pàg. 479). La gestió oficiosa (arts. 1372-1375) crea l’obligació 
d’acabar-la. El pagament de l’indegut (arts. 1376-1381) es presenta des de dos 
punts de vista; l’acte de cobrament de l’indegut crea sempre l’obligació de 
restituir (art. 1376); l’acte del pagament de l’indegut, si és erroni, crea el dret 
de repetició llevat que el cobrador hagués inutilitzat el seu títol (art. 1377; 
Tarrible a Fenet XIII. pàgs. 485, 486).

El Cc. de Vaud de 1819 té una configuració idèntica en el Llibre Tercer. 
Segona Part “De les Obligacions i els seus efectes”. El seu Tít. II és el “Dels 
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compromisos que es formen sense convenció” sigui per la sola autoritat de 
la llei, quan són “compromisos involuntaris”, o per “un fet personal” que es 
pot qualificar de quasicontracte o de delicte o de quasidelicte (art. 1022). Els 
dos quasicontractes, gestió oficiosa i pagament de l’indegut, es regulen en els 
arts. 1023-1033 i se’ls afegeix l’obligació dels propietaris de paret i de finca 
comunes ruïnoses de rescabalar la reparació feta per l’altre propietari (arts. 
1034 ss.).

Deixant a part la Codificació espanyola, ja esmentada, també las va seguir 
la codificació italiana vgr.el Codi civil pel Piemont (cap. Torí) i Sardenya 
(“Codice civile per gli Stati di S.M. il Ré di Sardegna. 20-I-1837) en els arts. 
1489 ss. i el Cc. ital. 1865 que va definir el quasicontracte com un fet voluntari 
i lícit en els arts. 1140 ss.

ii. La desaparició dels quasicontractes i l’aparició de 
l’enriquiment injustificat

Els Codis germànics no utilitzen la categoria romano/francesa dels 
quasicontractes com a tercera font obligacional, al costat de les obligacions 
i dels actes il·lícits. Els fets determinants d’aquesta desaparició són dos. El 
primer és que la gestió oficiosa no es considera una institució autònoma 
sinó que s’inclou en el mandat. El segon, i més important, és que en base al 
pagament de l’indegut es restaura la “condictio indebiti” romana i, de la seva 
mà, la resta de les “condictiones”, excepte la “c. furtiva”.

1. L’assignació de la gestió oficiosa i del pagament de 
l’indegut a institucions diferents

És una localització anterior a la Codificació. Per posar un exemple, 
Pothier (1699-1772) incloïa en el contracte de préstec el quasicontracte de 
“promutuum”, si l’objecte era fungible (Traité du Prêt de Consomption, nº 
131 ss. Oeuvres. V), i el de la “condictio indebiti” independentment de la 
naturalesa de la cosa (ob. cit. nº 140 ss.) i exposava el quasicontracte de gestió 
oficiosa en un Apèndix al contracte de mandat (Contrat de Mandat nº 167 ss. 
Oeuvres. VI).

El Cc. austr. de 1811 que, inclou la Llei entre les fonts de les obligacions, no 
hi esmenta els quasicontractes (§ 859). Tampoc no hi ha cap consideració 
unitarià dels dos exemples francesos. La gestió oficiosa clou el Capítol 
del mandat (§ 1035 ss.), es refusa la legitimació del gestor i se la fa font de 
responsabilitat. El pagament de l’indegut s’inclou en el pagament (§§ 1431 
ss.).
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2. L’aparició de l’enriquiment injustificat. “Les condictiones”
L’enriquiment injustificat és una institució creada el s. XIX. a partir de les 
“condictiones” del Dret Romà.

Les “condictiones” són els crèdits a la restitució de coses la propietat de les 
quals s’ha transmès per la “datio” i, per tant, no es poden reivindicar (vid. 
les exposicions de Jörs, Paul (1856-1925)- Kunkel, Wolfgang (1902-1981): 
“Derecho” § 155 i Schulz, Fritz (1879-1957): “Derecho...” nº 1041 ss.). Es 
troben a Dig. 12-4 a 7; Dig. 13-I  i a Cod. 4-5 a 9.

Són la “c. indebiti” (Dig. 12-6; Cod. 4-5) per pagament erroni de l’indegut; 
la “c.ob causam datorum” (Cod. 4-6) o “causa data causa non secuta” (Dig. 
12-4) per dació en contemplació de fet futur no acomplert vgr. la constitució 
de dot per matrimoni frustrat o la prestació present en consideració d’una 
prestació futura que no es fa; la “c.ob turpem vel iniustam causam” (Dig. 12-
5; Cod. 4-7) com la recepció d’una cosa per abstenir-se d’un delicte. La “c. 
sine causa” era la “condictio generalis” (Dig. 12-7) que incloïa tant la manca 
inicial com la “c. ob causam finitam” (Dig. 12-7-1.2) vgr. el compliment del 
contracte en relació a les arres pagades. En la Codificació en restarà fora la 
“c.furtiva” (Dig. 13-1) perquè el furt no transmetia la propietat i, per tant, hi 
ha l’acció reivindicatòria a més de la creditícia.

La creació de la nova institució de l’enriquiment injustificat correspon a la 
cultura jurídica germànica. Primerament en el Codis civils dels Cantons 
de la Suïssa germànica que el lliguen a les quatre “condictiones”. Desprès 
per l’elaboració doctrinal de Windscheid que és el seu veritable creador i 
qui emancipa l’enriquiment injustificat de les “condictiones”. Finalment 
el seu ple reconeixement legislatiu en els Codis germànics unitaris: el Dret 
d’Obligacions suís de 1881, fonamentat en els Codis dels Cantons de la Suïssa 
germànica, i el Codi civil alemany de 1896.

2.1 els precedents

A) El primer precedent és normatiu. No es refereix a les “condictiones” sinó 
al brocard “Nemo cum damno alterius potest fieri locupletior ” (Dig. 12-6-
14; 50-17-56) aplicat a les despeses útils en cosa aliena. És al Dret Territorial 
prussià (“Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten”. ALR.5-
II-1794) en la Primera Part. Tit. 13 Secció 3ª “De les despeses útils” § 262: 
“Aquell que del seu patrimoni (aus dessen Vermögen) ha estat esmerçat 
quelcom en utilitat d’un altre (etwas in den Nutzen eines Andern) està 
legitimat per demanar la devolució en natura o el rescabalament del seu 
valor”.
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B) El precedent doctrinal de la relació entre l’enriquiment i les “condictiones” 
és el de Savigny (1779-1861) en relació a l’esmentat Landrecht prussià. D’una 
banda (System. III. Beilage VIII. pàg. 451) considera jurídicament inaplicable 
la vella regla romana, reflectida en el Landrecht, de que ningú no es pot 
enriquir amb perjudici d’altri. De l’altra en tractar de les “condictiones” 
(System. V. “Les relacions jurídiques” [Die Rechtsverhältnisse]. Beilage 
XIV. “Die Condictionen”. pàgs. 523 ss. 556, 558, 563, 564) assenyala la 
vinculació de les “condictiones” a un enriquiment sense causa. Ho fa quan, 
en tractar d’elles, parla d’enriquiment (Bereicherung) sense fonament (ohne 
Grund, pàg. 525, grundlose pàgs. 523, 556, 558). En relació a l’enriquiment 
injustificat Savigny formula, doncs, un concepte bàsic de l’enriquiment 
injustificat, el de “procedència del meu patrimoni” (aus meinem Vermögen) 
equivalent “a costa meva” (auf meine Kosten”) (pàg. 523) manllevant-lo del 
Landrecht, malgrat que en rebutgi el principi “Nemo cum damno alterius...”. 

2.2 La connexió del quasicontracte amb les “condictiones”

La fan dos juristes francesos, Charles Aubry (1803-1883) i Charles Rau 
(1803-1877), en traduir i anotar l’obra d’un jurista alemany Karl Salomo von 
Zachariä (1769-1843). Aquest era professor de la Universitat de Heidelberg, 
pertanyent al Gran Ducat de Baden on regia el Codi civil francès, que 
escriu un manual sobre el Cc. fr. (“Handbuch...”. 1ª ed. 1808). És una obra 
que segueix un pla propi, l’anomenat “mètode de Zachariä” inspirat en les 
Pandectes, al marge de la sistemàtica del propi Cc. fr. i del mètode de l’Escola 
de l’Exegesi. La importància del “Handbuch” rau en què es una aportació 
germànica a la interpretació del Cc. fr.

Aubry i Rau, ambdós professors a la Universitat d’Estrasburg fins a 
l’atribució de l’Alsàcia a Alemanya l’any 1871 arran del final de la guerra 
franco-prussiana, tradueixen i treballen sobre l’obra de Zachariä (la 1ª ed. en 
6 volums és de 1839-1846, encara que se cita normalment la 4ª ed. de 1869-
1879).

En l’Apartat “De les obligacions en quant vinculen el patrimoni” 
(“Handbuch”. I. § 254), enteses en el sentit de la garantia patrimonial 
universal, Zachariä les contraposa a l’ obligació vinculada a una cosa 
concreta. I posa l’exemple de l’obligació que resulta de la despesa que s’hagi 
fet en una cosa aliena o “versio in rem” que és l’exemple del Landrecht 
prussià.  Zachariä l’admet i diu que aquesta obligació, vinculada a la cosa, es 
fonamenta en el “Nemo cum damno alterius potest fieri locupletior”. Segons 
ell és un principi que correspon “a l’esperit” del Codi Napoleó, tot i que no 
l’expressi, i esmenta un seguit d’articles referents a l’accessió.
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Aubry i Rau relacionen el quasicontracte del Cc. fr. (arts. 1371 ss.) ja no 
amb el brocard “Nemo cum damno” sinó amb les “condictiones” romanes i 
amb la manca de causa (pàgs. 536 ss.). Ho fan en un Apèndix (§ 442 bis) al 
quasicontracte de pagament de l’indegut (arts. 1376 ss. Cc. fr.) intitulat “De 
l’acció de pagament efectuat sense causa o en contemplació d’una causa 
contraria als bons costums i d’allò que s’ha obtingut per mitjans il·lícits 
(condictio vel sine causa, vel ob turpem, vel ob iniustam causam)”. Segons 
els autors aquesta acció es fonamenta en la manca de causa i és diferent de la 
“condictio indebiti” perquè no depèn de l’error del pagador. Exemples de “c. 
sine causa” ho són el dot sense posterior matrimoni i el lliurament d’una cosa 
per una causa contrària a l’ordre públic que és considera com a inexistent, 
com els interessos usuraris. En la infracció dels bons costums hom distingeix 
si està del costat del cobrador o també del pagador. L’exemple de “c. ob 
turpem causam” és la possessió d’una cosa obtinguda il·lícitament.

3. La substitució del quasicontracte per altres figures. La 
tercera font de les obligacions

Es produeix en els Codis civils germànics. Coincideixen en el rebuig de la 
classificació francesa, és a dir, de la quatripartició romana, augmentada per 
la llei com a cinquena font. Estableixen la dualitat bàsica del contracte i acte 
il·lícit i en comptes del quasicontracte proposen una tercera font. Alguns 
Codis ho fan explícitament i d’altres dintre d’un llistat d’“altres” fonts.

La tercera font evolucionarà de l’acte unilateral lícit que és el quasicontracte 
del Cc.fr. a les “condictiones” romanes. Aquest pas es fa sobre el pagament de 
l’indegut que un acte que té la doble qualificació de quasicontracte (Dig. 44-
7-5; Inst. 3-27) i de “condictio indebiti” com a cobrament de l’indegut (Dig. 
12-6) o com a pagament de l’indegut (Cod. 4-5). En la Codificació germànica 
el pagament de l’indegut perd la seva qualificació romano/francesa de 
quasicontracte (art. 1370,4) per assumir exclusivament la de “condictio 
indebiti”.

3.1 La substitució del quasicontracte per l’acte unilateral lícit

És un canvi nominal. Es troba en el Codi civil de la Ciutat i República de 
Berna en la seva Segona Part i Segon Apartat Principal que estava dedicat als 
drets de crèdit (“Zivil-Gesetzbuch für die Stadt und Republik Bern”. Zweiter 
Teil. Zweites Hauptstück. 18-III-1830). El seu redactor, Samuel Ludwig 
Schnell (1775-1849), en els seus comentaris (“Handlung”. III. pàg. 2), empra 
“acte unilateral lícit” (einseitige erlaubte Handlung) per designar la tercera 
font, diferent dels contractes i els actes il·lícits. Tanmateix identifica aquest 
acte amb l’obligació legal i posa com a exemple la gestió oficiosa (“Handlung”. 
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III. pàg. 281) i no li atribueix regulació. Des del punt de vista legal la gestió 
oficiosa de negocis és a l’apartat del mandat (Satzung 796) i el pagament de 
l’indegut en el de l’extinció del deute per pagament (Satzung 1013).

El Codi civil de Lucerna (“Bürgerliches Gesetzbuch des Kantons Luzern”) en 
la seva Segona Part. Segon Apartat Principal (26-II-1839), dedicat als drets 
de crèdit, té la mateixa tripartició i terminologia. El seu redactor Casimir 
Pfyffer (1794-1875) indica que només el contracte i els actes il·lícits tenen 
apartat propi (respectivament els Títols Primer i Segon i el Títol Tercer ) i 
que els actes unilaterals lícits es regulen en els contractes als que s’assembla 
(“Erläuterung...”. pàg. 4). La gestió oficiosa en el mandat (Cap. 5 del Tít. 
Segon) i el pagament de l’indegut en el pagament (§ 766).

3.2 L’aparició de l’enriquiment injustificat en els codis dels cantons de 
la suïssa germànica

El canvi consisteix en què la font d’obligacions ja no és l’acte voluntari 
lícit, diferenciat del contracte, sinó l’enriquiment que és una situació o 
estat patrimonial. Continua, però, la vinculació amb el Dret Romà només 
que enfocada a una altra institució; ja no als quasicontractes sinó a les 
“condictiones” que es consideren com els exemples de l’enriquiment.

A) La primera acollida legislativa de l’enriquiment injustificat la fa el Codi 
Civil del Cantó de Zuric (“Privatrechtliches Gesetzbuch für den Kanton 
Zürich”) redactat i comentat per Johann Caspar Blunstchli (1808-1881). El 
seu Llibre Quart “Crèdits i Obligacions” (16-IV-1855, vigència l’1-VII-1855) 
té una Secció 4ª “Els crèdits resultants de la cura de negocis” que inclou el 
mandat i la gestió oficiosa que, segons Blunstchli, es considera una relació 
contractual semblant a la del mandat (Comentari al § 1206).

En la Secció 5ª apareix l’enriquiment com a font d’obligacions. La Secció 5ª 
s’intitula “Dels crèdits a la restitució procedents de l’enriquiment inadequat” 
(Von den Forderungen aus ungehöriger Bereicherung auf Erstattung). 
Aquesta Secció estava entre el mandat (Secc. 4ª) i la societat (Secc. 6ª) i molt 
allunyada dels que seran els seus acompanyants habituals en altres Codis: 
l’“actio ad exhibendum” (Secc. 14) i la responsabilitat per acte il·lícit (Secc. 
15) i la sense culpa (Secc. 16).

La configuració del “enriquiment inadequat” de la Secció 5ª (arts. 1216-
1234), tal com resulta de les explicacions de Blunstchli avança moltes de 
les característiques de les regulacions ulteriors. La Secció 5ª fa coincidir 
l’“enriquiment inadequat” amb les “condictiones” ja que tots els seus 
articles (1216 a 1234) es refereixen a elles. No es diu explícitament però 
les “condictiones” acomplien la funció dels actes lícits unilaterals ja que es 
fonamentaven en una “datio” voluntària del perjudicat.
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També n’estableix jerarquies. La Secció 5ª es divideix en dos Capítols, el 
Primer (arts. 1216-1228) per al pagament de l’indegut o “condictio indebiti” 
i el Segon (arts. 1229-1234) que abasta els “altres crèdits resultants de 
l’enriquiment inadequat” (Cap. 2.) que comprèn les altres “condictiones”. 
Al seu torn, el pagament es defineix amplament incloent-hi “qualsevulga 
mena de prestació patrimonial” (art. 1219) que, segons Bluntschli, abastava 
la condonació de deutes i la prestació de serveis. Els “altres crèdits” són la 
“condictio ob causam datorum” (Cod. 4-6) o “causa data causa non secuta” 
(Dig. 12-4) que és la dació en contemplació d’un fet futur que es frustra (art. 
1229); la “condictio ob turpem causam” o recepció i la dació per una finalitat 
immoral (arts. 1230, 1231); la “condictio ob iniustam causam” o dació per 
causa il·lícita (art. 1233) (les dues “condicitiones “a Dig. 12-5; Cod. 4-7) i la 
“condictio sine causa” (Dig. 12-7) o dació per una causa que inicialment no 
existeix o ha vingut a mancar posteriorment (art. 1234).

La “condictio sine causa”, tot i ser la darrera, es formula com la “condictio 
generalis” en l’art. 1234 que és la norma de tancament de la Secció 5ª i 
conté la fórmula que serà la definició típica de l’enriquiment injustificat. 
Adaptant la sintaxi alemanya a la catalana seria: “En general (Uberhaupt) 
qui té quelcom (was), sense fonament (ohne Grund) a costa (auf Kosten) d’un 
altre, tant si manca des del principi com si ha mancat posteriorment, i en tant 
que encara estigui enriquit, ha de tornar-ho a qui correspon aquella porció 
patrimonial (Vermögensbestandtheil)”. Bluntschli en el seu comentari a l’art. 
1234 presenta la “condictio sine causa” com la norma general subsidiària, 
quan les anteriors no siguin aplicables, i la considera fonamentada, com les 
altres, en l‘equitat. Posa com a exemple de manca originària de justificació 

l’alienació d’una cosa per la dona casada sense consentiment del marit i de 
manca sobrevinguda el del creditor pagat que encara conserva el títol del 
seu crèdit. La subsistència de l’enriquiment s’exigeix perquè és la situació 
contrària a l’equitat que fonamenta l’acció de reclamació.

Les dues aportacions fonamentals del Codi civil de Zuric són la proposta de 
l’enriquiment com l’estat o situació que és font d’obligacions i la fórmula legal 
que serà el model del futur § 812.1 BGB (1896).

B) El Codi civil del Cantó dels Grisons. (“Bündnerisches Civilgesetz”. 1863) 
redactat per Peter Conradin Planta (1815-1902) segueix el Codi de Zuric. La 
Part 3ª referent a les obligacions té una Secció 1ª dedicada als contractes en 
general i en particular; dintre del mandat s’hi regula la gestió oficiosa (§ 391). 
La Secció 2ª tracta “Dels crèdits procedents de l’enriquiment inadequat”.

El Cc. dels Grisons aporta, però, un canvi molt important de sistemàtica 
en traslladar la regla general a la primera norma de la Secció. És el § 467.1 
“L’enriquiment inadequat d’una persona s’esdevé quan s’enriqueix a costa 
d’una altra sense justificació (ohne Rechtsgrund auf Kosten einer anderen), 
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és a dir quan per un directe menyscapte d’un patrimoni aliè obté un 
increment per al propi”. El comentari de Planta exigeix que l’enriquiment 
sigui immediat o directe i simultani a la pèrdua. El § 468 es refereix als casos 
particulars que són les “condictiones”.

3.3 La via legislativa alemanya

A) El Cc. de Saxònia de 1863. La seva Tercera Part “Drets de crèdit”, Apartat 
Primer “Els diferents tipus de crèdit” no parla de l’enriquiment sinó només 
de les “condictiones”. En la Secció Primera “Obligacions procedents de 
contracte” la gestió oficiosa (§ 1339 ss.) se situa després del mandat (§ 1259 
ss.) i de l’assignació (Anweisung § 1328 ss.). La Secció Tercera “Crèdits 
procedents de diferents fonaments” (Forderungen aus verschidenen 
Gründen; §§ 1519- 1567) té vuit epígrafs. Els quatre primers són per a les 

quatre “condictiones”: la “indebiti” en primer lloc, la “causa data causa 
non secuta”, la “ob turpem causa” i la “sine causa” que inclou la nul·litat i 
l’anul·lació del contracte (§ 1547) i la prestació per a una finalitat frustrada, 
com el pagament d’una indemnització per un dany que no s’havia produït 
(§ 1548). Només s’exclou la “furtiva” perquè en Dret romà el furt, en no 
transmetre la propietat, mantenia l’acció reivindicatòria. Els tres epígrafs 
següents són de responsabilitat per danys causats sense culpa: els derivats 
de relacions fora de matrimoni quan no es pugui o vulgui reparar pel 
matrimoni posterior, els danys per animals i “l’actio de deiectis et effusis”. La 
vuitena és l’“actio ad exhibendum”.

B) El ja esmentat “Projecte d’una Llei general alemanya de relacions 
obligatòries”. (“Entwurf eines allgemeinen deutschen Gesetzes über 
Schuldsverhälnisse”. Dresden. 1866). L’anomenat Projecte de Dresde va 
ser un Projecte unitari, endegat per l’Assemblea Federal de la Federació 
Alemanya (“Deutscher Bund”, existent entre 1815-1866) per 10 dels Estats 
membres entre ells Austria, Baviera i Saxònia, però no Prússia.

La gestió oficiosa i l’enriquiment sense causa es regulen en la Segona Part 
del Projecte “De les relacions obligatòries en particular”. La gestió oficiosa 
és a la Secció Quarta “Obligacions resultants de la gestió de negocis aliens”, 
separadament del mandat i de l‘assignació; li corresponen els §§ 754-768.

L’enriquiment sense causa continua anomenant-se enriquiment inadequat 
(ungehörige Bereicherung) en la Secció Vuitena “Relacions obligatòries 
resultants d’enriquiment inadequat”; totes consistents en la reclamació 
de devolució (Rückforderung) d’una cosa que ha estat objecte de prestació 
(Leistung). Té quatre capítols per a las quatre modalitats: pel pagament 
per error de l’indegut (arts. 976-987); per la dació per una pressuposició 
(Voraussetzung) frustrada, entesa com la no realització de l’esdeveniment 
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(Ereigniss) contemplat (arts. 988-992); per la recepció rebutjable, quan la 
dació es fa en consideració d’un fet futur il·lícit, immoral o deshonrós (arts. 
993-997) i per la tinença d’una cosa sense fonament (wegen grundlosen 
Habens).

La tinença sense fonament és el supòsit més extens, que ultrapassa les 
“condictiones” i abasta dos tipus de casos. El primer grup seria el de la 
nul·litat del lliurament de la cosa (arts. 998-1004): per la limitació de la 
capacitat del lliurador i per la prohibició legal (art. 998), per l’ anul·lació 
posterior del contracte (art. 999), per la impossibilitat jurídica del fet 
contemplat (art. 1000) i pel dissens sobre la causa del lliurament (art. 1001). 
També inclou el que s’hagi rebut per la pèrdua d’una cosa que reapareix 
(art. 1002) o per la manca inicial o frustració del fonament jurídic d’un 
desplaçament de valor (art. 1003). El segon grup de casos (arts. 1005, 1006) 
el formarien la irreivindicabilitat de la cosa per l’adquisició de la propietat 
per unió de bona fe de cosa aliena a la pròpia (art. 1005) i el preu o la utilitat 
rebudes per/de les coses posseïdes de bona fe i alienades o consumides (art. 
1006).

iii. La consolidació doctrinal i legislativa de l’enriquiment 
injustificat

Corresponen respectivament a Bernhard Windscheid, que és el creador de la 
institució, i al Dret d’Obligacions suís de 1881.

1. La creació de la institució de l’enriquiment injustificat 
per bernhard Windscheid

Deixant a part el precedent de Hermann Witte, la categoria la crea i la 
nomina, com “Ungerechtfertigte Bereicherung”, Bernhard Windscheid 
(1817-1892) en la primera edició del seu “Lehrbuch des Pandektenrechts”. 
II.2.1866, §§ 421 ss. L’obra és contemporània al Projecte de Dresde.

A diferència d’algunes normatives anteriors W. no posa l’enriquiment 
a la Part General, entre les fonts de les obligacions, sinó a la Part Especial 
“Els particulars drets de crèdit” que divideix en 5 Apartats, dels quals el 
dos Primers són I. “Drets de crèdit procedents de contractes” i II. “Drets 
de crèdit de fonaments semblants als contractes”. Al seu torn, aquest es 
divideix: en l’enriquiment injustificat, la gestió oficiosa i la tutela i cura 
de béns. La semblança de l’enriquiment amb els contractes es refereix a 
l’obligació contractual de restituir la possessió de la cosa aliena i W. esmenta 
la comparació que fa Gai en les seves Institucions III. 90 entre l’obligació de 
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restituir del cobrador de l’indegut i el prestatari “ac si mutuum accepisset” (§ 
421.N 2).

W. defineix l’enriquiment injustificat (§ 421) com un fet (Tatsache) consistent 
en que “algú (jemand) ha estat enriquit (bereichert worden ist) a partir 
d’un patrimoni aliè (aus fremdem Vermögen) de manera injustificada (in 
ungerechtfertigter Weise)”. Els textos romans que indica com a fonament de 
la figura són les “condictiones” (Dig. 12-4 a 7; Dig. 13-I i Cod. 4-5 a 9).

A) L’aportació de W. és que l’e.i. excedeix de les “condictiones”. D’antuvi 
per l’extensió general de l’enriquiment que inclou qualsevol modalitat 
d’increment de l’actiu i disminució del passiu (§ 421.1). I també per 
l’amplitud del fet causant de l’enriquiment que pot ser “un negoci jurídic o 
qualsevol altre fet” (§ 421.3); una dualitat que anticipa la del § 812.I BGB “la 
prestació d’un altre o de qualsevol altre manera” (Nota de Kipp a § 421.3).

B) La casuística de l’e.i. la fa W. acudint a les causes o mitjans de 
l’enriquiment, de manera que tracta conjuntament la seva causa i la 
justificació que li pot ser inherent. El “principium divisionis” és segons que 
la causa sigui o no la voluntat de l’empobrit. La primera causa està dins 
de les “condictiones” que es fonamenten en la “datio” del propietari; però 
l’enriquiment sense la voluntat de l’empobrit n’està fora.

La voluntat de l’empobrit no sol causa l’enriquiment altri sinó que també 
el justifica (§ 422.1), llevat de tres casos que afecten la voluntat. Els casos 
d’injustificació de l’enriquiment malgrat la voluntat de l’empobrit són tres. 
Que la voluntat actuï “ex iniusta causa” o “ex turpi causa”, ja que llavors 
el Dret la rebutja (§ 423.1); que la voluntat sigui revocada legítimament 
(§ 423.2) i que la voluntat estigui autolimitada per una pressuposició o 
contemplació d’un fet anterior, contemporani o futur que no s’ha acomplert 
o que havent-se acomplert, posteriorment hagi fallit (§ 423.3).

Un cop fora i sense la voluntat de l’empobrit hi ha dos vehicles de 
l’enriquiment que no comporten la seva justificació. El primer és la 
modificació jurídica establerta per la Llei, com l’accessió per especificació 
o unió, (§ 422.2 a). El segon és l’obtenció d’una possessió aliena, com 
l’adquisició per al·luvió, o un ús, consum o lliurament d’una cosa aliena si 
manca un dret que justifiqui l’enriquiment; no el justifica l’existència d’un 
títol possessori com la bona fe (§ 422.2 b).

El cas més important és l’enriquiment derivat de la modificació jurídica 
(Rechtsveränderung) provocada per una norma legal (§ 422.2 a), vgr. per 
l’accessió. Per explicar que, malgrat la intervenció del Dret, neixi l’acció 
d’enriquiment W. distingeix entre la “modificació jurídica” i la “modificació 
del patrimoni” (Vermögensveränderung). Quan la regla del Dret, que 
provoca la modificació jurídica i amb ella la del patrimoni, té un enfocament 
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exclusivament formal (nur den formalen Gesichtspunkt in’s Augen fasst) 
només es justifica la primera però no la segona.

2. Les Lleis federals suïsses d’obligacions. el projecte de 
1870 i les seves reformes. Les Lleis de 1881 i de 1911

El Projecte de 1870 i les seves reformes assenyala el pas de les “condictiones” 
a l’ampla construcció de Windscheid. La Llei federal del Dret d’Obligacions 
de 1881 la incorpora clarament. El Dret d’Obligacions de 1911 és una 
modificació de la Llei de 1881.

2.1 el projecte de 1870

Un primer Projecte (“Schweizerisches Obligationenrecht. Entwurf”) de 
1870, és obra de Walther Munzinger (1830-1873). L’enriquiment sense causa 
és a la Part General en el Títol Tercer, després del contracte (Tít. 1r) i dels 
actes il·lícits (Tít. 2n). El Tít. 3r l’anomena “ungehörige Bereicherung” i el 
regula en onze articles (107 a 117) seguint l’esquema de les “condictiones”: 
començant pel pagament de l’indegut, jurídic (arts. 107 ss.) i moral (art. 110), 
i seguint per les prestacions “causa data causa non secuta” (art. 113) i “turpis 
causa” (art. 114). La regla general és al darrer article, el 116, que correspon a 
la “condictio sine causa”: “En general, quan a algú li escaigui sense fonament 
jurídic (ohne rechtlichen Grund) quelcom del patrimoni d’un altre (aus dem 
Vermögen eines Andern), tant si el fonament jurídic no existia inicialment o 
ha mancat posteriorment, té lloc un crèdit a la restitució”.

El Projecte de 1870 va tenir una nova versió, a meitat del decenni, 
de deu articles (103-112). El Títol 3r també va canviar el seu rètol pel 
definitiu “enriquiment injustificat” (Obligationen aus ungerechtfertigter 
Bereicherung).

2.2 La reforma de la part general en el projecte de 1877

Contra aquesta versió es va presentar una nova redacció limitada a la 
Part General del Projecte de 1870, a partir d’un Esquema de Johann Jakob 
Treichler (1822-1906). La nova redacció la va fer una Comissió de la formava 
part Paul Friedrich von Wyss (1844-1888) que també en va redactar els 
“Motive” que es varen publicar el 1877.

L’anomenat “Esquema de Treichler” establia un Tít. I “Naixement de les 
Obligacions” en el que els dos primers Capítols eren per al contracte i els 
actes il·lícits i el Cap. Tercer era per a les “situacions” (Durch Zustände) 
subdividides en una Primera Secció “Crèdits procedents de l’enriquiment 
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injustificat” i una Segona “Crèdits a la presentació d’una cosa o un 
document”.

La nova redacció de 1877 va eliminar de les fonts obligacions l’“actio ad 
exhibendum” i va incrementar la importància de l’enriquiment. La tesi de 
Wyss (Motive. pàg. 9) era que la presència de l’e.i. precisament en la Part 
General reflectia la seva emancipació respecte de les categories romanes 
convertint-la en una categoria general com ja ho eren les altres fonts, els 
contractes i els actes il·lícits. També deia que, després de les aportacions 
de Witte i Windscheid, no hi havia cap dubte de que el principi general de 
l’enriquiment injustificat s’expressava exclusivament en la “condictio sine 
causa”. Segons Wyss (pàg. 9) aquesta qualitat exigia que, seguint l’exemple 
del Cc. Grisons, l’article que definís l’enriquiment passés de norma de 
tancament a norma inicial que encapçalava la regulació.

En el Projecte de 1877 el Títol de l’enriquiment injustificat té 6 articles 
designats amb lletres. L’enceta l’art. a) amb el principi general “Qui sense 
un fonament legítim (ohne rechtmässigen Grund) s’enriqueix a costa d’altri 
(auf Kosten eines Andern) ha de restituir el seu guany al perjudicat”. Com 
alternativa Wyss admetia substituir “a costa” per “a partir del patrimoni” 
(aus dem Vermögen).

El Projecte de 1877 té un art. b) per a la voluntat autolimitada de l’empobrit, 
que ja havia destacat Windscheid: “Especialment neix aquest deure [de 
rescabalament] si les circumstàncies, l’existència o la producció de les quals 
ha estat declarat com a pressupòsit quan es fa l’atribució d’un avantatge 
patrimonial, no existeixen, no s’esdevenen o manquen posteriorment”. L’art. 
b) esmenta especialment la frustració o fallida del pressupòsit manifestat 
en una atribució. El Projecte de 1877 manté la “condictio indebiti” en l’art. 
c) per limitar-la al compliment voluntari (freiwillig). Segueixen quatre 
articles, dels quals l’e) es refereix a la “condictio ob turpem vel iniustam 
causam” i l’f) exigeix la subsistència de l’enriquiment. El darrer, l’art. g), 
estén l’enriquiment mes enllà de les “condictiones” romanes en incloure 
com a enriquiment injustificat una obligació tradicionalment pertanyent a 
la liquidació possessòria: el rescabalament de les despeses necessàries i útils 
fetes en la cosa aliena, és a dir, l’exemple inicial del Landrecht prussià.

2.3 La “Llei federal de les obligacions” de 1881

Va incorporar les Propostes del Projecte de 1877. El Títol Primer de la Llei 
“Naixement de les Obligacions” té quatre Apartats destinats respectivament 
al “contracte” amb la seva teoria general, als “actes il·lícits”, a l’“enriquiment 
injustificat” (en els arts. 70-75) i a les “altres fonts” (art. 76) que, com s’ha dit, 



Les altres fonts d’obligacions al llibre sisè, en especial, l’enriquiment injustificat 385

són les legals alienes a la Llei Federal: els Drets de Família i de Successions i 
el Dret Públic.

L’enriquiment injustificat, d’acord amb el Projecte de 1877 es desplega en 
quatre temes. El primer és el supòsit de fet general que defineix l’art. 70 
d’acord amb l’art. a) del Projecte incorporant-hi “a partir del patrimoni”. El 
principi de la “condictio sine causa” es desenvolupa en els restants articles 
(Schneider: com. a l’art. 70). L’art. 71 modifica la norma aclaratòria de l’art. 
b): “Especialment neix aquest deure si quelcom, sense cap fonament o per 
un fonament no desenvolupat o per una altre fonament posteriorment 
desaparegut, ha rebut una atribució”. El segon tema és la “condictio indebiti” 
en que l’art. 72 incorporava l’art. c). El tercer és l’abast de la restitució; l’art. 
73,1 exigeix la subsistència de l’enriquiment o la seva privació de mala fe 
(que era l’art. f) i l’art. 74 és l’art. g). El quart tema (art. 75) és l’exclusió de la 
“condictio ob turpem vel iniustam causam” quan la transmissió s’ hagués fet 
per aconseguir un resultat il·lícit o immoral (que era l’art. e).

2.4 el “dret d’obligacions” de 1911

El ja esmentat “Dret d’Obligacions” (Obligationenrecht”. OR. L.30-III-1911, 
vigència 1-I-1912) és una Llei especial que s’afegeix al Codi civil suís (L.10-
XII-1907, vigència 1-I-1912) com a Llibre Cinquè.

L’enriquiment injustificat és a la Primera Part (Abteilung). Tít. Primer “El 
naixement de les obligacions”, Secció Tercera “El naixement per enriquiment 
injustificat” (arts. 62 a 67). La institució de l’enriquiment es divideix, 
gairebé, en els mateixos temes i regles de la Llei de 1881. El supòsit de fet 
general l’estableix l’art. 62.1 (corresponent a l’art. 70 de la Llei de 1881): “Qui 
de manera injustificada (in ungerefechtigter Weise) s’ha enriquit a costa 
del patrimoni d’altri ha de tornar l’enriquiment”. L’art. 62.2 és l’art. 71 de la 
Llei de 1881 on s’esmenta la manca inicial de “fonament vàlid” (ohne jeden 
gültigen Grund) o la previsió d’un fonament que posteriorment no es realitza 
o bé desapareix”. La “condictio indebiti” és a l’art. 63. L’abast de la restitució 
és als arts. 64 i 65. L’exclusió de l’acció en el cas d’atribució il·lícita o immoral 
és a l’art. 66. S’hi introdueix la prescripció (art. 67).

3. el codi civil alemany de 1896
El Codi civil alemany (“Bürgerliches Gesetzbuch”. BGB.18-VIII-1896, vigència 
l’1-I-1900) està precedit per tres Projectes, de 1887, de 1895 i la modificació 
d’aquest, de 1896. S’inspira en l’OR. 1881 (Coing. pàg. 528).
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3.1 el primer projecte de 1887

El Primer Projecte (“Erster Entwurf”, presentat al Canceller del Reich el 
27-XII-1887) situa el Dret d’Obligacions en el Llibre Segon que té quatre 
Parts. La Primera de “Relacions obligatòries en general”, la Segona per a 
les relacions obligatòries que procedeixen del contracte, la Tercera per a 
les relacions obligatòries que procedeixen d’actes il·lícits i la Quarta a les 
procedents “d’altres fonaments”. D’aquests el primer és l’“enriquiment” que 
s’identifica amb l’injustificat i que coincideix amb les “condictiones” (§§ 737-
748). Aquesta coincidència respon a la voluntat (“Motive”. II, pàgs. 829 ss.) 
de rebutjar els enfocaments històrics de l’enriquiment injustificat; tant el de 
l’“Ius Commne” fonamentat en l’equitat com el de l’ALR prussià (I.13 § 262) 
relacionat amb la “versio in rem”.

La vinculació a les “condictiones” s’adiu “al punt de vista actualment 
dominant i reconegut com a correcte, segons el qual les “condictiones” 
són pretensions personals a la restitució de l’adquisició de drets i de béns 
que, en si, s’ha fet segons les normes però a la que li manca un fonament 
jurídic” (“Motive”. II. pàg. 829). Amb això queda plantejada la paradoxa 
de l’enriquiment injustificat consistent en què l’Ordenament consideri 
un resultat patrimonial simultàniament com a legítim i com a injustificat. 
La compatibilitat de les dues circumstàncies (“Motive”. II. pàg. 830) es 
fonamenta en l’abstracció del contracte real respecte de la causa; basta que 
el contracte fos vàlid perquè fos immediatament eficaç i la manca de causa 
actua posteriorment creant l’obligació de restituir.

El Primer Projecte de 1887 no té una norma general sobre l’enriquiment 
sinó que entra directament en les modalitats d’enriquiment injustificat, és 
a dir, les “condictiones” romanes. Les quatre especials, totes referides a una 
prestació (Leistung) de l’empobrit, i la general “sine causa”. Primerament, 
el pagament de l’indegut o “condictio indebiti” (§§ 737 ss.). Segonament, 
la “frustració d’un fet futur o un resultat jurídic previst en la prestació” 
o “condictio ob rem/condictio causa data, causa non secuta” (§§ 742 ss. 
“Motive”. II. pàg. 842 ss.). Es limita el seu àmbit d’aplicació que deixa fora 
la manca de contraprestació en el contracte recíproc perquè el Projecte no 
considera l’incompliment com a causa de rescissió (“Motive”. II. pag. 842); 
tampoc s’aplica a la contemplació d’un fet anterior o contemporani perquè 
donaria entrada a la impugnació per error en els motius; però sí que s’aplica 
a la impossibilitat del mode. Tercerament, la “fallida del fonament jurídic 
d’una prestació” o “condictio ob causam finitam” (§§ 745 ss. “Motive”. 
II. pàgs. 846 ss.); inclou la nul·litat del contracte, els compliments de la 
condició resolutòria i del termini final i el rescabalament per una cosa 
perduda que reaparegui posteriorment. La quarta és la “recepció reprovable” 
(Verwerflicher Empfang) o “condictio ob turpem causam” (§ 747. “Motive”. II. 
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pàg. 849) que es considera objectivament sense la consciència de la persona, 
i inclou la causa futura o la passada com seria la recompensa per serveis 
prestats; la “condictio” no s’aplica quan la prestació també hagués immoral 
des del punt de vista del prestador. La cinquena eren les “altres tinences 
sense fonament” o “condictio sine causa” (Vid. § 748. “Motive”. II. pàg. 851) 
referida a qui s’enriquia “a partir del patrimoni” d’un altre sense la voluntat 
del seu titular o per una voluntat invàlida i sense fonament jurídic; inclou 
l’enriquiment resultant de la situació de fet vgr. la utilització o la consumpció 
de coses alienes i el resultant de situacions de dret com les adquisicions de 
propietats alienes per accessió o per troballa; també inclou l’enriquiment 
procedent de la voluntat no vàlida de l’empobrit com la d’un incapaç quan 
no fos possible l’acció reivindicatòria per pèrdua de la cosa o perquè fossin 
serveis. En cadascuna de les modalitats la gairebé única cita doctrinal era 
les Pandectes de Windscheid (membre de la Comissió redactora entre 1873 i 
1883).

3.2 el segon projecte de 1895

El Segon Projecte (“Zweiter Entwurf”, presentat al Bundesrat el 24-X-1895) va 
canviar la sistemàtica de l’enriquiment injustificat del Primer Projecte. En els 
“Protokolle” (II. pàg. 684) es critica que s’hi exposessin immediatament les 
quatre modalitats corresponents a les quatre “condictiones” i que només al 
final (en el § 748) s’hi inclogués una norma de tancament. Una Precomissió 
del Ministeri de Justicia del Reich (sessió de 20-IX-1892, vid. Jakobs-Schubert: 
pàg. 833) va assenyalar la necessitat d’una regla general que encapçalés els 
casos concrets com feia l’art. 70 de la Llei suïssa de 1881. En conseqüència 
el § 748 del Primer Projecte que era la norma general de tancament es va 
convertir en la norma inicial de la Secció (Jakobs-Schubert: pàg. 855, vegi-
se’n l’evolució a pàgs. 834, 844, 851, 853).

És el § 737.1 del Segon Projecte, els dos paràgrafs dels qual són els temes dels 
arts. 70 i 71 OR. 1881: “Qui, per la prestació d’una altre (durch die Leistung) 
o d’altre manera (oder in anderer Weise) a costa seva (auf dessen Kosten), 
hagi obtingut quelcom (etwas) d’un patrimoni altri (aus dem Vermögen eines 
Anderen) sense fonament jurídic (ohne rechtlichen Grund) li està obligat a 
la restitució. Aquesta obligació existeix especialment també si el fonament 
jurídic (der rechtliche Grund) posteriorment ha desaparegut (später 
weggefallen ist) que no se ha realitzat (der sich nicht verwirklicht hat) o no 
s’ha esdevingut la finalitat percaçada, segons el contingut del negoci jurídic, 
amb una prestació” (Jakobs-Schubert: pàg. 855).

Els canvis del § 737.1.I. respecte del Primer Projecte eren els següents. 
La dualitat “per una prestació o per una altra manera” que reflectia la 
contraposició de fonts de l’enriquiment: la prestació era el sacrifici voluntari 
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del perjudicat i “l’altra manera” qualsevulga involuntària (Jakobs-Schubert: 
pàgs. 841 ss.). També el “quelcom” (etwas) que reforçava la generalitat del 
§ 748 del Primer Projecte. La substitució “d’un patrimoni aliè” per “a costa 
d’un altre” tenia dos motius. El primer era que “d’un patrimoni aliè” era 
massa restrictiu perquè no incloïa els drets que mai li havien pertangut però 
que podien adquirir-se a partir d’ell vgr. en la renúncia a una delació de 
l’herència aquesta no havia pertangut mai al patrimoni del renunciant però 
el successor vulgar o al cohereu l’adquirien a partir d’aquell. El segon era 
perquè l’expressió feia pensar en un enriquiment equivalent a l’empobriment 
quan podia ser més gran.

3.3 el bgb de 1896

El seu Llibre 2n “Dret de les relacions obligatòries”, com s’ha dit, no té 
una Part general ni tampoc una enumeració de les fonts. L’enriquiment 
injustificat està en el Títol 26 que és penúltim abans del Títol 27 del actes 
il·lícits.

El Tít. 26 comença per la regla general, el § 812.1 que copia el § 737.1 del 
Segon Projecte. La definició abasta tres condictiones. En la primera frase (§ 
812.1.1) la general “sine causa” (Dig. 12-7). En la segona (§ 812.1.2), la “ob 
causam finitam” (Dig. 12-7-1.2) i la “ob causam datorum” (Cod. 4-6) o “causa 
data, causa non secuta” (Dig. 12-4). Els paràgrafs següents tracten altres 
supòsits: la “condictio indebiti” (§§ 813, 814); l’exclusió de la “condictio ob 
causam datorum” en el cas que la frustració fos per impossibilitat inicial 
i coneguda per l’empobrit o perquè aquest l’hagués produït (§ 815); la 
condictio en cas d’adquisició “a non domino” (§§ 816 i 822) i la “condictio ob 
iniustam vel turpem causam” (§ 817). A més es regulen l’abast de l’obligació 
de rescabalament (§§ 818 a 820) i l’excepció d’enriquiment (§ 821).

El Tít. 26 del Llibre 2n BGB s’ha explicat de dues maneres:

A) L’enriquiment i les condictiones romanes. Segueixo l’exposició de L. 
Enneccerus (1843-1928) revisada per H. Lehmann (1876-1963). També és al 
d’Hedemann (1878-1863.§§ 61 ss ss.).

L’“a costa” d’altri exigia la immediatesa de l’enriquiment respecte de 
l’empobriment (Enn.-Leh.§ 218). Això plantejava la intervenció de tercers 
i, per tant, la concurrència de l’enriquiment injustificat amb el mandat o la 
gestió oficiosa.

La justificació o injustificació de l’enriquiment s’examina en les seves tres 
causes (Enn-Leh. § 219): la voluntat de l’empobrit que normalment justifica 
l’enriquiment i que es valora segons estableixi o no una finalitat; la voluntat 
de l’enriquit que normalment no el justifica i l’efecte legal que tampoc no 
el justifica. Aquest darrer cas (usucapió, troballa, accessió, adquisició “a non 
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domino”) és del problema de que un efecte jurídic pugui ser alhora legal i 
injustificat (Enn-Leh. § 217.I).

L’exposició dels supòsits és pel tipus de “condictio” segons la sistemàtica 
legal: pagament de l’indegut, frustració de la finalitat contemplada, per 
disposició “a non domino”, per recepció reprovable.

B) Les modalitats de les accions d’enriquiment (“Kondictiones”)

L’exposició moderna (Medicus: §§ 125 ss. Schulze: com. al § 812) parteix 
de la dualitat de tipus de producció de l’enriquiment del § 812.1.I: per 
la prestació (Leistung) d’una cosa que en transmet la propietati, que 
dóna lloc a la condictio de prestació (Leistungskondiktion), o d’una altra 
manera (in sonstiger Weise) que genera la condictio de no prestació 
(Nichtleistungskondiktion). Cadascuna d’elles té les seves modalitats. 
L’exposició dels tipus i de les modalitats es fa de manera que cadascuna 
tingui el seu àmbit propi i no se superposi amb altres.

El primer tipus (Leistungskondiktion) és l’enriquiment per transmissió 
voluntària de la propietat resultant de la prestació. S’enfoca des de 
l’empobrit, que la provoca, en la “condictio indebiti” i la “condictio ob causam 
finitam”. S’enfoca des de l’enriquit en la “condictio ob turpem vel iniustam 

causam”. El segon tipus (Nichtleistungskondiktion) té tres modalitats. La 
condictio d’intromissió (Eingriffskondiktion) de l’enriquit en patrimoni aliè 
pot fundar-se en l’aprofitament de cosa aliena sense dret, l’adquisició de 
cosa aliena per transformació o el cobrament pel cedent del crèdit cedit. La 
condictio de despesa (Verwendungskondiktion) feta per l’empobrit en una 
cosa aliena. I la condictio de regrés (Rückgriffskondiktion) de l’empobrit 
com la del tercer que paga un deute aliè. L’adquisició “a non domino” es 
tracta fora d’aquesta classificació, en les reclamacions “en relacions de vàries 
persones” (Medicus: § 133).
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segona secció: L’enriquiment injustificat en el dret català

En aquesta Ponència el tracto com font d’obligacions. Per tant, només el 
concepte i la seva funció en l’Ordenament jurídic. No tracto de l’obligació 
que genera.

iV. La presència de l’enriquiment injustificat en 
l’ordenament català

Quan hom parla d’enriquiment injustificat (e.i.) s’està fent una 
important contracció en cadascun dels seus dos elements, l’econòmic i 
el jurídic. La font d’obligacions té un supòsit de fet és més llarg. L’element 
econòmic, l’enriquiment, no ho és en abstracte sinó vinculat (“a costa”) 
a un empobriment; és un desplaçament de valor entre dos patrimonis. 
L’element jurídic, la injustificació, oculta que el desplaçament econòmic és 
jurídicament lícit. El nom complet de la institució ha d’esser l’enriquiment a 
costa d’un empobriment, lícit però injustificat.

L’e.i. és una institució nominada en el D. Català. Inicialment es trobava 
en els arts. 22 fin. i 51,2 CDCEC (1960). La legislació anterior al CCCat. s’hi 
referia en els derogats arts. 41.1 CF, 12; 13 LUEP; 7 LSCAM i en el subsistent 
art. 6.4 LAPG. En el CCCat. l’.e.i ha desaparegut de la liquidació de les 
relacions matrimonials i de parella (arts. 232-5; 234-9) i d’ajuda mútua (art. 
240-6) i s’ha incorporat a la revocació de la donació modal quan el mode s’ha 
complert (art. 431-16.2) i a l’accessió amb materials aliens (art. 542-14.1).

Els TP catalans regulen l’e.i. en el Tít.1 “L’Obligació”. Cap. 2 “Les fonts de 
l’obligació”. Sec. 2 “L’enriquiment injustificat”. Aquesta Secció té tres articles 
dedicats al concepte o supòsit de fet (612-4), a l’efecte obligacional (612-5) 
i a la supletorietat de l’acció (612-6). Segueix el model reduït del Cc. it. de 
definició de la institució (art. 2041) i atribució de caràcter subsidiari (art. 
2042).

L’art. 612-4 defineix l’e.i. d’acord amb tots els precedents, com una situació 
o estat patrimonial qualificats jurídicament: “Existeix enriquiment injust 
en aquells supòsits en què el patrimoni d’una persona s’incrementa a costa 
de l’activitat d’una altra persona o pel desplaçament de béns que provenen 
d’un patrimoni aliè a favor seu, sense que hi hagi cap justificació lícita”. La 
definició s’ha de corregir substituint “injust”, que pot suggerir il·licitud, per 
injustificat i suprimint l’adjectiu “lícita” perquè és implícita en la justificació

L’art. 612-5 “Efectes de l’enriquiment injustificat” indica que és una obligació 
rescabaladora: “Qui s’ha enriquit està obligat a reemborsar fins a l’import 
de l’enriquiment. Quan l’enriquiment consisteix en l’adquisició d’una cosa 
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determinada si aquesta subsisteix en el moment que s’exercita l’acció, s’ha 
de retornar”. És important la distinció de l’enriquiment valorat en diner o 
representat per una cosa determinada com en el pagament de l’indegut 
(regulat en l’art. 612-3). La naturalesa rescabalatòria de l’obligació no canvia 
però sí el seu objecte que en el primer cas és diner i en el segon és la cosa 
certa i determinada.

L’art. 612-6 “L’acció d’enriquiment injustificat” estableix la seva 
subsidiarietat:” “L’acció d’enriquiment no procedeix quan el perjudicat 
pot utilitzar una altra acció que es fonamenti en el mateix pressupòsit”. 
Es reconeix la doble naturalesa de l’e.i. que és nova com a institució 
jurídica autònoma però que és un vell principi general del Dret present en 
institucions preexistents (les esmentades en el IV.2). La seva aplicabilitat 
com a principi general preval sobre l’aplicabilitat com a institució autònoma.

1. La doble consideració de l’enriquiment injustificat. 
institució jurídica autònoma i principi general del dret. 
La importància de la supletorietat

Dels arts. 612-4 a -6 TP resulta que l’e.i. té quatre sentits: institució jurídica, 
supòsit de fet, obligació de rescabalar i regulació. L’Ordenament que 
incorpora la institució jurídica li reserva la norma general on es defineix el 
supòsit de fet, que és la situació d’enriquiment injustificat (art. 612-4) i se 
l’imputa l’efecte jurídic obligacional (art. 612-5). Amb la supletorietat (art. 
612-6) l’Ordenament reconeix que la situació d’enriquiment també es troba 
en institucions preexistents i declara que la institució general, en realitat el 
seu efecte, no se les hi aplica. De manera que la norma general (arts. 612-4 
i -5) resta com una regulació residual per a les situacions d’enriquiment no 
regulades per una institució pròpia (el mateix en els arts. 2042 Cc. it. i 474 
Cc. port.).

La institució jurídica es troba en els arts. 612-4 “Concepte” i 612-5 “Efectes de 
l’enriquiment injustificat”. Per la seva banda l’art. 612-6 presenta el “supòsit” 
de l’art. 612-4 també com un “pressupòsit” o principi general del Dret que 
pot fundar altres accions fora de l’específica de l’art. 612-5; per tant, en altres 
institucions preexistents.

Això no vol dir que hi hagi un e.i. pur, el descrit en l’art. 612-4, que 
s’incorpora a l’Ordenament i una pluralitat d’e.i. mixtes en que l’enriquiment 
està barrejat amb altres elements. El motiu és que l’e.i. de art. 612-4 és un 
mer esquema abstracte d’una situació econòmico-jurídica que en la realitat 
sempre apareixerà barrejada amb circumstàncies diverses.
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1.1 La supletorietat que estableix l’art. 612-6

La importància de l’art. 612-6 no rau en el punt de vista de les normatives i la 
seva aplicabilitat: principal o subsidiària, sinó en el fonament de la distinció. 
Primerament reconeix que l’Ordenament ja té institucions que responen a 
la tipologia de l’e.i. de l’art. 612-4 i que entre els seus efectes hi ha una acció 
pròpia de rescabalament diferent de la de l’art. 612-5. Segonament que la 
nova institució d’enriquiment general o pura creada pels arts. 612-4 i -5 no 
desplaça sinó coexisteix amb les accions d’enriquiment específiques i per 
evitar-ne el conflicte estableix la subsidiarietat de l’e.i. general.

1.2 La supletorietat de la institució envers el principi general del dret

La conclusió principal és que segons els TP l’e.i. és alhora una institució 
jurídica autònoma (arts. 612-4,-5) i un principi general del Dret present en 
altres institucions (art. 612-6). L’art. 612-6 estableix que la regulació de la 
institució és supletòria de la del principi general.

L’e.i. com a institució jurídica està positivitzat en “una disposició d’aquest 
Codi” (art. 111-1,-2), ocupant el primer lloc en la jerarquia de les fonts. Com a 
principi general del Dret és una regla que s’ha d’obtenir per “analogia iuris”, 
a partir d’altres institucions i normes que l’incorporen, i està en el tercer i 
darrer lloc de la jerarquia (art. 111-1). L’e.i. ja era coneguda en el D. Català 
anterior al Llibres Quart i Cinquè en l’art. 328.4 CDCC i els arts. 7 LSCAM; 
41 CF; 12 i 31 LUEP i 6.4 LAPG (derogats tots menys el primer i l’últim). Els 
cinc darrers ho feien forma de remissió en blanc a la institució, tot i que el 
D. Català no la regulava; per això la remissió s’havia d’entendre al principi 
general. El mateix en els arts. 431-16.2 i 542-14.1 CCCat.

2. L’enriquiment injustificat com a principi general del dret. 
La seva relació amb la institució

És el cas l’Ordenament civil espanyol on l’e.i. és l’exemple tradicional de 
principi general del Dret (art. 1.4 Cc. esp.) a obtenir per l’“analogia iuris”. Les 
institucions en les que es localitza aquest principi i sobre les que es basteix 
són fonamentalment l’accessió (arts. 360; 375 ss.), la liquidació possessòria 
(arts. 453 ss.) i el pagament de l’indegut (art. 1897).

En el D. Català vigent l’any 2011 l’e.i. només és un principi general obtingut, 
per “analogia iuris” a partir de la “ratio iuris” d’obligacions pertanyents a 
institucions preexistents. Normalment contenen un enriquiment positiu o 
per increment d’actiu. Son l’accessió adquisitiva (art. 542-1.1; 426-29, 426-
47.2); l’adquisició de fruits (art. 541-3.2); l’adquisició “a non domino” (art. 
465-2.3 aplicable a l’art. 522-8); les liquidacions possessòries (art. 328.4 
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CDCC; art. 522-4.2); la revocació de pactes successoris per impossibilitat 
d’acompliment de finalitats pactades o canvi de circumstàncies (art. 431-
16.2 en relació a –6.1, i -14.1 c),d) i la liquidació de relacions de convivència 
(art. 6.4 LAPG). Però poden ser institucions que contemplen un enriquiment 
negatiu, o per extinció de passiu, vgr. el pagament de deute de tercer (arts. 
237-11.1; 426-47.1 c), 561-12.2).

Atès que en aquest moment (2011) no existeix l’e.i.com a institució autònoma 
en el D. Català, l’estudi de l’e.i. només es pot fer com a principi general del 
Dret i a partir d’aquestes institucions.

2.1 La limitació de l’e.i. com a principi general

Cal assenyalar que el principi general de l’e.i. pot estar limitat per 
l’Ordenament. Un exemple és l’exclusió que en fa el Llibre Segon CCCat. 
en la liquidació de relacions patrimonials de parelles en crisi. Els arts. 41 
CF i 12 i 31 LUEP dergs. en cas de treball no o insuficientment remunerat 
d’un membre de la parella, es remetien al principi general de l’e.i. del 
rescabalament de l’enriquiment de patrimoni a patrimoni. En canvi el 
Llibre Segon l’exclou en substituir-lo pel rescabalament del desequilibri 
global entre patrimonis (Preàmb. III.c) par. 9; arts. 232-5; 234-9). Un altre 
exemple és el del pagament de l’indegut en els TP si arriba a quallar en el 
Llibre Sisè. En el Cc. esp. el pagament de l’indegut (art. 1895) és alhora un 
quasi contracte i un cas del principi general de l’e.i. En canvi en els TP és 
una institució autònoma dintre de la font consistent en els “actes lícits i 
voluntaris” (art. 612-3) separats de l’e.i. tot i que també es podria localitzar en 
l’art. 612-5 “enriquiment consisteix en l’adquisició d’una cosa determinada”. 
La mateixa separació han fet altres Ordenaments que distingeixen el 
pagament de l’indegut i l’enriquiment injustificat vgr. el Cc .it. (arts. 2033-
2040 i 2041 respectivament), el Cc. queb. (“Code civil du Québec”. L.18-
XII-1991, art.1491) i el Cc. hol. en el Llibre VI. Tít.4 (respectivament arts. 
6:203-211 i 6:212). En canvi en el Cc. port. el pagament de l’indegut s’inclou 
en l’e.i. (arts. 476-478).

2.2 La relació del principi general del dret amb la nova institució

En la institució de l’e.i. una cosa és la seva admissió o incorporació a un 
Ordenament i un altre el seu contingut o regulació. Alguns Ordenaments 
es limiten a enunciar el supòsit de fet, el seu efecte obligacional i la seva 
subsidiarietat (arts. 2041; 2042 Cc. it.) o tenen una regulació molt escarida 
(arts. 1493-1496 Cc. queb. art. 6:212 Cc. hol.). En canvi altres regulen 
amplament l’e.i. (§§ 812-822 BGB; arts. 473-482 Cc. port.).
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El paper de la nova institució e.i. dintre de l’Ordenament és diferent en els 
dos casos.

A) Si la regulació de la institució e.i. és suficient el principi general es troba, 
certament, en les institucions concretes però el seu valor normatiu esdevé 
innecessari. L’e.i. està regulat només per institucions jurídiques que sumen 
una regulació suficient: la peculiar de la institució que la incorpora i la de 
la institució general. L’aplicabilitat de la institució general a les institucions 
concretes es pot fer de dues maneres. La primera per la subsidiarietat de la 
institució general respecte de les concretes (art. 474 Cc. port.). En termes de 
jerarquia de fonts catalanes (arts. 111-1, 111-2) seria una subsidiarietat entre 
lleis del mateix rang.

Però hi ha una altra tècnica inversa a la subsidiarietat. És la remissió de les 
institucions concretes a la institució general. És el model del BGB amb les 
remissions a l’enriquiment injustificat en general (§§ 812 ss.) de les següents 
institucions concretes (en la redacció originària “segons les resolucions 
del Reichstag en tercera deliberació”. 1-VII-1896). Són la impossibilitat 
inimputable de la contraprestació (§ 323.3), la gestió oficiosa (§ 684), 

l’accessió (§ 951), la troballa (§ 977), la frustració del matrimoni en la donació 
en esposalles (§ 1301). Actualment (2011) el § 323 ha estat suprimit i s’hi ha 
incorporat el § 1390 de la liquidació del règim de participació.

B) Si la regulació de la institució e.i. és insuficient, com en els TP, la seva 
subsidiarietat no resol les possibles incompleteses de les institucions 
concretes. Per això, ha de subsistir el valor normatiu del principi general, 
vgr. en la subsistència de l’enriquiment (art. 328.5 CDCC; art. 522-4.2). Per 
tant, una situació qualificable d’e.i. pot estar regulada per tres normes: 
les positives de la institució concreta i de la norma legal general (vgr. arts. 
612-4 a -6 TP) i el principi general extret de les primera, amb altres. La 
supletorietat de la segona respecte de la primera seria la fixada per la norma 
(art. 612-6), és a dir entre lleis; la de tercera envers la segona resulta de la 
prioritat de la llei respecte del principi general del Dret (art. 111-1.1).

L’avantatge d’haver convertit el principi general de l’e.i. en una norma 
positiva és que ocupa el primer lloc en la jerarquia de les fonts del Dret i 
estalvia la prova de la seva existència.

V. L’enriquiment injustificat com a font d’obligacions

La institució de l’e.i. com a font d’obligacions d’un Ordenament es defineix 
objectivament, com una situació o estat, a partir del model de l’art. 70 de 
la Primera OR suïssa de 1881. Amb això se supera el primerenc punt de 
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vista, subjectiu, de les “condictiones” que vinculaven l’e.i a les “dationes” de 
l’empobrit.

L’e.i. com a font d’obligacions té dos components: un d’objectiu o fàctic 
que és l’econòmic de l’enriquiment d’un a costa de l’empobriment aliè, 
l’enriquiment/empobriment, i un altre de jurídic que és, malgrat la seva 
licitud, que li manca la justificació. La situació econòmica o desplaçament 
enriquiment/empobriment basta per al supòsit de fet (§ 812.1 BGB; art. 
62.1 OR. suís. 1911; art. 2041 Cc.it. art. 473.1 Cc.port. art. 1493 Cc.queb. art. 
6:212. Cc.hol.).És una situació en abstracte sense que hi entrin les causes. 
El § 812.1 BGB, prestació o els TP catalans li afegeixen les possibles causes 
(art. 612-4 “per l’activitat d’una altra persona o pel desplaçament de béns”) 
però aquestes són realment modalitats de l’e.i. Com a causes no afegeixen 
res al supòsit de fet o concepte i, només influeixen en l’objecte de l’obligació 
de rescabalament: diner o la mateixa cosa si subsisteix (art. 612-5 TP; art. 
2041,2 Cc.it.).

Els TP descriuen el supòsit de fet objectivament com una situació econòmica 
de la persona (en l’art. 612-4 “Existeix enriquiment...en aquells casos en 
què el patrimoni d’una persona s’incrementa...a costa...”) i, separadament, 
atribueixen l’obligació a la persona que l’experimenta (en l’art. 612-5 “Qui 
s’ha enriquit...”). Normalment els Ordenaments apleguen el supòsit de fet 
i l’efecte, començant per la referència a la persona vgr. “Qui s’enriqueix...” 
(art. 612-5; § 812.1 BGB; art. 2041 Cc.it; art. 1493 Cc.queb; art. 473 Cc.port; 
art. 6.212 Cc.hol.).

1. La possible duplicació, en les fonts de les obligacions, de 
l’enriquiment injustificat amb els “actes lícits i voluntaris”

La possibilitat apareix en els TP catalans que en el seu Tít. 1 “L’Obligació”. 
Cap. 2 “Les fonts de l’obligació” tenen una Secc. 1 “Els actes lícits i 
voluntaris” que abasta els tradicionals quasicontractes (art. 1887 Cc.esp.): 
la gestió oficiosa (art. 612-2) i el pagament de l’indegut (art. 612-3) i en la 
Secc.2 tenen “L’enriquiment injustificat” (arts. 612-4 a -6). Els “actes lícits i 
voluntaris”, en que “voluntaris” s’ha d’entendre com a espontani (art. 1371 
Cc.fr. “fets voluntaris de l’home”; art. 612-1), procedeixen de l’art. 1887 
Cc.esp. (i de l’art. 1140 Cc.it. 1865) i designen els quasicontractes. Aquest 
és un concepte unànimement bandejat àdhuc en els Codis civils de països 
de tradició francesa vgr. els moderns Cc.it. Cc.port. Cc.queb. La desaparició 
del quasicontracte/acte voluntari lícit en aquesta tradició l’assenyala el fet 
que s’en prescindeixi el Projecte italo-francès de les Obligacions. 1927 que 
regula com a fonts independents: la gestió oficiosa (arts. 61-65), el pagament 
de l’indegut (arts. 66-72) i l’e.i (art. 63).
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La seqüència dels antics quasicontractes i l’e.i. també hi és en altres Codis 
que regulen la gestió oficiosa i el pagament de l’indegut separadament 
de l’e.i. El Cc.it. segueix l’ordre: la gestió oficiosa (arts. 2028-2040), el 
pagament de l’indegut (arts. 2033-2040) i l’e.i. (art. 2041). També el Cc.queb. 
respectivament arts. 1482-1489; 1491, 1492 i 1493-1496. El Cc.hol. en el seu 
Tit. 6.4 “Obligacions procedents d’altres fonts legals diferents de l’acte il.lícit 
i l’acord” hi inclou les tres figures (respectivament arts. 6:198 a 6:202; 6:203 
a 6:211 i art. 6:212). En canvi, el Cc.port. regula la gestió de negocis com una 
font autònoma (art. 464 ss.) i inclou el pagament de l’indegut en l’e.i. (art. 
476).

1.1 La relació dels actes voluntaris amb l’enriquiment injustificat. La 
delimitació dels actes que hi pertanyen

La característica d’aquests actes i que els connecta amb l’e.i. és que ho són 
d’empobriment i normalment, no necessariament com en la gestió oficiosa, 
també d’enriquiment. La decisió dels Ordenaments esmentats de mantenir, 
com a fonts diferenciades, la gestió oficiosa i el pagament de l’indegut i l’e.i. 
no impedeix que es puguin considerar també com a e.i. Ho permet que l’e.i. 
sigui una situació objectiva abstracte que pot incloure els resultats d’una 
conducta i que els esmentats actes puguin contemplar-se com a institucions 
concretes en que hi està present l’e.i. com a principi general del Dret, vgr. el 
pagament de l’indegut en el Cc.esp. (art. 1895).

A) El pagament de l’indegut és el cas típic de doble qualificació. Sempre és 
una causa d’e.i. fins i tot històricament la principal per la via de la “condictio 
indebiit”. Però també es considera autònomament com a font d’obligacions, 
és a dir, com a acte jurídic vgr. els Cc.it. (arts. 2033-2040), el Cc.port. (art. 
464 ss.) i el Cc.hol. (art. 6.4.212). La supletorietat de l’e.i. institució, la seva 
regulació, també s’aplica a ells.

En canvi la gestió oficiosa no pertany a l’e.i. No quant a l’obligació de 
continuar la gestió (art. 612-2 TP). Tampoc en l’“actio negotiorum gestorum 
contraria”, és a dir, en l’obligació del “dominus negotii” de rescabalar al 
gestor per les despeses i sacrificis sempre que la gestió hagi estat ben feta i 
encara que no n’hagi tret benefici (ex art. 1893,2 Cc.esp. en relació amb l’art. 
1728,2). El motiu és aquest darrer; que l’obligació pugui existir en cas de 
manca d’enriquiment exclou la gestió oficiosa de l’e.i.

B) El fet que l’e.i. sigui una font d’obligacions, al mateix nivell que ho 
els contractes i els actes il.lícits, fa que no hi pertanyin les obligacions 
liquidatòries de contractes resolts per acompliment de condició resolutòria, 

rescindits o anul·lats (arts. 1120; 1295 i 1303 Cc.esp.). En contra dels PEL.Enj.
Enr. (pàg. 118) que les considera com un dels cinc casos d’e.i. s’ha de remarcar 
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que, en la teoria de les obligacions, les seves fonts tenen sempre un sentit 
creador de nous efectes; seria com a afirmar que són fonts d’obligacions els 
contractes i l’extinció dels contractes. Les obligacions liquidatòries tampoc 
no es poden comparar amb un pagament de l’indegut retroactiu perquè 
la manca d’obligació ha de ser inicial (art. 1895 Cc.esp.). A diferència de 
l’obligació de l’e.i, que respecta la situació creada àdhuc en el pagament de 
l’indegut (vid. VI.1.B), les obligacions liquidatòries pertanyen a la regulació 
dels contractes amb la funció de restablir l’“status quo ante”. L’obligació 
només n’és l’instrument.

2. La seva aplicació als incapaços
En totes les definicions el supòsit de l’e.i. és un fet jurídic i no un acte jurídic. 
Per tant, no se li adiuen les categories que s’hi relacionen, la més important 
de les quals és la capacitat d’obrar.

Això vol dir que l’enriquiment injustificat és font d’obligacions per a menors 
i incapacitats. Sigui com institució autònoma com a principi general del Dret 
o com a institució autònoma. El D. Català no té un estatut obligacional del 
menor i incapacitat, només indirectament del menor aplicable als contractes 
(art. 211-3). El Cc.esp. tot i l’absurda derogació de l’art. 32,2 (per la L.13/1983, 
de 24-X) té un estatut obligacional especial per a l’incapaç consistent en la 
percepció de la utilitat que li és font d’obligacions (arts. 1304; 1716; 1764) i és 
causa d’alliberament del seu creditor (art. 1163,1). La percepció de la utilitat 
no equival a l’admissió de l’e.i. com a font obligacional per als incapaços 
perquè la utilitat és més estricte que l’enriquiment. La utilitat és efectiva 
(art. 1160 i arts. 1158,3; 1163,1; 1304; 1765) mentre que l’enriquiment existeix 
amb la posada a disposició.

Vi. L’enriquiment injustificat és una font que pertany a 
l’àmbit de la licitud

L’e.i. pertany a l’àmbit de les fonts lícites, és a dir, l’obligació que en neix no 
pretén eliminar un resultat contrari a l’Ordenament. Resulta dos arguments 
connectats. El primer i suficient val per l’e.i. sigui institució jurídica o 
principi general del Dret. El seu component material és un desplaçament 
econòmic, l’enriquiment vinculat a un empobriment, és a dir una pura 
situació fet en què no es valora cap element subjectiu que, en tot cas, es deixa 
per a la justificació. El segon, que serveix per a l’e.i. com institució jurídica, 
és el sistemàtic de les fonts de les obligacions ja que tots els Ordenaments 
distingeixen l’e.i. dels actes il·lícits.



Ferran Badosa Coll398

1. en l’enriquiment injustificat són compatibles la licitud i la 
injustificació. el rescabalament. La funció autocorrectora 
de l’enriquiment injustificat en l’ordenament 

Els supòsits del IV.2 ho són de desplaçaments patrimonials alhora lícits i 
injustificats. Ho són les adquisicions per accessió a costa aliena (art. 542-1.1; 
426-47.2) i “a non domino” (art. 465- 2.3 aplicable a l’art. 522-8), l’adquisició 
dels fruits finançats per tercer (art. 541-3.2), la utilització de la cosa aliena 
(art. 522-4.2); el compliment de les càrregues d’una donació revocada (art. 
431-16.2); els canvis patrimonials en les relacions d’acolliment (art. 6.4 
LAPG) o l’extinció del deutes aliens pagats (arts. 237-11.1; 426-47.1 c), 561-
12.2).

A) La licitud de l’enriquiment/empobriment delimita l’element jurídic de 
la injustificació. La compatibilitat de les dues qualificacions indica que l’e.i. 
sotmet la situació d’enriquiment/empobriment a un doble judici: el de la 
licitud i el de la justificació. Són dues qualificacions diferents del mateix fet, 
no contradictòries sinó compatibles. 

El judici de licitud és necessàriament afirmatiu i el de justificació pot ser 
positiu o negatiu, de manera que la justificació és un plus sobre la licitud.

El motiu de la compatibilitat de la licitud i de la no justificació del 
desplaçament patrimonial és que l’examinen des de punts de vista diferents. 
La licitud n’aprova l’empobriment o perjudici patrimonial i garanteix el seu 
manteniment i amb el de tot el desplaçament patrimonial. La justificació 
o no justificació es refereix a l’enriquiment i en declara no l’extinció del 
desplaçament sinó la subsistència o bé el rescabalament per la via d’una nova 
obligació.

B) La licitud de l’empobriment té una important conseqüència sobre 
l’obligació d’e.i. En cap cas no pretén anul·lar o extingir la situació 
d’enriquiment/empobriment que s’ha produït sinó que la respecta. 
L’obligació de l’e.i. és el rescabalament de l’empobriment no en sí sinó en 
quant ha produït un enriquiment, no la indemnització d’un dany consistent 
en l’empobriment.

Per tant es produeixen i subsisteixen els desplaçaments patrimonials (vistos 
en el IV.2). Són les adquisicions per accessió (art. 542-1.1; 426-47.2) i “a non 
domino” (art. 465- 2.3 aplicable a l’art. 522-8), l’adquisició dels fruits (art. 
541-3.2), la utilització de la cosa aliena (art. 522-4.2); el compliment de les 
càrregues d’una donació revocada (art. 431-16.2); els canvis patrimonials en 
les relacions d’acolliment (art. 6.4 LAPG) o l’extinció del deutes aliens pagats 
(arts. 237-11.1; 426-47.1 c), 561-12.2). La finalitat de l’obligació només és 
rescabaladora del desplaçament de valor que s’ha produït i pretén retornar-
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lo. Que no hi ha extinció de la situació anterior queda clar en la “condictio 
indebiti” (art. 1895 Cc.esp.) que neix precisament perquè s’ha produït una 
transmissió de la propietat “causa solvendi” que exclou l’acció reivindicatòria. 
La “condictio indebiti” supleix la manca d’acció reivindicatòria. Encara que 
es recupera la cosa no és com una revocació de la transmissió de la propietat 
sinó de rescabalament “in natura” de l’enriquiment que consisteix “en una 
cosa determinada” (art. 612-5 TP; arts. 2041,2 Cc.it. 476 ss.Cc.port.).

Que el que es rescabala o compensa és l’empobriment no en sí sinó en quant 
ha produït l’enriquiment d’un altre ho palesa el requisit de la subsistència 
d’aquest (art. 612-5 TP; § 818.3 BGB; art. 2041 Cc.it. art. 1495 Cc.queb. art. 
6:212 Cc.hol.) que demostra que l’objecte de l’obligació de rescabalament és 
l’enriquiment i no l’empobriment. Aquest per sí sol no genera cap obligació. 
Si bé l’empobriment és el fet determinant de l’obligació d’e.i. l’enriquiment és 
la condició del seu naixement i el que en determina el contingut.

1.1 el rescabalament no és una indemnització de danys

El manteniment del desplaçament patrimonial és el que distingeix el 
rescabalament de l’e.i. de la indemnització per danys. Sigui per actes il·lícits 
(Cc.esp. arts. 1089; 1092; 1093) o la que, excepcionalment, procedeix d’actes 
lícits (vgr. art. 542-8). Un acte lícit pot produir danys quan excedeix de 
l’esfera d’interessos del seu autor fins i tot quan incrementi un bé aliè. És el 
cas de les accessions provocades de bona fe en un bé aliè (arts. 542-5 a 542-7) 
que la Llei admet que poden causar danys al beneficiari de l’accessió (arts. 
542-8, 542-9.3; també l’art. 542-14.1 si els tercers constructors són de bona fe 
i si el “si s’escau” equival a haver-hi danys).

La diferència entre el rescabalament i la indemnització és, que si bé tots 
dos contemplen un menyscapte, el primer ho fa indirectament a partir de 
l’enriquiment correlatiu i la segona parteix directament de l’empobriment 
o dany. Si no hi hagut enriquiment d’un no hi ha rescabalament de 
l’empobriment d’altri, mentre que per a la indemnització basta el dany sofert, 
encara que manqui un enriquiment correlatiu. Per això és incorrecta la 
terminologia indemnitzatòria aplicada a l’e.i. L’empobriment no és un dany 
indemnitzable ni es pot parlar d’indemnització com fan el D. Català (art. 
542-1.1; art. 6.4 LAPG) i altres Ordenaments (art. 2042 Cc.it. “danyat...fer-se 
indemnitzar del perjudici sofert”; art. 474 Cc.port. “empobrit...indemnitzat o 
restituït”; art. 1493 Cc.queb. “indemnitzar...l’empobriment”). S’ha de parlar 
de rescabalament (art. 542-14.2) o de compensació (art. 431-16.2).
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1.2 La funció autocorrectora de l’enriquiment injustificat

Que l’obligació d’e.i. no pretengui l’extinció del desplaçament patrimonial 
sinó el seu rescabalament o compensació indica que l’e.i. és una institució 
autocorrectora de l’Ordenament Patrimonial “inter vivos”. L’autocorrecció 
significa dues coses que són altrestants pressupòsits de l’e.i. La primera és 
que l’Ordenament patrimonial, pel que fa als desplaçaments “inter vivos”, 
pretén ser just però no ho és sempre. La segona és que l’e.i pressuposa la 
insuficiència de la licitud per assolir aquesta justícia; encara que la licitud 
conté una base indispensable per a la justícia: que l’empobriment no sigui un 
dany indemnitzable.

L’aportació específica de l’e.i. és, tot i respectant el desplaçament atesa la 
licitud de l’empobriment, examinar el desplaçament sota un segon criteri 
que és el de la justificació de l’enriquiment. Si el resultat és la no justificació 
l’enriquiment s’ha de rescabalar, sigui “in natura” com en el pagament de 
l’indegut (art. 1895 Cc.esp.) o com una obligació pecuniària (arts. 541-3.2; 
542-6 ss.). L’e.i. és doncs la institució que examina els canvis patrimonials 
“inter vivos” lícits i els sotmet a un judici sobre la seva justificació que 
sempre és negatiu.

2. La possible concurrència de l’obligació d’enriquiment 
injustificat amb altres obligacions

El D. Català contempla la concurrència de l’obligació d’e.i. amb altres 
obligacions. Principalment amb l’obligació d’indemnitzar danys. Però també 
amb altres obligacions, fundades en causes lícites, que tenen la mateixa 
funció de rescabalar l’empobriment.

2.1 La concurrència de licitud de l’enriquiment injustificat amb 
elements o circumstàncies il·lícites

Sembla una contradicció atès el caràcter objectiu de l’enriquiment/
empobriment que prescindeix de les causes que el provoquen. Però quan 

l’e.i. opera com a principi general del Dret es troba en institucions concretes 
on concorre amb altres circumstàncies o elements que produeixen els seus 
propis efectes. Alguns d’aquests elements poden contenir il·licitud que 
genera indemnització de danys. Així, en l’accessió d’un bé aliè sempre hi ha 
e.i. (art. 542-1) però també hi pot concórrer un acte il·lícit indemnitzable 
vgr. quan l’accessió l’ha provocada, de mala fe (art. 542-10), el propietari del 
bé principal (art. 541-19.2) o un tercer (arts. 542-13,-14.1), normalment amb 
efectes indemnitzatoris. Igualment la liquidació possessòria pot contenir 
l’e.i. (art. 522-4) però també elements que generen la responsabilitat per 
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danys (arts. 522-3.2, 522-5, 522-11.1.2, 522-13, 522-14.1, 522-17.1, 522-18.3, 522-
19.2).

És més, en ocasió de l’e.i. la Llei pot entrar en la determinació del dany 
indemnitzable. Ho fa en la unió de mala fe pel propietari de la cosa principal; 
la Llei considera que hi ha dany del propietari de l’accessòria quan la perd 
encara que sigui per venda imposada per ell mateix (art. 542-17.1 “poden 
obligar els propietaris... i, en aquest darrer cas...”). També en la confusió i 
en la commixtió amb mala fe d’un dels propietaris on la Llei considera 
com a dany la pèrdua de la titularitat exclusiva (art. 542-18.3 “o per la 
indemnització...que resultin de la unió”). En canvi, la Llei considera que no 
hi ha dany indemnitzable quan el perjudicat per l’accessió opta per comprar 
el bé aliè sigui el principal (art. 542-17.1) o la quota de la comunitat (art. 542-
18.3).

2.2 La concurrència de l’obligació d’enriquiment injustificat amb altres 
obligacions compensadores de l’empobriment

L’obligació d’e.i. pot concórrer amb obligacions que tenen la mateixa funció 
de rescabalar l’empobriment. La concurrència es troba a l’art. 542-14.1 en 
què el rescabalament de la pèrdua dels materials incorporats a una finca 
aliena s’imputa principalment al constructor, sigui de bona o de mala fe, i 
subsidiàriament, en base a l’e.i. al propietari de la finca. Si paga inicialment 
el constructor no neix l’obligació d’e.i.

L’art. 542-14.2 regula la subsidiarietat de l’e.i. en cas del doble pagament del 
valors dels materials pel propietari de la finca: al constructor i al propietari 
dels materials. Aquest pagament de l’e.i. és el ferm i el propietari de la finca 
podrà demanar-ne el rescabalament al constructor pagat. D’aquesta manera 
l’art. 542-14.2 restableix la prioritat de l’art. 542-14.1 de què el constructor 
sigui el principal rescabalador de la pèrdua dels materials. En aquest cas no 
envers el propietari dels materials sinó del propietari de la finca.

Vii. el primer component del supòsit de fet de l’enriquiment 
injustificat. L’enriquiment d’un a costa de l’empobriment 
d’un altre

En l’e.i.com a institució autònoma el primer component és l’econòmic. 
És l’enriquiment propi connectat o vinculat a un empobriment aliè. 
L’enriquiment/empobriment és un desplaçament de valor d’una esfera 
patrimonial a un altra, en abstracte perquè no té en compte la causa que l’ha 
produït. En canvi, quan l’e.i. es considera com a principi general del Dret 
o “ratio iuris”, inserit en una altra institució, sí que pot anar acompanyada 
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dels elements causals de l’empobriment. En aquests casos l’enriquiment/
empobriment manté la seva nota de licitud àdhuc quan la causa és un acte 
il·lícit (vgr. arts. 542-13 fin., 542-14.1 “perjudicis”, 542-19.2). S’ha de recordar 
que la construcció de l’e.i. s’ha de fer a partir de les institucions concretes 
que el tenen com a principi general del Dret.

1. Les notes comunes a l’enriquiment / empobriment
Són dues: la consolidació i l’alteritat.

1.1 La consolidació

L’enriquiment i l’empobriment han de ser situacions consolidades. No ho 
són quan han estat compensats. La compensació resulta normalment de 
subrogacions: el crèdit per l’objecte de la prestació rebuda (arts. 569-18; 
l’art. 1494 Cc.queb. el considera un cas de justificació), les coses destruïdes 
o expropiades pel crèdit a la indemnització o al preu (art. 532-2.3) o la cosa 
alienada per la seva contraprestació (arts. 232-31 d); 232-32 c); 465-2.3). 
En aquest cas si la prestació no és suficient la lesió (art. 321 CDCC) es pot 
considerar com a enriquiment / empobriment (arg. ex arts. 41.1 CF; 13; 31 
LUEP derogats).

La compensació també pot ser per equivalència de valors. Com en la 
confusió/commixtió en què la pèrdua d’una titularitat exclusiva es compensa 
amb l’adquisició d’una quota sobre la cosa resultant. (art. 542-18). També per 
compensació d’una despesa en una cosa amb la utilització d’aquesta vgr. en 
les despeses ordinàries de conservació fetes per l’usuari (arts. 522-4.1 a contr. 
552-8.1; 553-38.2,-42.3; 568-10.3). En canvi les despeses extraordinàries de 
conservació no es compensen amb la utilitat de l’usuari que les fa (arts. 324 
“refecció”; 328.3 “reparació” CDCC; arts. 426-28.3,-38.1 c) “refacció”,-47.1 b); 
522-4.1; 561-12.3).

1.2 L’alteritat patrimonial

L’alteritat de l’enriquiment i l’empobriment és indispensable per a l’efecte 
obligacional ja que el primer assenyala el deutor i el segon el creditor. 
Les definicions dels diferents Codis, i l’art. 612-4 TP, presenten aquesta 
alteritat com a personal: l’enriquit i l’empobrit. Però en realitat es refereix 
a patrimonis, encara que pertanyin a la mateixa persona. Les relacions 
obligacionals entre patrimonis separats poden donar-se entre pertanyents a 
un mateix titular en exclusiva, com els patrimonis privatiu i fideïcomissari 
del fiduciari (art. 426-47.1 b), c), o en comunitat amb un altra persona com 
el crèdit a les millores en béns privatius finançades pels béns comuns (art. 
232-38.3).
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2. en el supòsit de fet de l’enriquiment injustificat 
l’empobriment és l’element determinant i l’enriquiment 
és l’element condicionant

La qüestió es esbrinar la funció que enriquiment i empobriment tenen en 
el naixement de l’obligació. L’element essencial és l’empobriment ja què el 
seu rescabalament és la finalitat de l’obligació. L’enriquiment és l’element 
condicionant en el sentit que l’empobriment només es rescabala si existeix 
un correlatiu enriquiment i en la seva mesura (art. 328.4 CDCC; art. 426-
47.2). Aquest valor condicionant de l’enriquiment és el que el fa més proper 
al naixement de l’obligació de rescabalar i sembla donar-li més rellevància 
en l’e.i. A part, com s’ha vist, se sotmeten a exàmens jurídics diferents, 
l’empobriment al de licitud i l’enriquiment al de justificació.

La diversa funció de l’empobriment, determinant, i de l’enriquiment, 
condicionant, en el supòsit de fet de l’e.i. la demostra l’art. 542-14.1 (vid.
VI.2.2). En virtut de la subsidiarietat de l’e.i. aquest no neix si l’empobriment 
pel valor dels materials perduts ja ha estat rescabalat pel constructor, sigui 
de bona fe o mala fe, en aquest segon cas amb l’afegitó de la indemnització 
per danys. El resultat serà un enriquiment del propietari de la finca que no 
haurà de compensar.

També resulta del requisit de la subsistència de l’enriquiment (§ 818.3 BGB) 
que l’art. 612-5 TP presenta com a mesura “Qui s’ha enriquit està obligat a 
reemborsar fins a l’import de l’enriquiment. Quant l’enriquiment consisteix 
en l’adquisició d’una cosa determinada si aquesta subsisteix en el moment en 
que s’exercita l’acció s’ha de retornar”.

La subsistència parteix de què l’enriquiment té un doble aspecte objectiu, 
la seva perceptibilitat per l’enriquit i la seva quantia, i un altre de temporal 
que és el moment de fixació d’ambdues en relació al naixement de 
l’obligació de rescabalar. El D. Català es refereix a l’enriquiment immediat, 
és a dir, a l’existent en el moment de la perceptibilitat per l’enriquit (art. 
328.4 CDCC; arts. 426—19.1, 426-38.1 c), 426-47.1 a).2; 522-4.2). En aquest 
moment es perfecciona l’e.i i neix l’obligació de rescabalar per la quantia de 
l’enriquiment que ja no es veurà afectada per les alteracions de l’objecte de 
l’enriquiment, el risc del qual suporta el creditor.

La doctrina sobre el § 818.3 BGB (Wolff. § 224.III; Medicus § 128.IV.2) ha 
convertit la regla de la subsistència en una regla d’enriquiment continuat. 
Comporta la consegüent imputació del risc al creditor en cas d’alienació, 
consumpció, pèrdua o deteriorament del bé en què consistia l’enriquiment; 
llevat que n’hagi obtingut un avantatge vgr. contraprestació, estalvi de cosa 
pròpia o pagament de deute. També valora la disminució de l’enriquiment 
per les despeses que el deutor hagi fer en el bé.
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La regla de la subsistència es refereix a l’existència de l’enriquiment però no 
a la seva quantia. L’enriquiment, en la seva funció condicionant de l’obligació 
e.i. no té perquè ser equivalent o menor a l’empobriment. Serà més gran 
quan l’e.i. abasti el “commodum ex negotiatione” (art. 465-2.3).

3. L’empobriment i les seves modalitats
Normalment els Ordenaments no les identifiquen. El § 812.1 BGB ho fa per 
remarcar la prestació. L’art. 612-4 TP diu “Existeix enriquiment injust en 
aquells supòsits en què el patrimoni d’una persona s’incrementa a costa de 
l’activitat d’una altra persona o pel desplaçament de béns que provenen d’un 
patrimoni aliè a favor seu...”. En realitat, l’art. 612-4 no parla de modalitats 
sinó de causes de l’empobriment en benefici aliè. Es poden distingir els punts 
de vista jurídic i econòmic.

3.1 L’empobriment jurídic

És el que es contempla directament sobre els elements jurídics d’un 
patrimoni, els béns i els drets de l’actiu (ex art. 411-1) i els deutes del passiu 
(art. 232-20.1).

Pot consistir en la pèrdua de drets. Pot resultar de títols legals. Principalment 
l’accessió (arts. 542-1.1, 542-14.1; 426-29) i l’adquisició “a non domino” (art. 
465-2.3 aplicable a l’art. 522-8); però també la usucapió (art. 531-23) i la 
troballa (art. 542-22). Pot resultar de negoci jurídic, vgr. la tradició (arts. 531-
1, 531-3); tanmateix en l’Ordenament català no existeix la seva manifestació 
com a e.i. que és el pagament de l’indegut (art. 1895 Cc.esp.) en que la pèrdua 
del dret resulta de la “causa solvendi” malgrat la inexistència de l’obligació.

L’empobriment jurídic també pot resultar del pas de la titularitat exclusiva 
a la compartida. És en la unió voluntària, que produeix una comunitat nova 
amb la correlativa pèrdua de l’exclusivitat de la titularitat anterior (art. 542-
18). El D. Català no hi troba empobriment perquè la pèrdua de titularitat 
exclusiva pròpia es compensa amb la comunitat de l’aliena; tanmateix en cas 
de mala fe del causant sí que apareix l‘empobriment de l’altra part però ho fa 
sota forma de dany indemnitzable (art. 542-18.3).

3.2 L’empobriment econòmic

Són les despeses i els serveis.

Les despeses d’un patrimoni que financen en favor d’un altre (art. 232-25.5). 
Sigui en pagament del passiu genèric d’un patrimoni: deutes i càrregues 
(arts. 232-25.5; 426-33.1,-47.1 c) o de deutes concrets (arts. 237-11.1: 561-12.2). 
Sigui per a la conservació ordinària d’una cosa feta per un no usuari (arts. 
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569- 4 a), 569-6.2, 569-19.2 ). Sigui per a la conservació extraordinària (art. 
324 CDCC; arts. 426-28.3, 426-38.1 c), 426-47.1 b); 522-4.1; 561-12.3). Sigui 
per a millores (art. 324 CDCC; arts. 232-25.5; 426-47.2; 522-4.2; 569-4 a); 552-
6.3), incloses les despeses fetes en casos de possible pèrdua de la cosa (art. 
328.4 CDCC; arts. 561-6.4 i 568-10.3). També són empobriment les despeses 
en producció de fruits (arts. 541-3.2; també arts. 522-3-1; 542-6 a); 561-6.2).

Els serveis patrimonialitzats. L’activitat d’una persona en sí mateixa no 
afecta al seu patrimoni en els seus elements actius o passius. La seva 
patrimonialitat és indirecta com a font d’increment de l’actiu en els treballs 
remunerables (arts. 232-5.2; 234-9.1) vgr. el professionals (arts. 232-25.4, 
232-31 b), 232-33.3; 569-4 c) i en els rendiments de l’activitat mercantil 
(art. 232-33.3). Els derogats arts. 41.1 CF i 13 i 31 LUEP permetien valorar 
la feina en general i no sols en la relació de parella, matrimonial o no, com 
un cas d’e.i. En canvi els arts. 232-5; 234-9 l’exclouen de l’e.i (L. del llibre 
2n CCCat. Preàmb.III.c) par. 9) en no valorar la feina en termes de retribució 
o rendiments sinó assignant-li el dret a una “compensació econòmica” (arts. 
232-5; 234-9) que es calcula amb els criteris de l’art. 232-5.3.

Tanmateix la desaparició d’aquest important suport legal no elimina 
l’enfocament dels arts. 41.1 CF i 13 i 31 LUEP i la seva inclusió de la feina 
dintre de l’e.i. La consideració del servei com a empobriment patrimonialitzat 
determina correlativament la de l’estalvi com a enriquiment igualment 
patrimonialitzat.

3.3 L’empobriment és l’objecte de la qualificació jurídica de  licitud

És un recordatori del que s’ha dit (a VI.1). La licitud de l’empobriment és 
el que el separa del dany indemnitzable i permet parlar de l’obligació de 
rescabalament. Igualment la licitud de l’empobriment legitima l’enriquiment 
mantenint la seva existència i la seva subsistència. És el cas de les 
adquisicions per accessió (art. 542-1.1; 426-47.2) i “a non domino” (art. 465- 
2.3 aplicable a l’art. 522-8), la percepció dels fruits (art. 541-3.2), la utilització 
de la cosa aliena (art. 522-4.2); el compliment de les càrregues d’una donació 
revocada (art. 431-16.2); els canvis patrimonials en les relacions d’acolliment 
(art. 6.4 LAPG) o l’extinció del deutes aliens pagats arts. 237-11.1; 426-47.1 
c), 561-12.2). També ho palesa el caràcter definitiu de les despeses i de la 
prestació de serveis.

El manteniment significa que aquestes situacions són jurídicament fermes 
i irrevocables. Precisament és gràcies a que aquests efectes subsisteixen 
que esdevenen susceptibles de l’examen de justificació. Si aquest és negatiu 
naixerà l’obligació de compensar o rescabalar l’enriquiment produït.
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4. L’enriquiment
El D. Català entén l’enriquiment en el sentit més ampli com qualsevol 
avantatge o benefici (arts. 427-7.1, 427-9) inclòs la duplicació del títol d’un 
crèdit (art. 427-31.2) i, per tant, les garanties d’un deute. Pot no afectar els 
elements jurídics patrimonials com els estalvis (art. 41.1 CF. der. arts. 13;31 
LUEP der. art. 7 LSCAM der. arts. 232-5.2; 234-9.1); independentment de que 
el nou Llibre 2n. (arts. 232-5 ss. 234-9) hagi canviat el tractament de la feina 
d’un membre de la parella en favor de l’altra o de la família tractant-la en seu 
de desequilibri entre els patrimonis privatius.

4.1 els requisits de l’enriquiment

Són dos. Ha de ser subjectiu o d’interès per a l’enriquit i ha de ser actual o 
disponible.

A) L’enriquiment és pot entendre’s objectivament i en general o bé 

subjectivament en el sentit que produeixi utilitat a la persona destinatària. 

El principi és que coincideixen. El D. Català no dóna arguments a favor de 
la distinció entre enriquiment objectiu i utilitat subjectiva. Sí que els dóna 
el seu supletori, el Cc.esp. que distingeix, com l’enriquiment objectiu vgr. 
l’ extinció del deute per pagament (art. 1158,2) i la utilitat efectiva que en 
treu el creditor (art. 1158,3). El Cc.esp. també insereix la utilitat efectiva en 
l’estatut de l’incapaç (arts. 32,3 der. 1163,1; 1304, 1716, 1765) i en el pagament 
a no creditor (art. 1163,2).

El D. Català sí que deixa clar que l’enriquiment no es pot valorar en abstracte 
sinó per l’ interès del seu destinatari. Si no l’interessa, cosa que es manifesta 
en la voluntat de fer-lo desaparèixer (arts. 542-5b), 542-11.2), no hi ha 
enriquiment.

B) L’enriquiment té el requisit de ser disponible o potencialment perceptible 
per l’ enriquit (art. 328.4 CDCC; arts. 426-19.1, 426-38.1 c), 426-47.1 a).4; 522-
4.2). Per això la disponibilitat no equival a la mera titularitat de la cosa que 
incorpori l’enriquiment, vgr. per accessió a la cosa principal, sinó a la seva 
possessió per l’enriquit que pot ser posterior a la producció de l’enriquiment 
(art. 522-4.2; art. 328.4 CDCC “temps de la redempció”). La disponibilitat 
de l’enriquiment també apareix en les liquidacions de relacions entre 
patrimonis del mateix titular en exclusiva vgr. en el moment de la delació del 
fideïcomís (art. 426-47.1 b), c) o un d’ells en cotitularitat en la liquidació del 
règim de comunitat (art. 232-38.3).

L’enriquiment, en haver-n’hi prou amb la seva disponibilitat, no s’identifica 
amb la producció d’una utilitat efectiva sinó que basta la potencial.
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4.2 Les modalitats de l’enriquiment

A) L’enriquiment positiu pot ser per manteniment o per increment de l’actiu. 
El manteniment té com a exemples la conservació de la cosa (vgr. art. 522-
4.1) i l’estalvi de despesa vgr. per la feina aliena sense contraprestació o amb 
contraprestació reduïda (ex arts. 232-5; 234-9).

L’increment de l’actiu pot ser establert per la Llei. D’antuvi mitjançant els 
títols adquisitius. Són la usucapió (art. 531-23), la troballa (art. 542-22), 
l’adquisició dels fruits del posseïdor de bona fe (art. 522-3.1 “fan seus”; 541-
3.2; 542-6 a); 561-6.2). El títol més ampli és l’accessió adquisitiva que es 
fonamenta en una mera situació material d’afegitó a una cosa d’un element 
aliè; n’és irrellevant la causa (art. 542-1.2,-15) que pot ser una conducta (art. 
542-4, 542-13, 542-17, 542-18, 542-19) o un fet que pot ser de la naturalesa 
(art. 542-1.2,-15) o la casualitat (542-19.1). L’accessió de les coses alienes 
atribueix la seva propietat (arts. 542-1.1; 426-29, 426-47.2). Les seves classes 
són l’accessió en immobles per construcció o plantació (arts. 542-3 ss.), 
l’accessió en mobles per la unió (segons el D. Català els arts. 542-15 a -18) 
i l’especificació (art. 542-19). També són enriquiments per accessió de la 
cosa la feina que s’hi esmerça com el conreu (arts. 542-3 ss.) i la millora que 
experimenta (art. 328.4 CDCC; arts. 232-25.5; 426-29, 426-38.1, 426-47.2; 522-
4.2; 568-10.3) que pot ser jurídica com la servitud (art. 328.5 CDCC). 

Un cas d’enriquiment “ex lege”, vinculat a negocis jurídics, és l’adquisició “a 
non domino” (art. 465-2.3 aplicable a l’art. 522-8). L’enriquiment pot consistir 
en el “commodum ex re” quan està vinculat immediatament a una cosa (tots 
els casos anteriors menys l’últim) o en el “commodum ex negotiatione” quan 
resulta de la seva transmissió onerosa (art. 465-2.3 que parla dels subrogats 
indefinits).

B) L’enriquiment negatiu o per extinció de passiu s’entenia amplament en 
l’art. 61.5 CF der. que considerava “millores” d’un patrimoni els pagaments 
de deutes i la redempció de càrregues; però l’actual art. 232-25.5 l’ha limitat 
a l’alliberament de càrregues i gravàmens. És enriquiment negatiu l’extinció 
del deute sigui per pagament aliè (art. 561-12.2), com el d’aliments per tercer 
(art. 237-11.1; art. 6.6 LAPG) i els d’una herència pel fiduciari (arts. 426-33.1, 
426-47.1 c) o sigui per condonacions o alliberaments (art. 427-31.1.2.3).

5. L’“a costa”
Aquesta locució té per subjecte l’enriquiment perquè és el fet condicionant 
de l’obligació d’e.i. L’“a costa” no s’ha d’entendre com una relació causal sigui 
la personal de l’art. 612-4 TP (“a costa de l’activitat d’una altra persona”) 
o la personal/patrimonial del § 812.1 BGB (“a costa de qui...”). El perill de 
considerar l’“a costa” causalment el palesa l’art. 542-14 en què l’enriquiment 
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pot imputar-se tant al tercer que ha aportat els materials de la construcció 
com a aquests mateixos.

L’“a costa” indica la relació d’imputació entre l’enriquiment i l’empobriment 
que s’estén als respectius patrimonis afectats, incloent-hi la valoració de la 
feina. Com s’ha vist no es limita a la relació immediata o “commodum ex re” 
en què la cosa que adquireix l’enriquit és la mateixa que perd l’empobrit, sinó 
que s’estén al “commodum es negotiarione” almenys en segona subrogació 
(art. 465-2.3). D’aquesta manera la subrogació real (arts. 232-31,d); 533-
2; 569-18) manté la vinculació de l’enriquiment inicial a les coses que s’hi 
subroguin.

L’“a costa” no requereix la relació immediata entre els fets de l’enriquiment 
i de l’empobriment. Així si es pacta que el diner que el mandatari pugui 
deure al mandant “causa mandati” (art. 1720 Cc.esp.) el retingui en concepte 
de préstec és com si el mandatari/prestatari hagués rebut el diner del 
mandant / prestamista malgrat que no s’ha mogut del seu poder (Dig.12-1-15: 
“...videatur mihi data pecunia et a me ad te profecta”). 

5.1 Les fonts d’imputació de l’enriquiment a l’empobriment

Les fonts d’imputació (“a costa”) són les causes del desplaçament patrimonial 
que, ja que es tracta de l’e.i. han de ser lícites. Són la Llei i les conductes de 
l’empobrit o l’enriquit. Les dues primeres causes concorren quan es tracta 
d’un negoci jurídic vgr. l’extinció de deutes pel pagament de deute aliè (arts. 
237-11.l; 426-33.1, 426-47.1 c); 561-12.2; art.6.6 LAPG) o per condonacions 
o alliberaments del creditor (art. 427-31.1.2.3). Atès que l’enriquiment/
empobriment és el rellevant per al naixement de l’obligació entre les dues 
parts, no es tenen en compte les causes que siguin conductes de tercers vgr. 
els causants d’accessions industrials (art. 542-14) o els disponents en les 
adquisicions “a non domino” (arts. 465-2.3 i 522-8) ni les causes naturals (art. 
542-1.2, 542-15) ni casuals (542-19.1).

5.2 La imputació “ex lege”

Se centra en l’enriquiment causat per la Llei mitjançant els seus títols 
adquisitius. Són la usucapió (art. 531-23), la troballa (art. 542-22), l’adquisició 
dels fruits del posseïdor de bona fe (art. 522-3.1 “fan seus”; 541-3.2; 542-
6 a); 561-6.2); l’accessió en totes les seves variants (art.542-1) i l’adquisició 
“a non domino” (arts. 465-2.3; 522-8). En la causa legal, com l’accessió, són 
irrellevants les conductes causals de tercers (art. 542-14) i les causes no 
voluntàries com la naturalesa o la causalitat (art. 542-18.1).
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5.3 La imputació voluntària per conducta de l’empobrit

Se centra en l’empobriment que pateix el seu autor. No requereix que 
la conducta estigui adreçada a l’ interès de l’ enriquit. Són els tres tipus 
de despeses en benefici aliè (en general art. 426-47). El primer són 
algunes despeses de conservació d’una cosa aliena; pertanyen a l’e.i. les 
ordinàries fetes pel no usuari (arts. 569-4 a), 569-6.2, 569-19.2 ) i totes les 
extraordinàries (arts. 324 “refacció”; 328.4 CDCC “reparació”; arts. 426-28.3, 
426-38.1 c) “refacció”, 426-47.1 b); 522-4.1; 561-12.3). També les despeses de 
millora en cosa aliena (art. 328.3.4 CDCC; arts. 522-4; 542-5 ss.; 552-8; 561-
12; 569-4 a); art. 426-47.1 a). El segon són les despeses per a la producció de 
fruits d’adquisició aliena (art. 328.6 CDCC; repetidament en els arts. 522-3.1; 
541-3.2; 542-6 a); 561-6.2). El tercer és el sacrifici econòmic del pagament de 
deute aliè (arts. 237-11.l; 426-33.1, 426-47.1 c); 561-12.2; art. 6.6 LAPG) o per 
condonacions o alliberaments (art. 427-31.1, 2 i 3).

5.4 La imputació voluntària per l’autoatribució de l’enriquit 

Se centra en l’enriquiment quan l’enriquit s’atribueix per acte propi 
una utilitat aliena la titularitat de la qual designa qui és l’empobrit. En el 
D. Català hi ha dos casos d’autoenriquiment. El primer és l’autoaccessió 
industrial, és a dir, la provocada per qui en serà l’adquirent. Està implícita 
en l’art. 542-13 i explícita en els arts. 542-17, 542-18,3, 542-19; en l’art. 
542-18 l’empobriment és la pèrdua de la propietat exclusiva. El segon és 
l’autoenriquiment resultant de la fruïció d’una cosa aliena (art. 522-3.1). El 
D. Català no contempla, en canvi, l’enriquiment per gaudi de cosa aliena, ja 
què l’art. 522-5 es refereix només al deteriorament o pèrdua (vid. arts. 324; 
328.4 CDCC). Caldria aplicar analògicament una norma com la de l’art. 542-6 
(“l’equivalent a la renda”).

5.5 La mediatesa en la imputació de l’enriquiment a l’empobriment 

És el tema del desplaçament patrimonial mitjançant intermediaris. Apareix 
en les donacions amb càrrega a favor de tercer (arg. ex art. 431-6.2 la 
càrrega consistent en la cura o atenció d’altri; arts. 531-16.3, 531-18.1) i en les 
estipulacions (promesa de deute) a favor de tercer (arts. 421-23; 427-7.2). El 
donant o l’estipulant/creditor fan una atribució a un tercer indirectament o 
per mitjà d’un intermediari que és el donatari o el promitent/deutor.

En els dos casos hi ha una sola operació i tres relacions. Dues són relacions 
del donant o de l’estipulant que són els subjectes principals perquè són els 
que disposen que l’atribució vagi al tercer. Una, l’anomenada relació de 
valuta, amb el tercer designat com a destinatari. Una altra, l’anomenada 
relació de cobertura o provisió, amb el donatari o promitent. La tercera 
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relació és entre aquests i el tercer i és instrumental de les anteriors ja què 
les executa o acompleix; la tercera relació és la que consuma l’atribució per 
intermediari.

A) La donació amb gravamen. La relació de cobertura és la pròpia donació 
i l’enriquiment sempre és del donatari, tot i la minva del gravamen. El 
significat de l’atribució al tercer dependrà de la relació de valuta amb el 
donant. Si és a títol gratuït (normalment, arg. ex art. 431-6.2) l’ empobrit 
continua essent el donant i el tercer també és enriquit a costa seva. Però si és 
“causa solvendi” no hi ha empobriment del donant, en la part de la donació 
gravada per la càrrega, perquè extingeix el seu deute ni enriquiment del 
tercer perquè extingeix el crèdit.

B) L’estipulació en favor de tercer. La relació de cobertura entre l’estipulant 
i el promitent és indeterminada. Pot consistir en una mera provisió de fons 
(en el mandat gratuït, art. 1728,1 Cc.esp.), una causa lucrativa del promitent 
en favor de l’estipulant, una contraprestació o el pagament d’un deute del 
promitent a l’estipulant. En el primer cas l’estipulant s’empobreix per la 
provisió de fons, tot i que s’estalvia el pagament de la gestió, però no hi ha 
enriquiment del promitent. En el segon cas hi ha enriquiment de l’estipulant 
a costa del promitent. En els altres dos no hi ha enriquiment ni empobriment 
en la relació entre l’estipulant i el promitent atesa la compensació per obra 
de la contraprestació o de les extincions del deute i del crèdit.

La relació de valuta entre l’estipulant que ha determinat l’operació i el tercer, 
que n’és el destinatari, pot consistir en idèntiques situacions: una provisió 
de fons per fer una gestió (en el mandat gratuït, art. 1728,1 Cc.esp.), una 
causa lucrativa de l’estipulant en favor del tercer (ex arts. 531-16.3, 531-18.1), 
una contraprestació o el pagament d’un deute de l’estipulant al tercer. En el 
primer cas no hi ha enriquiment del tercer sinó manca d’empobriment. En 
el segon cas el tercer s’enriqueix a costa de l’estipulant que s’empobreix sigui 
amb la donació de béns propis o amb la privació de l’enriquiment que en 
contemplació seva fa el promitent al tercer. En el tercer i quart casos ni tan 
sols hi ha enriquiment ni empobriment en sentit tècnic.

Viii. el segon component del supòsit de fet de l’enriquiment 
injustificat. La licitud de l’empobriment

La licitud és el primer dels elements jurídics del supòsit de fet de l’e.i. Es 
predica de l’empobriment i, com s’ha dit, té la important funció sistemàtica 
de separar l’empobriment del dany indemnitzable i l’e.i. de la responsabilitat 
per danys.
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L’examen de la licitud de l’empobriment recau en alguna de les tres causes 
jurídicament rellevants del desplaçament econòmic: la Llei, la voluntat 
de l’empobrit i la conducta de l’enriquit. L’examen de licitud és sempre 
afirmatiu en les dues primeres causes i en la tercera només si hi ha bona fe.

1. La licitud derivada de la Llei
S’ha de distingir l’abast i la intensitat de la seva força legitimadora.

1.1 L’abast de la força legitimadora de la Llei

Es palesa en els títols adquisitius que produeixen la correlativa pèrdua 
de la propietat del titular anterior. L’empobriment no es legitima per un 
pronunciament especial de la Llei sinó indirectament en crear-se a nova 
titularitat que és incompatible amb l’anterior que s’extingeix. La força 
extintiva de la incompatibilitat apareix indirectament en els conceptes 
possessoris (art. 521-4.2). Els títols són els ja esmentats, de la usucapió (art. 
531-23), la troballa (art. 542-22), l’adquisició dels fruits del posseïdor de bona 
fe (art. 522-3.1 “fan seus”; 541-3.2; 542-6 a); 561-6.2); l’accessió (art. 542-1) i 
l’adquisició “a non domino” (arts. 465-2.3; 522-8).

1.2 La intensitat de la força legitimadora de la Llei

Es palesa quan el títol adquisitiu legal inclou conductes il·lícites. D’antuvi 
la Llei pot declarar la irrellevància de la il·licitud; sigui expressament com 
la de la mala fe en la usucapió (art. 531-24.1 igual que l’art. 342 CDCC), sigui 
implícitament en admetre la mala fe del disponent en l’adquisició “a non 
domino” (art. 465-2.1.3).

Segonament, la Llei pot tenir en compte la il·licitud però sense que impedeixi 
l’efecte adquisitiu. És en l’accessió industrial (art. 542-1.1,-15; 568-10.3) que 
és un acte de disposició material de la cosa accedent vgr. els materials de 
construcció (arts. 542-13, 542-14), de plantació, o de conreu (art. 542-11), en 
relació a la cosa accedida de la que també es disposa materialment. La Llei 
admet l’adquisició per accessió industrial independentment de la titularitat 
de l’objecte accedent; sigui de qui fa l’accessió (art. 542-11, 542-13) o d’un 
tercer (ex arts. 542-14.1 “si s’escau, pels perjudicis”, 542-19.2). La il·licitud 
de la conducta o “mala fe” de l’autor de l’accessió (arts. 542-10 a contr. 542-
13, 542-14.1, 542-19.2), té un tractament triple. Com a regla, la ja indicada de 
que la il·licitud de la conducta no impedeix l’efecte adquisitiu de l’accessió i 
l’enriquiment injustificat que en resulta (el “compensar” dels arts. 542-13 fin. 
542-19.2). Per tant, la il·licitud roman en els seus àmbits que són la possible 
neutralització amb la mala fe del propietari de la cosa incrementada (arts. 
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542-12, 542-17.3) i la responsabilitat per danys (arts. 542-11.1, 542-14.1, 542-
17.1, 542-18.3, 542-19.2).

Excepcionalment, la il·licitud sí que pot afectar a l’efecte adquisitiu de 
l’accessió. Es distingeix segons que la il·licitud sigui del beneficiari de 
l’accessió o del perjudicat. En la unió per adjunció (arts. 542-15, 542-16, 542-
17) la Llei té en compte la il·licitud o mala fe del beneficiari, el propietari 
del “bé principal”, per impedir-li l’adquisició de “l’accessori”; la Llei crea 
una comunitat “pro diviso” sobre la cosa resultant en què es subsisteixen 
els dos béns amb la respectiva propietat exclusiva (ho prova la possibilitat 
d’adquirir-los pels corresponents “valors”, art. 542-17.1). En la unió per 
confusió i per commixtió (art. 542-18) la il·licitud del causant no impedeix 
l’efecte normal de l’accessió que és la comunitat “pro indiviso” (art. 542-
18.3) que, a més, exclou l’e.i. per la compensació de valor que produeix: la 
pèrdua de la titularitat de la cosa confusa o commixta per la quota en la 
cosa comuna resultant. Tanmateix la dues comunitats, “pro diviso” (art. 542-
17.1) i “pro indiviso”(art. 542-18.1), són inestables en perjudici del causant de 
l’accessió perquè la Llei atribueix al comuner no culpable l’opció d’adquirir 
l’altra cosa (arts. 542-17.1 “el bé principal”) o l’altra quota (art. 542-18.3 “la 
part proporcional”) o bé imposar-la al culpable (art. 542-17.1 “o poden 
obligar...a adquirir l’accessori”), una opció no contemplada en l’art. 542-18.3 
però que s’ha d’entendre admesa.

A part, la il·licitud del causant produeix el seu propi efecte de font de 
responsabilitat per danys indemnitzables. La Llei considera que només hi ha 
danys en la pèrdua de l’accessori encara que es vengui (art. 542-17.1) i en la 
pèrdua de la titularitat exclusiva (art. 542-18.3). En canvi considera que no hi 
ha danys quan el perjudicat compra el bé aliè sigui el principal o la quota de 
la comunitat (arts. esmentats).

2. La licitud derivada de la voluntat de l’empobrit
El fonament de la seva força legitimadora són dos principis: el de la 
vinculació dels propis actes (art. 111-8) i l’extrapolació del principi “volenti 
non fit iniuria” referit als aliens (Dig. 47-10-1.5; Cod. 2-4-34 (33).

Tanmateix la licitud resultant de la voluntat de l’empobrit es limita a 
l’àmbit del seu poder de disposició. Si l’excedeix cessa. És el cas de l’accessió 
provocada pel perjudicat que perd el seu dret. Això no lleva que, a més, 
perjudiqui la integritat de la cosa incrementada o accedida; tant si ho ha fet 
de bona fe (arts. 542-8, 542-14.1, si “si s’escau” equival a haver-hi danys) o de 
mala fe (arts. 542-11.1, 542-17.2 ). La Llei estableix que aquest dany ha de ser 
indemnitzat (com s’ha dit a V.1.1).
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La conducta de l’empobrit pot ser il·lícita. El seu exemple és l’accessió 
provocada, de mala fe, pel titular de la cosa accedent. La Llei pot sancionar 
la il·licitud amb la pèrdua del dret al rescabalament (arts. 542-11.1 “perden 
en benefici de...”, 542-17.2 “no tenen dret...”, referit al 542-16).

3. La licitud en la conducta de l’enriquit
D’antuvi la Llei pot no tenir en compte aquesta dada com en la ja vista 
usucapió del posseïdor de mala fe (art. 531-24.1). Sí que la té en compte quan 
valora la posició de l’enriquit, és a dir, la seva bona fe. Sigui respecte del 
poder de disposició del venedor (art. 465-2.2). O respecte del seu propi dret 
com en la fruïció de béns aliens (art. 522-3.1) o l’accessió immobiliària amb 
materials aliens (art. 542-13 pr.). En aquesta la licitud es palesa en la manca 
de responsabilitat per danys. El mateix passa amb la licitud de la conducta 
de l’enriquit de bona fe en l’accessió mobiliària (arts. 542-17, 542-18.3, 542-19, 
tots ells “a contrario sensu”). Com ja s’ha dit, la indemnització per l’adquirent 
que ha actuat de mala fe està lligada als danys consistents en la pèrdua per 
l’empobrit per la unió de la seva cosa que passa a una comunitat “pro diviso” 

(art. 542-17.1) o de la propietat exclusiva convertida en comuna “pro indiviso” 
(art. 542-18.3). En canvi la Llei considera que els danys no existeixen quan 
l’empobrit per l’accessió opta per adquirir la cosa (arts. 542-17.1, 542-18,3).

iX. el tercer component del supòsit de fet de l’enriquiment 
injustificat. La no justificació de l’enriquiment

Com s’ha dit la justificació és el segon examen jurídic a que es sotmet 
l’enriquiment/empobriment i té per objecte l’enriquiment que és l’element 
condicionant de l’obligació d’e.i.

La Llei pot establir la no justificació de manera explícita i, a més, imposant 
l’obligació d’e.i. (els derogats arts. 41.1 CF; 13 i 31 LUEP i els vigents art. 431-
16.2; 542-14.1; art. 6.4 LAPG) o implícitament només imposant l’obligació 
d’e.i. (vgr. art. 522-4.1). L’obligació de rescabalar és l’índex normal, i 
indirecte, per esbrinar si una situació d’enriquiment / empobriment 
pertany a l’e.i. Tanmateix la manca d’obligació de rescabalar pot resultar de 
la il·licitud de l’empobriment (art. 542-17.2 “no tenen dret...”, referit al -16) 
encara que s’expressi com un empobriment definitiu (art. 542-11.1 “perden 
en benefici de...”) (vid. VIII.2). Llavors la manca d’obligació és la sanció civil 
d’una conducta il·lícita. Per tant, caldrà tenir en compte que la relació de 
l’e.i. amb l’obligació de rescabalar pressuposa que l’empobriment hagi estat 
lícit, de manera que sigui possible fer l’examen de la justificació.
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1. La no justificació no extingeix l’enriquiment / empobriment 
sinó que només rescabala l’empobriment

Correspon a la funció autocorrectora que té l’e.i. en un Ordenament 

consistent en respectar l’empobriment/enriquiment i actuar sobre ell 
per la via d’una contraobligació. L’exemple és en el pagament de l’indegut 
considerat, per alguns Ordenaments, com el cas principal d’e.i. (§ 813 BGB; 
art. 63 OR 1911; art. 476 Cc.port.) i que en el Cc.esp. seria un fonament de l’e.i. 
com a principi general del Dret. S’ha de recordar que l’obligació de restituir 
la cosa (art. 1895 Cc.esp.) no pretén extingir la transmissió de propietat; tot el 
contrari és un reconeixement de que és ferma de manera que no és possible 
l’acció reivindicatòria. L’obligació de restituir/rescabalar pretén el resultat 
més modest d’una retransmissió de la propietat.

2. La Llei com a font de la justificació
Es refereix a les tres causes jurídicament rellevants del desplaçament 
patrimonial: la Llei, la voluntat de l’empobrit i la voluntat de l’enriquit. 
Elles han servit per al judici de licitud i tornen a ser examinades en el de 
justificació. Atesa la funció autocorrectora que té l’e.i. en un Ordenament la 
Llei és l’única veritable font de justificació. Ho és immediatament quan la 
causa del desplaçament patrimonial ho són els títols adquisitius creats per la 
pròpia Llei i la conducta de l’enriquit i ho és mediatament en la conducta de 
l’empobrit.

2.1 L’eventual tipificació de les causes de justificació

Atesa la generalitat del supòsit de fet de l’e.i. la Llei difícilment pot tipificar 
els casos de justificació. Hi ha una temptativa en l’art. 1494 Cc.queb. Diu “hi 
ha justificació en l’enriquiment o empobriment quan resulta de l’execució 
d’una obligació, del no exercici per l’empobrit d’un dret que pot o hauria 
pogut fer valer contra l’enriquit o d’un acte acomplert per l’empobrit en el 
seu interès personal i exclusiu o al seu risc i perill o, també, amb una intenció 
liberal permanent (constant)”. És clar que l’art. 1494 només tipifica el primer 
cas que, d’altra banda, es refereix a la no consolidació de l’enriquiment/
empobriment (vid. VII.I.1). Els restants ho són de justificació en base a la 
voluntat de l’empobrit de la que l’art. 1494 n’és una norma interpretativa.

Per la seva banda els PEL Unj.Enr. (pàg. 118) enumera cinc casos de no 
justificació: la prestació feta per error vgr. pagar més del que es deu o fer-
ho dos cops o a persona que no és el creditor (pàgs. 119 ss.); la prestació en 
base a contractes nuls o anul·lats per defecte inicial (pàgs. 129 ss.); la millora 
feta en propietat aliena (pàgs. 143 ss.); la intromissió en esferes alienes que 
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planteja la delimitació amb la responsabilitat per actes il·lícits (pàgs. 152 ss.) 
i el pagament, erroni o no, per altri (pàgs. 161 ss.).

2.2 La Llei en relació als seus títols adquisitius. el valor del silenci legal 

La regla general és que la Llei no justifica els empobriments/enriquiments 
que ella mateixa provoca amb els seus títols adquisitius; de manera que 
generaran l’obligació d’e.i. L’excepció és la justificació en la usucapió (art. 
531-23) i en la troballa (art. 542-22.5 a). La força justificadora de la Llei es 
palesa en la usucapió del posseïdor de mala fe (art. 531-24.1) on aquesta, que 
ja no afectava a la licitud (vid. VIII.1.2), tampoc no impedeix la justificació 
atès que no es rescabala la pèrdua de la propietat anterior.

En la usucapió i la troballa la justificació no és explícita sinó que es dedueix 
de la manca d’obligació a rescabalar, tot i que l’art. 522-22.5 c) només parla 
d’irreivindicabilitat de la cosa. Però la Llei tampoc no parla de rescabalament 
en l’adquisició “a non domino” (arts. 465-2.3; 522-8) per disposició onerosa 
d’un tercer encara que sigui de bona fe.

Perquè el silenci sobre l’obligació de rescabalar signifiqui justificació cal un 
fonament en el propi Ordenament. En la usucapió i la troballa el fonament 
és la consolidació de situacions de fet envers el propietari negligent o 
desconegut. Per això són originaris amb total desconnexió de la situació 
jurídica anterior que no sols s’extingeix sinó que la seva extinció és incapaç 
de generar l’obligació de compensar la pèrdua. Altres silencis sobre el 
rescabalament, com en l’adquisició “a non domino” per disposició onerosa 
(arts. 522-8; 465-2.2), no signifiquen que es justifiqui l’enriquiment del 
disponent a títol onerós, de bona o mala fe. Aquest haurà de rescabalar al 
“verus dominus” la pèrdua de la seva propietat lliurant-li el “commodum ex 
negotiatione” o contraprestació adquirida “a costa” del propietari.

2.3 L’enriquiment injustificat arran de la revocació de pactes successoris 

És el cas de l’art. 431-16.2, diferent del -16.1 on es tracta de la revocació 
de pactes que enclouen una transmissió de present. L’art. 431-16.2 parla 
d’enriquiment injustificat en ocasió del compliment de càrregues imposades 
a l’afavorit (arts. 431-6.1.2, 431-14.1 b) i d’obligacions assumides per qualsevol 
de les parts (art. 431-13.4) en pactes successoris que s’hagin revocat per 
impossibilitat de compliment de finalitats contemplades o per canvi de les 
circumstàncies igualment contemplades (art. 431-14.1 b), c) i d). Segons l’art. 
431-16.2 la revocació deixa sense justificació aquests compliments que, per 
definició, empobreixen a la part complidora. En el cas que els compliments 
hagin produït un enriquiment a l’altra part, la Llei estableix una obligació 
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d’e.i. Si no és així la pèrdua resultant dels compliments és a risc del 
complidor.

L’enriquiment contemplat per l’art. 431-16.2 resulta de la suma del 
compliment de càrregues i obligacions i de la revocació del pacte en que 
s’havien imposat o assumit. No té que veure, doncs, amb la frustració de la 
finalitat o el canvi de circumstàncies contemplades per les parts que pertany 
a la fase prèvia de la revocabilitat del pacte (art. 431-14.1 b), c) i d).

3. La voluntat de l’empobrit
La conducta de l’empobrit, un cop exclosa la il·lícita sancionada per la Llei 
s’ha de referir a les conductes lícites (vid. IX). S’ha d’examinar la voluntat. 
La voluntat directa en les seves manifestacions, la voluntat expressa i la 
voluntat limitada per un pressupòsit, i la voluntat indirecta.

3.1 La voluntat expressa de justificació

La Llei estableix que la voluntat de l’empobrit legitima l’empobriment (vid.
VIII.2) però no que, a més, justifiqui l’enriquiment. Ho deixa clar l’art. 
1494. Cc.queb. que requereix una voluntat específica i descriu les dades per 
escatir-la.

En el D. Català el tema de la voluntarietat de la pèrdua es presenta en el 
negoci jurídic de pagament de deute aliè que produeix l’efecte extintiu 
(art. 237-11.1 fin. art. 6.6 LAPG) però no justifica l’enriquiment del deutor 
alliberat. Per això cal, a més, la voluntat d’enriquir que equival a la de no 
demanar el rescabalament, és a dir, renunciar a ell. És una voluntat que la 
Llei no presumeix (art. 237-11.1 fin.). El mateix s’ha de dir de les despeses de 
conservació d’una cosa fetes pel no usuari; no estan justificades i, per tant, 
s’han de rescabalar (arts. 569-5 a), 569-19.2).

La regla de l’art. 237-11.1 fin. de que la voluntat de l’ empobrit de provocar un 
enriquiment és una font de justificació deriva dels negocis on existeix aquesta 
voluntat. Primerament, com a causa negocial, en la donació transmissiva de 
la propietat i d’altres titularitats del donant (art. 531-7). I segonament en els 
negocis que legitimen l’ús d’una cosa sense contraprestació com el mutu 
gratuït (art. 1755 Cc.esp.); de manera que l’obligació de devolució de la cosa 
no lleva l’enriquiment a costa seva.

3.2 La voluntat condicionada de justificació

La voluntat de justificació de l’empobrit pot no ser absoluta sinó estar 
condicionada a l’obtenció d’una finalitat que integra en el seu acte (com un 
“dictum”, ex art. 431-6) i que, per tant, coneix l’enriquit. És irrellevant que 
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la finalitat depengui de la voluntat del destinatari, com el compliment de les 
càrregues, o no com la imputació a la llegítima en les assignacions (arts. 431-
22; 451-8.2 b), 451-14.4).

El cas més rellevant és la donació. La Llei preveu que determinades 
finalitats la tipifiquin com a “modalitats” seves (art. 531-9.2.3): la celebració 
d’un matrimoni (arts. 231-25,-27) o la causa de mort per un perill especial 
(arts. 432-5 e). Altres finalitats nominen la donació: com la remuneració 
de mèrits personals o de serveis prestats (art. 531-17), les modals (art. 531-
18) o les de beneficència (arts. 531-8.2, 531-12.2, 531-17). Altres finalitats es 
designen per si mateixes (art. 451-8.2 a). La donació amb finalitat també pot 
ser innominada com la disposició de present feta en pacte successori amb 
imposició de càrregues o assenyalament de finalitats (art. 436-16.2. Preamb. 
IV par.4 Llibre Quart “càrregues a l’afavorit, com a ara la de tenir cura d’un 
atorgant que tingui la condició de causant de la successió...i també la de fer 
constar la finalitat que hom pretén assolir...”).

No totes les frustracions de finalitats es regulen per l’e.i.

A) No aplicabilitat de l’enriquiment injustificat

La frustració de les finalitats, sigui de fets passats o futurs, tot i que donen 
lloc a e.i. no es tracten com tals, és a dir, respectant la transmissió i corregint-
la per la via de l’obligació de restituir la cosa. Al contrari, es tracten com a 
fets que afecten al propi negoci. Normalment en la seva fermesa convertint 
l’atribució en revocable, com en les donacions entre vius (nom erroni, ja que 
les per causa de mort també són negocis entre vius).

Així l’ incompliment de càrregues fa revocables les donacions (arts. 531-15.1 
c); 431-14.1 b), 431-16.2; art. 6.4 LAPG); règim que s’aplica a les donacions 
matrimonials en capítols (art. 231-25).

Quant a la frustració de finalitats de les donacions hi ha el següent. Si la 
finalitat és matrimonial depèn de si estan o no en capítols. Les donacions 
matrimonials en capítols estan afectades pel règim d’aquestos en relació 
al matrimoni: la seva caducitat si el matrimoni no se celebra en l’any (art. 
231-19.2) i la ineficàcia en cas de nul·litat o crisi del matrimoni (art. 231-26) 
que s’ha de considerar com extinció de l’efecte amb caràcter real (arg. ex art. 
427-13.1). Les donacions matrimonials fora de capítols són revocables per la 
no celebració del matrimoni en l’any i si la donació és entre cònjuges també 
per la nul·litat amb mala fe del donatari (231-29 a) i b). Si la finalitat és la 
contemplació d’un perill concret la frustració del qual la deixa sense efecte, 
el règim és la ineficàcia que l’art. 432-5 a) confon amb la revocació que és 
l’extinció del negoci. Si la finalitat és una altra no depenent de la voluntat 
del donatari, la Llei només estableix la revocabilitat dels pactes successoris 
d’atribució de present (arts. 431-14.1 c), 431-16.2).
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B) Aplicabilitat de l’enriquiment injustificat

En la donació la Llei no regula la frustració de les finalitats percaçades 
sigui en general, ja què els arts. 431-14.1 c), 431-16.2 es refereixen a pactes 
successoris, sigui la remuneratòria (art. 531-17) o la de beneficència (arts. 
531-8.2, 531-12.2, 531-17 que és una remissió en blanc). A elles sí que les 
hi és aplicable l’e.i. Es pot estendre a casos anàlegs: les atribucions en 
contemplació d’una finalitat inserida en el negoci quan es frustri sigui 
per voluntat del destinatari o impossibilitat material (art. 451-8.2 a) o per 
impossibilitat jurídica vgr. la premoriència del legitimari en les assignacions 
a llegítima (arts. 431-22; 451-8.2 b), 451-11.1, 451-14.4, 451-22.2).

3.3 La justificació en la voluntat indirecta de l’empobrit

Són els casos dels empobriments produïts a través d’actes indirectes de 
l’empobrit o sigui per mitjà de tercers (vid. VII.4.5).

A) En la donació amb càrrega (arts. 531-16.3, 531-18.1). La relació de 
cobertura justifica el gravamen imposat al donatari. Per tant en la revocació 
de la donació per fills o per pobresa (art. 531-15) la recuperació total d’allò 
donat produiria un enriquiment indegut del donant; per evitar-lo cal que 
l’e.i. actuï com a excepció a la restitució del valor que el donatari ha esmerçat 
en la càrrega. Si el que frustra és la relació de valuta vgr. no existeix el deute 
del donant envers el tercer que s’ha pagat amb la càrrega la relació d’e.i. neix 
entre ells.

B) En l’estipulació en favor de tercer (ex arts. 421-23, 427-7.2). Les 
justificacions o la seva manca, a efectes de l’e.i es circumscriuen a la relació 
afectada sigui la de valuta, entre l’estipulant i el tercer, o la de cobertura 
entre l’estipulant i el promitent.

El cas de referència és que les dues relacions, la de valuta i la de cobertura, 
tinguin “causa solvendi” de manera que la prestació del promitent sigui un 
doble pagament: del deute de l’estipulant amb el tercer i el del promitent amb 
l’estipulant. Pot haver-hi e.i. en la seva modalitat de pagament de l’indegut 
quan manca alguna de les dues obligacions ignorant-ho el corresponent 
deutor (el cas de l’art. 1895 Cc.esp.). Hi ha tres variants. Si existeix el deute de 
l’estipulant envers el tercer, però no el del promitent envers l’estipulant, hi 
ha e.i. de l’estipulant “a costa” del promitent, no del tercer perquè ha cobrat 
el seu crèdit. Si no existeix el deute de l’estipulant envers el tercer, però sí el 
del promitent envers l’estipulant, hi ha e.i. del tercer a costa de l’estipulant 
ja que el promitent ha pagat el seu crèdit. Si no existeix cap de les dues 
obligacions no hi ha cobrament de cap crèdit i l’e.i. és del tercer a costa del 
promitent que són els respectius enriquit i empobrit amb la prestació.
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4. La conducta de l’enriquit
La bona fe de l’enriquit no s’ha de confondre amb la de l’adquirent “ex lege” 
(arts. 522-8; 465-2.2), atesa l’onerositat del títol.

La bona fe de l’enriquit no justifica l’adquisició d’una cosa aliena que, per 
tant, esdevé un e.i. (arts. 542-13, 542-16, dintre de l’impersonal “s’hi”, 542-
19.1). Però sí que, a més de legitimar, justifica la dels seus fruits (art. 522-
3.1) sense necessitat d’un previ “dret a percebre’ls” (art. 541-3.1); aquesta 
justificació s’ha d’estendre a la del gaudi o ús de la cosa en base a l’art. 522-5.1 
sobre irresponsabilitat pels deterioraments o pèrdua de la cosa posseïda.

La segona justificació és la voluntat conscient de qui fa una millora en cosa 
aliena sabent que no és seva (art. 522-4.1 a contr.); la consciència del fet 
propi és el sentit de la manca d’error de qui paga un deute inexistent (art. 
1895 Cc.esp.). La voluntat conscient també justifica la millora que excedeix 
la durada del dret de l’usuari (arts. 561-6.4) i la millora feta en una cosa 
de titularitat extingible (art. 568-10.3); llevat en la cosa sotmesa a pacte 
de retro (art. 328.4 CDCC). La diferència dels dos casos és la prioritat de 
destinacions de la cosa; en l’art. 568-10.3 és prioritari que sigui objecte del 
dret d’adquisició aliè mentre que en l’art. 328.4 ho és que sigui objecte del 
dret de propietat.
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