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El mal samarità.  
l’absorció dEls bEnEficis obtinguts 

amb la causació dE danys

Miquel Martín-Casals 
Albert Ruda González

Institut de Dret privat europeu i comparat. Universitat de Girona1

Sumari I. Introducció. II. L’anomenada responsabilitat per beneficis. 
1. Supòsit de fet. 2. El fet danyós no ha de sortir a compte. III. Gestió 
impròpia de negocis aliens. IV. Conclusió.

i. introducció

El present treball té per objecte l’estudi de l’anomenada absorció de beneficis 
en el marc del Dret espanyol. En particular, es centra en aquella situació 
a la qual una persona causa un dany a una altra i gràcies a això obté un 
benefici. En aquests casos, al naixement d’una obligació de rescabalar el 
dany si concorren els requisits de la responsabilitat extracontractual (art. 
1902 ss. CCE o legislació especial que correspongui), s’hi afegeix un element 
addicional, com és l’enriquiment obtingut pel responsable. Es produeix 
aleshores un resultat que ja el Digest romà pretenia evitar —com és que 
algú s’enriqueixi en detriment d’un altre (cum alterius detrimento et iniuria 
fieri locupletiorem, segons l’enunciació de Pomponi recollida a D. 50,17,206; 
també D. 12,6,14)— tot erigint aquesta regla en un principi d’equitat. El 
treball analitza, doncs, el conjunt de casos que la dogmàtica alemanya 
de la responsabilitat extracontractual anomena d’“absorció de beneficis” 
(Gewinnabschöpfung) o de “responsabilitat per beneficis” (Gewinnhaftung), 

1 Treball elaborat en el marc del Projecte “Los 'Principles of European Tort Law' más allá 
del llamado ‘Marco Común de Referencia’ (CFR). Hacia una nueva etapa en el proceso de 
aproximación del Derecho de la responsabilidad civil en Europa”, finançat pel MCINN 
per al període 2008-2012 en el marc del "Plan Nacional de I+D+I" (Ref. FFI2008-00647). 
L’investigador principal és el Prof. Dr. Miquel Martín Casals.
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i que en el Dret del common law se sol denominar com a “restitució per actes 
il·lícits” (restitution for wrongs) i “restitució o devolució” (disgorgement).

A diferència del que succeeix en altres sistemes, on els remeis adreçats a 
la restitució han estat objecte d’una anàlisi molt exhaustiva (de la qual és 
possiblement el màxim exponent el Dret de la restitució o law of restitution 
del common law, per bé que amb un enfocament tradicionalment casuístic), 
en el nostre sistema aquesta matèria ha estat objecte d’una elaboració 
comparativament menor. Nogensmenys, aquest tipus de situacions planteja 
problemes molt greus. Bàsicament, l’absorció de beneficis transcendeix 
els confins estrictes de la responsabilitat extracontractual per a passar a 
situar-se en un àmbit o àmbits diferents. Un d’ells, l’enriquiment injustificat 
o sense causa, ha estat objecte de nombrosos treballs comparatius, mentre 
que l’altre, la gestió de negocis aliens sense mandat (arts. 1888-1894 CCE), 
ha rebut una atenció comparativament molt menor.2 És ben sabut que hi 
ha situacions en què aquests mecanismes es solapen o s’entrecreuen, com 
passa especialment en el supòsit d’intromissió en l’exercici d’un dret aliè.3 La 
qüestió és com es relacionen aquests expedients en el supòsit ja referit i si en 
l’estat actual de coses la seva regulació és satisfactòria.

Estrictament, l’absorció de beneficis per la víctima s’ha de distingir de 
la pretensió indemnitzatòria, ja que l’actor no demana la reparació d’un 
dany stricto sensu, sinó absorbir el benefici obtingut pel demandat gràcies 
a la causació del dany. Com és sabut, la via preferida pel nostre legislador 
per vehicular la restitució del benefici sol ser l’enriquiment injustificat, un 
expedient tècnic que ha adquirit un renovat protagonisme amb les darreres 
reformes legals. En aquesta línia, la nova legislació sobre competència 
deslleial permet la víctima d’un il·lícit concurrencial que reclami no 
només la indemnització, sinó també l’enriquiment obtingut pel demandat. 
En particular, preveu una “Acción de enriquecimiento injusto, que sólo 
procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada 
por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico” (nou 

2 Vegeu Reinhard Zimmermann, “The Present State of European Private Law”, American 
Journal of Comparative Law 2009, vol. 57, 479-512, p. 499.
3 Vegeu Luis Díez-Picazo / Antonio Gullón Ballesteros, Sistema de Derecho civil, II, El contrato 
en general. La relación obligatoria. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin 
causa. Responsabilidad extracontractual, 9ª ed., Madrid, Tecnos, 2001 (3a reimpressió 2003), 
p. 524 i Miquel Martín Casals / Pablo Salvador Coderch, “Comentario a la Sentencia de 18 de 
abril de 1989”, CCJC 1989, núm. 21, 751-765, p. 763. Semblantment, Miguel Pasquau Liaño, 
La gestión de negocios ajenos, Madrid, Montecorvo, 1986, p. 419.
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art. 32 de la Ley de competencia desleal [LCD],4 segons la redacció introduïda 
per la Ley 28/2009).5

Una línia similar es troba a la modificació del Codi Penal i altres lleis 
mitjançant la Ley Orgánica 5/2010.6 Té com a objecte, entre altres, reforçar la 
protecció de la dignitat de les víctimes, protecció que —segons l’Exposició de 
motius— és vulnerada per determinades conductes que —afegeix— tenen lloc 
darrerament. La Llei fa referència al fet que els autors d’infraccions penals, 
condemnats per sentència ferma, apareguin als mitjans de comunicació 
fent ostentació de la conducta criminal perpetrada, en difonen dades 
manifestament falses i obtenen, a més, “un lucre econòmic injustificable”.7 
Per a evitar-ho, la llei modifica la regulació civil protectora del dret a 
l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.8 Així, permet les víctimes exigir la 
indemnització del dany moral i “l’evitació de tot enriquiment injust derivat 
d’aquesta intromissió il·legítima” —segons la mateixa Exposició de motius—
per la qual cosa l’art. 9.2 d) inclou, com a mesura diferent de la indemnització 
de danys, “l’apropiació pel perjudiciat del lucre obtingut amb la intromissió 
en els seus drets”.

Les qüestions que a aquest respecte es poden plantejar són diverses. Primer, 
caldria preguntar-se sobre si aquestes normes són o no necessàries, en el 
sentit de si vénen a omplir una llacuna del nostre sistema o no. Segon, convé 
preguntar-se també si el Dret relatiu a l’enriquiment injustificat és una 
via adequada o bé acusa algun dèficit en aquest sentit. Al Dret comparat, 
diverses veus postulen que la via adequada perquè la víctima absorbeixi el 
benefici del responsable és, en realitat, una altra. Concretament, es tractaria 
d’anar per la via de la gestió de negocis aliens sense mandat, entesa en 
un sentit impropi, és a dir, entesa com aquella en la qual el gestor actua 
dolosament per a enriquir-se.9 La proposta, lluny de ser una mera teoria 

4 Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (BOE núm. 10, de 11.1.1991, p. 959-962). 
L’article correspon a l’art. 18 de la Llei de 1991 en la seva redacció original, amb el mateix 
contingut en aquest punt.
5 Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia 
desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE 
núm. 315, de 31.12.2009, p. 112.039-112.060).
6 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 152, de 23.6.2010, p. 54.811-54.883)
7 Exposició de motius, apartat XXXI, de la llei citada a la nota anterior.
8 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar, y a la propia imagen (BOE núm. 115, de 14.5.1982).
9 Vegeu Jan Dirk Harke, Allgemeines Schuldrecht, Heidelberg [etc.], Springer, 2010, p. 324 
núm. marginal (Randnummer [Rn.]) 333 i p. 339 Rn. 346 ss. i Pietro Sirena, “The DCFR – 
Restitution, unjust enrichment and related issues”, European Review of Contract Law 2008, 
445–454, p. 453.
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doctrinal, troba un recolzament sòlid al Codi Civil alemany (Bürgerliches 
Gesetzbuch [BGB]), que regula la figura en qüestió (§ 687.2). En contraposició 
a això, una altra proposta — l’Esborrany de Marc Comú de Referència (Draft 
Common Frame of Reference [DCFR]) elaborat pel Grup d’estudi sobre 
un Codi civil europeu (Study Group on a European Civil Code) i el Grup de 
recerca sobre el Dret privat de la Comunitat Europea (Research Group on EC 
Private Law [Acquis Group])10 —ubica el remei de l’absorció de beneficis entre 
les regles relatives a la responsabilitat extracontractual (art. VI.-6:101 (1)), en 
els termes que s’examinaran més avall. El present treball examina aquestes 
propostes i el context en el qual es formulen, en clau comparada, per a 
preguntar-se més tard si és possible en el nostre sistema reclamar sobre la 
base d’una gestió de negocis aliens feta contra (o sense) la voluntat de l’amo 
del negoci, o bé és preferible vehicular la reclamació com d’enriquiment o 
de responsabilitat. En concret, s’analitza si és possible l’absorció de beneficis 
obtinguts pel gestor que de mala fe gestiona els afers d’un altre i si aquesta 
via presenta algun avantatge respecte de les altres accions. És a dir, es 
planteja si es pot demandar al samarità que, al contrari del protagonista de 
la paràbola bíblica, no actua en benefici d’un altre, sinó amb ànim de lucrar-
se ell, tot aprofitant-se dels béns o interessos d’un altre.

ii. l’anomenada responsabilitat per beneficis

1. supòsit de fet
Com és ben sabut, el punt de partida de la responsabilitat extracontractual 
consisteix en què el causant d’un dany a una altra persona n’ha de respondre, 
sempre i quan es compleixin els pressupòsits legals, com són amb caràcter 
general el dany, el nexe causal i la culpa (art. 1902 CCE). El primer, doncs, és 
constatar el dany, ja que en la seva absència no hi ha res a reparar.

Per exemple, es pot pensar en la situació en què algú es lucra gràcies a la 
publicació no autoritzada de la imatge d’altri. Aleshores, la víctima pot 
haver sofert un dany, derivat de la intromissió amb el seu dret, dret del 
que ella hauria pogut excloure els altres i que ella mateixa hauria pogut 
explotar comercialment. Al nostre sistema, casos d’aquest tipus reben un 
doble tractament. En primer lloc, són un supòsit d’enriquiment injustificat, 
i més concretament d’“enriquiment per intromissió”, d’acord amb el terme 
encunyat per la dogmàtica alemanya (Eingriffskondiktion), si bé en el 
nostre sistema l’obligació restitutòria es canalitza mitjançant una condictio 

10 Vegeu Christian von Bar / Eric Clive / Hans Schulte-Nölke (eds.), Principles, Definitions 
and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline 
Edition, Munich, Sellier, 2009. 
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per intromissió de caràcter genèric.11 En segon lloc, la intromissió genera 
responsabilitat extracontractual. En aquesta línia, com s’ha apuntat, la 
nova regla legal —resultant de la reforma ex LO 5/2010— permet que la 
víctima reclami “La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con 
la intromisión ilegítima en sus derechos” (nou art. 9.2.d) de la LO 1/1982). 
En caracteritzar aquesta reclamació, l’Exposició de motius de la LO 5/2010 
afirma que les víctimes podran “actuar frente a este tipo de conductas 
instando su cese, el resarcimiento del daño moral causado y la evitación de 
todo enriquecimiento injusto derivado de esta intromisión ilegítima.” La 
llei contraposa la indemnització de danys (que correspon a l’art. 9.2.c), és 
a dir, a la possibilitat d’obtenir el rescabalament del dany moral) a l’acció 
d’enriquiment (que correspondria a la novetat de l’art. 9.2.d), i que es refereix 
a la possibilitat d’obtenir el “lucre obtingut amb la intromissió il·legítima”).

En canvi, pot haver-hi supòsits on dany i enriquiment no vagin de la mà:

a) En primer lloc, pot haver-hi dany però no enriquiment. Per exemple, 
si una persona difama una altra, i per tant en malmet el bon nom, el 
prestigi o la consideració, pot haver-li causat un dany pel qual haurà 
de respondre. Tanmateix, si el responsable s’hi ha enriquit, resulta 
menys obvi que la víctima pugui absorbir aquest enriquiment. 
Aquesta pot haver sofert un dany moral, però en cap cas no hauria 
pogut enriquir-se malmetent el seu propi nom o publicant falsedats 
sobre si mateixa.

b) En segon lloc, pot haver-hi dany i enriquiment, però que 
no coincideixin. Per exemple, pot succeir que l’enriquiment 
experimentat pel causant de l’acte il·lícit —que, per exemple, explota 
de forma il·legal obres intel·lectuals protegides— sigui superior a 
l’empobriment sofert per la víctima.

c) Finalment, pot donar-se un tercer escenari, que en aquest treball 
només quedarà apuntat i que mereixeria una anàlisi separada. Són 
aquelles situacions en què algú pren mesures de prevenció d’un 
dany, sigui a un tercer, a la mateixa persona, o a interessos més 
amplis com, v. gr., la protecció del medi ambient. Aleshores, es 
planteja la paradoxa que l’absència de dany, aconseguida gràcies a 
les referides mesures, impedeixen el sorgiment de la responsabilitat. 
Es podria dir que la persona que va originar l’adopció de mesures de 
prevenció amb la seva conducta s’ha enriquit, mentre que una altra 

11 Vegeu Luis Díez-Picazo y Ponce de León, “La doctrina del enriquecimiento injustificado”, 
a: Manuel de la Cámara Álvarez / Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Dos estudios sobre el 
enriquecimiento sin causa, Madrid, Civitas, 1988, 13-133, p. 94 ss. i Xabier Basozabal Arrúe, 
Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno, Madrid, Civitas, 1998, p. 37, 
43 i 331, amb més referències.
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persona s’ha empobrit per haver-ne suportat el cost. En canvi, stricto 
sensu no hi ha un dany.

2. El fet danyós no ha de sortir a compte

2.1 la qüestió en el dret espanyol

A) Problemes de delimitació

Com és sabut, al Dret espanyol la responsabilitat extracontractual es basa 
com a regla general en la causació d’un dany a altri amb culpa (art. 1902 
CC). A diferència d’altres ordenaments, el nostre no té una llista tancada 
d’interessos protegits per la responsabilitat extracontractual. La llei 
simplement es refereix al dany, d’una forma àmplia i sense definir-lo. La 
raó d’aquest enfocament és històrica i rau en la influència que el Codi Civil 
francès (especialment, art. 1382) va tenir sobre el Codi Civil espanyol en 
aquesta com en altres matèries.

Als sistemes de clàusula general com l’espanyol o el francès, hi ha 
relativament poques barreres naturals que impedeixin l’expansió del sistema 
de responsabilitat. La manca de contorns clarament definits pel legislador 
en relació amb el concepte de dany pot facilitar que la responsabilitat 
extracontractual acabi assumint funcions que, estrictament parlant, 
correspondrien a altres sectors de l’ordenament. No sembla casual que als 
dos Codis Civils referits l’enriquiment injustificat hi trobi un encaix molt 
complex, atesa la manca d’una norma general que el prevegi de forma 
expressa, mentre que la responsabilitat extracontractual està definida amb 
l’abast més ampli possible.12 En ambdós codis, i per raons històriques, són els 
quasicontractes de la gestió de negocis aliens sense mandat i el cobrament 
de l’indegut els que reben l’atenció del legislador, mentre que la prohibició 
d’enriquiment injustificat queda en una nebulosa.13

En contraposició a l’abstracció del BGB, que proscriu aquest enriquiment 
amb caràcter general (§ 812), el Code napoleònic es caracteritza per un 
major pragmatisme, el que ha comportat que la doctrina hagi fet referència 

12 En aquesta línea es pot veure Pietro Sirena, “La restituzione del profitto ingiustificato 
(nel Diritto industriale italiano)”, Rivista de Diritto Civile [Riv. dir. civ.,], 2006, 305-322, 
p. 307 i Philippe Remy, “Les restitutions dans un système de quasi-contrats: l’expérience 
française”, a: Letizia Vacca (a cura di), Arricchimento ingiustificato e ripetizione dell’indebito, 
Torino, Giappichelli, 2005, 73-95, p. 78 i 91.
13 Vegeu Luis Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, 6ª ed., Madrid, 
Thomson Civitas, 2008, p. 179 ss., i respecte del Dret francès, Remy, “Les restitutions...”, cit., 
p. 73.
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ocasionalment al principi de prohibició de l’enriquiment injust, però o bé 
per descartar-lo com a generalització mancada de sentit, o bé per exposar-
lo però sense explicitar com es relaciona amb els supòsits en què el Dret 
francès dóna un remei a l’afectat.14 Pel que fa estrictament al Dret espanyol, 
són ben conegudes les dificultats que la doctrina ha trobat a l’hora d’encabir 
o ubicar sistemàticament l’enriquiment injustificat dins les previsions 
del CCE.15 Aquest punt de partida ha propiciat que l’expedient tècnic de 
la responsabilitat es faci servir per a tractar problemes que pròpiament 
no li corresponen. L’absorció de beneficis és, probablement, un d’ells, com 
suggereix l’anàlisi de les disposicions legals següents.16

a) Protecció dels béns de la personalitat

Com ja s’ha vist, la regulació sobre el dret a l’honor, la intimitat i la pròpia 
imatge preveu que, a banda de l’acció de responsabilitat extracontractual, 
la víctima pugui exigir el “lucro obtenido con la intromisión ilegítima 
en sus derechos” (nou art. 9.2.d) de la LO 1/1982). La norma anterior (art. 
9.3), qualificada per part de la doctrina com a “críptica”,17 establia que la 
indemnització també s’estendria al dany moral, i que “[t]ambién se valorará 
el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia 
de la misma”. Conforme a una interpretació, el precepte preveia una 
pretensió d’enriquiment injustificat englobada dins d’una acció de danys.18 
La pretensió d’enriquiment “s’afegeix a la pretensió indemnitzatòria 
amb l’objecte d’incidir en el seu quantum perquè absorbeixi els beneficis 

14 Com posa en relleu James Gordley, Foundations of private law. Property, tort, contract, 
unjust enrichment, New York, Oxford University Press, 2006, p. 420.
15 Vegeu José Luis Lacruz Berdejo, “Notas sobre el enriquecimiento sin causa”, RCDI 1969, 
núm. 472, 569-603, p. 569 i 573.
16 Es deixen ara i aquí de banda les normes relatives a la restitució de fruïts, basades no en 
la producció d’un dany sinó en la possessió de mala fe. Segons Jesús Delgado Echeverría, 
“Adquisición y restitución de frutos por el poseedor”, ADC 1975, 551-637, p. 626, aquesta 
restitució constitueix “la repressió del benefici aconseguit il·lícitament mitjançant la 
utilització d’un bé aliè, amb un cert sentit sancionador”. Semblantment, vegeu Ángel 
Carrasco Perera, “Artículo 123”, a: Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), Comentarios 
a la Ley de propiedad intelectual, Madrid, Tecnos, 1989, 1633-1676, p. 1673.
17 Vegeu Luis Díez-Picazo y Ponce de León, “Indemnización de daños y restitución de 
enriquecimientos”, Anales de la Real Academia de jurisprudencia y legislación, 2007, núm. 
37, 201-226, p. 215-216.
18 Així, Miquel Martín Casals, “Indemnización por daños y otras medidas judiciales por 
intromisión en el derecho al honor”, a: Pablo Salvador Coderch (dir.), El mercado de las ideas, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, 382-409, p. 399 i Martín Casals/Salvador, 
“Comentario…”, cit., p. 763. Amb una orientació semblant, per al Dret alemany, vegeu Erich 
Steffen, “Schmerzensgeld bei Persönlichkeitsverletzung durch Medien. Ein Plädoyer gegen 
formelhafte Berechnungsmethoden bei der Geldentschädigung”, NJW 1997, 10-14, p. 13.
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obtinguts com a conseqüència de la lesió”,19 i així evitar que la conducta 
danyosa sortís a compte. Per a una altra interpretació, en canvi, la pretensió 
no és pròpiament parlant d’enriquiment injustificat, sinó de responsabilitat 
extracontractual, però en un sentit de prevenció.20 En qualsevol cas, la 
nova norma separa més nítidament ambdues accions, en distingir entre “la 
indemnització dels danys” (lletra c) de l’art. 9.2) i “l’apropiació pel perjudicat 
del lucre obtingut amb la intromissió il·legítima en els seus drets” (lletra c) 
del mateix art. 9.2). Per tant, ja no sembla possible dir que l’absorció del lucre 
sigui una pretensió de responsabilitat extracontractual.21

b) Competència deslleial

Un altre àmbit on es planteja aquesta qüestió és el dels il·lícits 
concurrencials. Són ben conegudes les dificultats pràctiques de quantificar 
el perjudici sofert per la víctima d’aquestes conductes, en especial 
pel que fa al lucre cessant.22 Doncs bé, la ja referida regulació sobre 
competència deslleial disposa que la víctima tindrà dret a exercir l’acció 
d’enriquiment injust (art. 32.6 LCD) a més de la indemnització de danys 
(art. 32.5 LCD). No només és la primera llei que dóna autonomia a l’acció 
d’enriquiment respecte de la de danys, sinó que la preveu sense caràcter 
subsidiari i, en conseqüència, en permet l’exercici simultani amb aquella. 
Aquest tractament separat de les accions evita la confusió entre accions 
present en altres textos legals i part de la doctrina. Per aquesta raó, no 
es pot determinar la indemnització mitjançant la presa en consideració 
dels beneficis obtinguts pel responsable, ja que això és objecte de l’acció 
d’enriquiment de l’art. 32.6 LCD.23 Pel que fa a l’origen d’aquesta darrera 
norma, la doctrina apunta al Dret suís, en particular, a l’art. 9.3 de la Llei 

19 Cf. Martín Casals, “Indemnización...”, cit., p. 399.
20 Vegeu José Manuel Busto Lago / Fernando Peña López, “Enriquecimiento injusto y 
responsabilidad civil extracontractual”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da 
Coruña, 1997, núm. 1, 141-166, p. 157.
21 També aplaudeixen aquest canvi Antonio del Moral García / Ignacio Rodríguez 
Fernández, Reparación del honor lesionado (abusos, déficits y excesos: confusionismo y 
promiscuidad en la tutela de un derecho fundamental), Granada, Comares, 2010, p. 188-189.
22 Per tots, Jaime Pérez-Bustamante Köster / Juan Passás Ogallar, “Reclamaciones de daños 
y perjuicios derivados de la infracción de la normativa sobre competencia”, a: Antonio Creus 
Carreras (Coord.), La Ley 15/2007, de defensa de la competencia. Jornada de estudio de la 
Asociación Española de Defensa de la Competencia, Madrid, La Ley, 2008, 249-278, p. 272 ss.
23 Defensa el criteri contrari Sol Bacharach de Valera, “Acciones derivadas de la competencia 
desleal (en torno al artículo 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal”, 
RGD 1991, núm. 562, 6177-6215, p. 6200. En canvi, correctament, Anxo Tato Plaza / Pablo 
Fernández Carballo-Calero / Christian Herrera Petrus, La reforma de la Ley de competencia 
desleal, Madrid, La Ley, 2010, p. 391.
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suïssa de competència deslleial,24 que permet —a més de l’acció de danys— 
“reclamar l’entrega del guany segons les disposicions sobre la gestió 
de negocis” (exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion 
d’affaires).25 Sobre aquesta connexió amb la gestió es parlarà més endavant 
en aquest treball.26

Qüestió diferent és que la Llei limiti l’abast de l’acció d’enriquiment en 
requerir per al seu exercici que “el acto lesione una posición jurídica 
amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido 
económico” (art. 32.6 LCD, equivalent al vell art. 18.5 LCD),27 com ara un 
dret de propietat intel·lectual o industrial, o les corresponents amb les 
posicions actives respecte de les quals l’ordenament reserva al seu titular 
l’explotació del bé a través de qualsevol mecanisme.28 Un exemple de lesió 
d’una posició anàloga seria la imitació per reproducció.29 La restricció legal 
referida suposa, a banda de la possible manca de precisió i la dificultat de 
prova (v. gr. STS de 29.10.1999 [RJ 1999/8164], FD 5è), una diferència notable 
en comparació amb els requisits genèrics de l’acció d’enriquiment, diferència 
criticable per a molts autors.30 No obstant això, cal no perdre de vista que 
els actes de competència deslleial no solen lesionar interessos atribuïts per 
l’ordenament en exclusiva al seu titular, i per tant com a regla general no 
seria possible l’exercici de l’acció d’enriquiment.31 En qualsevol cas, un 
pressupòsit d’exercici de l’acció de responsabilitat és la conducta culposa 
o dolosa del responsable (art. 32.5 LCD), requisit no aplicable a l’acció 

24 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986, <www.admin.ch/
ch/f/rs/241/index.html>.
25 Vegeu Pedro Portellano Díez, La imitación en el Derecho de la competencia desleal, Madrid, 
Civitas, 1995, p. 146 nota 245.
26 Vegeu-ne l’apartat III.
27 A això calia afegir, anteriorment, la declaració prèvia d’anticompetitivitat, ara 
innecessària. Vegeu Alfonso Gutiérrez / Javier García Sanz, “La indemnización por daños 
y perjuicios ocasionados por infracciones de las normas de defensa de la competencia. 
Desarrollo en España e hitos recientes”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez 2005, núm. 12, 
84-86, p. 84 i Pérez-Bustamante/Passás, “Reclamaciones…”, cit., p. 256.
28 Vegeu José Massaguer, “Naturaleza, protección y titularidad de los derechos audiovisuales 
sobre eventos deportivos”, Actas de Derecho Industrial, 1997, núm. XVIII, p. 283 ss.; el segueix 
Díez-Picazo, “Indemnización…”, cit., p. 218-219; semblantment, Carlos Fernández-Novoa, El 
enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial, Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 19 ss.
29 Vegeu Portellano, La imitación…, cit., p. 155.
30 Entre altres, Luis Gimeno Olcina, “Algunos problemas de la Ley de Competencia Desleal”, 
La Ley 1993, vol. 2, 941-957, p. 953 o Ángel-Vicente Illescas Rus, “El ejercicio de las acciones 
civiles que propicia la LCD”, a: Propiedad industrial y competencia desleal, Madrid, CGPJ, 
1995, 195-251, p. 246.
31 Com argumenten Portellano, La imitación…, cit., p. 146 i 152 i Carrasco, “Artículo 123”, 
cit., p. 1655.
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d’enriquiment (art. 32.6 LCD). També cal tenir en compte la detracció de les 
despeses raonables fetes per l’infractor.32

De fet, aquesta regulació té poca incidència a la pràctica.33 Algunes 
sentències han rebutjat que hi hagués un dany, per manca de prova 
(v. gr. SAP Burgos, Secció 2a, de 26.7.2002 [JUR 2002, 233703], FD 
11è), cosa que pot resultar en una indesitjable infracompensació. Per 
aquestes raons, part de la doctrina postula la conveniència de valorar el 
dany equitativament, com permetria el Dret italià.34

c) Protecció de la propietat intel·lectual i industrial

A diferència d’aquestes normes, altres preveuen l’enriquiment injust, 
però no com a acció separada, sinó com a criteri de determinació de la 
indemnització, d’una forma similar al que succeïa amb la redacció antiga de 
la LO 1/1982. Així, en primer lloc, la Llei de propietat intel·lectual [LPI]35 
disposa que el titular dels drets protegits per aquesta llei podrà exigir la 
indemnització de danys materials i morals (art. 138), i que el quantum 
d’aquesta es determinarà, “a elecció del perjudicat”, conforme a algun 
dels criteris següents: “a) Las consecuencias económicas negativas, entre 
ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los 
beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. En el caso 
de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de 
perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de 
la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. b) 
La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el 
infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad 
intelectual en cuestión” (art. 140.2).36

32 Vegeu Tato/Fernández/Herrera, La reforma..., cit., p. 399.
33 Ho constata, entre altres, Purificación Martorell, "La indemnización por daños y 
perjuicios ocasionados por infracción de las normas de defensa de la competencia", a: Juan 
Ignacio Ruiz Peris (dir.), La nueva Ley de defensa de la competencia, Valencia, Tirant, 2008, 
97-105, p. 98.
34 Així Fernando L. de la Vega García, Responsabilidad civil derivada del ilícito concurrencial. 
Resarcimiento del daño causado al competidor, Madrid, Civitas, 2001, p. 293; Bacharach, 
“Acciones...”, cit., p. 6200 i Concepción Molina Blázquez, Protección jurídica de la lealtad en la 
competencia, Madrid, Montecorvo, 1993, p. 103 i 302.
35 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia (BOE núm. 97, de 22.4.1996).
36 El precepte està redactat conforme a la reforma introduïda per l’art. 2 de la Ley 19/2006, 
de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos 
comunitarios (BOE núm.134, de 6.6.2006, p. 21230-21238). Mitjançant aquesta llei, el 
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Formalment, es tracta d’una pretensió única de responsabilitat 
extracontractual, però que inclou dos criteris diferents de valoració, a elecció 
de la víctima.37 La primera opció, corresponent a la lletra a) del precepte, 
barreja el lucre cessant (“la pérdida de beneficios”) amb l’enriquiment 
(“los beneficios que el infractor haya obtenido”), mentre que la segona 
opció, prevista a la lletra b) i relativa a la llicència hipotètica que l’infractor 
hauria hagut de demanar al titular, pertany novament a l’àmbit del lucre 
cessant.38 Notablement, la norma s’allunya dels criteris generals establerts 
pels arts. 1106 i 1107 CCE i conforme als quals no correspon determinar 
la indemnització per referència a aquesta regalia o llicència hipotètica (la 
Lizenzgebühr segons la dogmàtica alemanya).39 Respecte d’aquests beneficis, 
caldrà detreure les despeses corresponents.40 Així es va fer, per exemple, en 
el cas de la pel·lícula “Tiburón 3” (STS de 2.12.1993 [RJ 1993/9489], FD 1r). A 
la pràctica pot ser molt més complicat demostrar el lucre cessant que no pas 
calcular el cànon de la llicència hipotètica, i és per això que aquest criteri 
sembla tenir major aplicació.

Una orientació similar es troba a la legislació sobre la propietat industrial. 
La Llei de patents [LP]41 preveu amb caràcter enumeratiu42 diverses “accions 
per violació del dret de patent” (Títol VII). En particular, la víctima podrà 
reclamar “la indemnización de los daños y perjuicios sufridos” (art. 63.1.b),43 

legislador espanyol va transposar al Dret intern la Directiva 2004/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad 
intelectual (DOCE L 157, de 30.4.2004, p. 45-86).
37 Per tots Luis Díez-Picazo, “Artículo 125", a: Bercovitz, Comentarios..., cit., 1694-1698, p. 
1696.
38 Així Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, p. 243 i Díez-Picazo, “Artículo 125", cit., p. 1697; del mateix, 
“Indemnización…”, cit., p. 216, tot i que reconeix, en relació amb la redacció anterior de la 
norma, que “l’obscuritat del precepte permet altres interpretacions”. D’una forma semblant, 
Xabier Basozabal Arrue, “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro 
cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, ADC 1997, 1263-1299, p. 1296 i 
Fernando Díaz Vales, “La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos 
de propiedad industrial”, Anuario de la Facultad de Derecho de Alcalá de Henares, 2008, núm. 
1, 15-44, p. 36.
39 Per tots, vegeu Carrasco, “Artículo 123”, cit., p. 1654.
40 Per tots, Alicia Armengot Vilaplana, La tutela judicial civil de la propiedad intelectual, 
Madrid, La Ley, 2002, p. 344.
41 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad (BOE núm. 73, 
de 26.3.1986, p. 11188-11208).
42 Per tots, Juan Manuel Fernández López, “Marco legal del Derecho de patentes: reformas 
proyectadas”, a Fernández López (dir.), Propiedad industrial II, Madrid, CGPJ, 2006, 17-60, 
p. 35. 
43 Novament, la regulació resulta de la reforma introduïda per l’art. 3 de la ja citada Ley 
19/2006.
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acció que en uns supòsits —detalls a banda— pressuposa la culpa, i en altres 
no (art. 64 LP).44 La regulació de la quantia de la indemnització (art. 66.1) 
coincideix, mutatis mutandis, amb la relativa a la propietat intel·lectual (art. 
66.2, lletres a) i b) 1r paràgraf LP). Els beneficis que s’han de restituir són 
nets.45 Com en el cas de la LPI, el problema és que perquè la indemnització 
tingués efecte dissuasori la llicència hauria de ser més cara del que 
hipotèticament hauria estat,46 però admetre-ho traeix la funció merament 
compensatòria de la indemnització. Per a aconseguir-ho caldria recórrer a 
altres expedients tècnics.

La Ley de Marcas47 [LM] preveu una regulació similar en resposta a la 
proverbial dificultat de determinar els danys per la usurpació d’aquest 
tipus de dret.48 Pel que fa al lucre cessant, es dóna a la víctima la possibilitat 
d’optar entre una de les possibilitats que ja s’han exposat (art. 43.2). El TS 
ha afirmat que el criteri de la regalia significa “el deure d’abonar allò que 
en principi ja caldria haver acomplert” (STS de 18.2.1999 [RJ 1999/660], 
FD 3r, cas “Antoñita Linares”). Novament, en referir-se als beneficis de 
l’infractor i a la llicència hipotètica la llei maneja criteris propis d’una acció 
d’enriquiment.49 Amb això es distingeix, per exemple, del Dret suís, on la 
Llei de marques50 permet el titular de la marca que reclami —a més de la 
indemnització de danys— la restitució dels guanys conforme a les normes 
sobre gestió de negocis aliens (art. 55.2).51 El problema de la LM és que l’acció 
d’enriquiment no té autonomia. Ara bé, com que la violació de la marca 
suposa al mateix temps un il·lícit concurrencial, es podrà exercir l’acció 

44 Per tots, sobre aquest aspecte, vegeu Manuel Botana Agra, “Defensa y mantenimiento de 
la patente”, a: Carlos Fernández-Novoa / José Manuel Otero Lastres / Manuel Botana Agra, 
Manual de la propiedad industrial, Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 180.
45 Per tots, Fernández-Novoa, El enriquecimiento..., cit., p. 38.
46 Cosa que admet Miquel Montañá Mora, “Los daños y perjuicios por infracción de 
patentes”, a: Juan Manuel Fernández López (dir.), Propiedad industrial III, Madrid, CGPJ, 
2008, 127-170, p. 153.
47 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (BOE núm. 294, de 8.12.2001, p. 45579-45603), 
en la redacció resultant de la reforma mitjançant la Ley 19/2006 (art. 4).
48 Per tots vegeu Carlos Fernández-Novoa, Fundamentos de derecho de marcas, Madrid, 
Montecorvo, 1984, p. 286 ss.; Tratado sobre Derecho de marcas, Madrid, Barcelona, Marcial 
Pons, 2001, p. 404 i “Posición jurídica del titular de la marca”, a: Fernández-Novoa/Otero/
Botana, Manual…, cit., p. 680.
49 Per tots, J. Massaguer Fuentes, “Acción por violación del derecho de marca”, a: Enciclopedia 
Jurídica Básica, I, Madrid, Civitas, 1995, 116-122, p. 117; i Fernández-Novoa, Tratado..., cit., p. 
405.
50 Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la 
protection des marques, LPM) du 28 août 1992 (Etat le 1er juillet 2011), <www.admin.ch/ch/f/
rs/232_11/index.html>.
51 Sobre aquesta altra figura, vegeu més avall l’apartat III d’aquest treball.
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autònoma d’enriquiment injustificat de l’art. 32.6 LCD —que, com s’ha vist, 
no pressuposa la culpa.52

Ateses les dificultats que típicament experimenta el titular d’un dret de 
marca lesionada per provar el dany sofert, la llei facilita la càrrega probatòria 
d’aquest titular mitjançant una previsió específica. En particular, si la 
violació del dret ha estat declarada judicialment, el seu titular tindrà dret a 
obtenir en concepte d’indemnització l’1 % de la xifra de negocis realitzada 
per l’infractor amb els productes o serveis marcats il·lícitament, sense que 
calgui cap mena de prova. Si els danys o perjudicis són superiors i així ho 
acredita el titular de la marca, tindrà dret a una indemnització superior, 
conforme als apartats anteriors (art. 43.6 LM). La doctrina ha criticat 
que els tribunals tendeixin a renunciar a compensar més enllà d’aquest 
percentatge.53 Això de banda, el demandat podrà detreure les despeses de 
l’import brut de les vendes de productes proveïts de la marca infractora, en 
el seu cas.54

La Llei de protecció jurídica del disseny industrial55 [LDI] també preveu 
normes similars (arts. 54 i 55).56 La llei preveu una indemnització fixa i 
mínima per a tots els casos de violació d’un disseny registrat, consistent en 
l’1 % de la xifra de negocis de l’infractor amb els productes que incorporin el 
disseny protegit (art. 55.5). Aquesta llei no regula l’enriquiment injustificat 
de forma autònoma. Tanmateix, com que la violació del disseny industrial 
suposa al mateix temps un il·lícit concurrencial, es podrà exercir l’acció 
autònoma de l’art. 32.6 LCD.57

Les lleis anteriorment referides permeten posar en relleu com els drets 
immaterials resultants de les obres de l’ingeni humà estan protegits 
extracontractualment d’una forma molt semblant. Interessa destacar dos 
extrems. Primer, aquests drets presenten dificultats comunes a l’hora 

52 Vegeu Fernández-Novoa, Tratado…, cit., p. 408 i, del mateix autor, “Posición…”, cit., p. 681.
53 Vegeu Carrasco, “Aranzadi vs. El Derecho...”, p. 8 ss.
54 Vegeu Fernández-Novoa, El enriquecimiento..., cit., p. 79; del mateix, Derecho de marcas, 
Madrid, Montecorvo, 1990, cit., p. 206; del mateix, Tratado…, cit., p. 409-410; del mateix, 
“Posición…”, cit., p. 682; també Massaguer, “Acción…”, cit., p. 118.
55 Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial (BOE núm 162, de 
8.7.2003, p. 26348-26368), en la redacció que li va donar la citada Ley 19/2006 (art. 5).
56 Vegeu José Macías Martín, “La protección comunitaria del diseño industrial”, a Alberto 
Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.), Derecho de la competencia y propiedad industrial en la 
Unión Europea, Cizur Menor, Thomson Aranzadi, 2007, 305-356, p. 344. Sobre la regulació 
anterior, es pot veure Alberto Bercovitz, “La nueva regulación del diseño industrial en la UE 
y en la legislación española”, a Juan Manuel Fernández López (dir.), Propiedad industrial I, 
Madrid, CGPJ, 2003, 349-370, p. 361-365.
57 Vegeu José Manuel Otero Lastres, “Acciones judiciales”, a: Fernández-Novoa/Otero/
Botana, Manual…, cit., p. 469.
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de determinar la indemnització per la seva usurpació.58 Aquestes són 
particularment notables en relació amb el lucre cessant, atès el rigor de la 
jurisprudència (entre moltes, SSTS de 19.6.1989 [RJ 1989, 5725] i 26.6.1998 
[RJ 1998, 5019]). Per això, el legislador preveu mecanismes detallats de 
càlcul del quantum indemnitzatori d’aquest lucre cessant. Però aquests 
mecanismes no en permeten una determinació directa, sinó indirecta a 
través de determinats índex objectius. L’elecció entre ells no depèn de les 
circumstàncies del cas sinó de l’elecció subjectiva de l’interessat. Aquesta 
circumstància pot conduir a resultats inadequats, ja que les normes no 
distingeixen segons que la lesió s’hagi causat de forma negligent o dolosa.59 

A més, resulta discutible si el mètode previst facilita la determinació de la 
indemnització, especialment si es té en compte la dificultat de determinar 
el preu de la llicència hipotètica.60 Algunes reclamacions d’aquest tipus han 
fracassat per dificultats probatòries relacionades amb la demostració del 
benefici obtingut pel demandat (v. gr. SAP Pontevedra de 6.10.2004, FD 5è, 
i STS de 31.5.2002 [RJ 2002/6753], FD 4t, cas “Petrossian”; cf. el cas “Lara 
Croft”, SAP Barcelona, Secció 15a, de 28.5.2003 [AC 2003/960], FD 9è).

Segon, aquestes lleis (amb l’excepció de la LCD i la nova redacció de la LO 
1/1982) no esmenten una acció separada d’enriquiment injustificat entre 
els remeis corresponents al titular del dret vulnerat, sinó que l’absorció 
dels beneficis apareix només com a aspecte propi de la reclamació d’una 
indemnització. D’aquesta forma, la pretensió d’enriquiment queda 
incrustada en el mecanisme de la responsabilitat extracontractual, però de 
manera encoberta, disfressada de reclamació de responsabilitat.61 En aquest 
sentit, possiblement seria dogmàticament més correcte preveure de forma 
separada ambdues accions i no fingir danys allà on no n’hi ha.

d) Fets constitutius de delicte o falta

Consideració separada mereixen les reclamacions derivades d’un fet il·lícit 
constitutiu de delicte o falta. Deixant de banda les particularitats de 
l’anomenada “responsabilitat civil derivada de delicte”, cal tenir present 
que la legislació penal preveu el comís per part del jutge de tots els efectes 
del delicte o falta i els guanys que se’n derivin (art. 127 del Codi Penal 
[CP]). El comís no procedeix en tots els casos, sinó només quan el delicte o 
la falta siguin dolosos (art. 127.1 CP) o bé quan la llei prevegi la imposició 

58 De fet, en ocasions la vulneració del dret pot fins i tot representar un benefici per al seu 
titular. Vegeu, per tots, Fernández-Novoa, El enriquecimiento..., cit., p. 14. 
59 Vegeu Carrasco, “Restitución...”, cit., p. 150 i Basozabal, “Método...”, cit., p. 1267.
60 Vegeu Carrasco, “Aranzadi vs. El Derecho...”, p. 8 ss., i Basozabal, “Método...”, cit., p. 1294.
61 Semblantment, es pot veure Basozabal, “Método...”, cit., p. 1279 i Díaz, “La doctrina…”, 
cit., p. 25 i 30.
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d’una pena privativa de llibertat superior a un any per la comissió d’un 
delicte imprudent (art. 127.2 CP). És una conseqüència accessòria del delicte 
o falta. Per tant, pot aplicar-se encara que l’imputat estigui exempt de 
responsabilitat criminal o aquesta responsabilitat s’hagi extingit, sempre i 
quan “quedi demostrada la situació patrimonial il·lícita” (art. 127.4 CP).

Atès que el Codi Penal preveu el comís, si en concorren els pressupòsits 
d’aplicació resulta pràcticament impossible que es compleixi el primer 
requisit de l’acció d’enriquiment injustificat, com és que el demandat hagi 
obtingut un enriquiment, ja que aquest l’haurà decomissat l’òrgan judicial en 
compliment de la norma de l’art. 127 CP.62 La doctrina ha subratllat la utilitat 
del comís,63 però sembla que el legislador no és partidari de la seva aplicació 
indiscriminada, i especialment no en l’àmbit jurídico-privat.64

e) Recapitulació

Com ja s’ha vist, el legislador tendeix a barrejar o confondre figures o 
institucions diferents, com són la responsabilitat extracontractual i la 
prohibició de l’enriquiment injustificat. Aquesta confusió és molt clara en 
els supòsits en què la llei preveu que la mesura de l’enriquiment sigui un 
criteri de còmput del quantum indemnitzatori. Que la llei permeti la víctima 
de determinats danys optar per obtenir una suma que no es correspon 
necessàriament amb el dany efectiu, sinó que es determina per la dada 
objectiva de l’enriquiment obtingut pel demandat, trenca amb els principis 
més elementals de la responsabilitat extracontractual i suposa una disparitat 
de tractament en relació a altres situacions (cf. art. 1106 CCE). És com si 
el legislador establís que s’ha produït un dany objectiu, tot atribuint a la 
responsabilitat una funció de reintegració que en realitat li és aliena.65

En efecte, amb caràcter general la indemnització no pot tenir en compte la 
situació patrimonial del causant del dany,66 que és el que s’està fent quan 
aquella es computa mitjançant l’enriquiment. De fet, es podria intentar 
trobar un paral·lelisme amb la regla de determinació abstracta del dany 

62 Semblantment, Busto/Peña, “Enriquecimiento...”, cit., p. 163.
63 Així Fernando Pantaleón Prieto, “La Constitución, el honor y unos abrigos”, La Ley 1996, 
1689-1695, p. 1691.
64 Així ho interpreta Basozabal, Enriquecimiento..., cit., p. 98-99 i, del mateix autor, 
“Método...”, cit., p. 1297.
65 Vegeu Pantaleón, “La Constitución…”, cit., p. 1695 nota 33 i Basozabal, “Método...”, cit., p. 
1276, 1291 i 1293.
66 Vegeu Martín Casals, “Indemnización...”, cit., p. 393.
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prevista per l’art. 1108 CCE,67 i entendre que ens trobem davant d’una regla 
d’objectivització del còmput del dany (objektive Schadensberechnung), basada 
en la idea que és relativament freqüent o probable que el dany de la víctima 
coincideixi amb el benefici del danyant.68 Amb tot, un punt feble d’aquesta 
tesi és que en l’àmbit de l’art. 1108 CCE hi ha una coincidència estadística 
entre la regla i el dany típic, cosa que difícilment succeeix en el supòsit que 
aquí es comenta —especialment si es tenen en compte els casos en què el 
titular es nega sistemàticament a cedir el seu dret o l’explota o l’ha cedit en 
exclusiva.69 La coincidència pot ser freqüent, però també pot no donar-se.

Per això, hom es podria plantejar, al fil de les normes anteriors, que si es 
permet la víctima que absorbeixi l’enriquiment del causant del dany, el 
que s’està fent és introduir al nostre sistema la figura dels anomenats danys 
punitius (punitive damages).70 Certament, l’absorció del benefici implica 
atribuir a la víctima una suma de diners o “indemnització” que possiblement 
no es correspongui amb el dany sofert, sinó amb un paràmetre extern a la 
responsabilitat (l’enriquiment). Tot i certs debats, sembla que hi ha acord que 
no és una funció del Dret de la responsabilitat extracontractual sancionar 
conductes, sinó reparar danys.71 Però l’etiqueta de punició que se sol atribuir 
a l’absorció del benefici es pot relativitzar si l’absorció es contempla no 
com a indemnització, sinó com el que pròpiament és: una cosa diferent. 
De fet, sembla que no es pot titllar automàticament de punitiva l’absorció 
del benefici, perquè el seu quantum no depèn de la gravetat de la culpa del 
responsable72 i perquè només seria sancionadora la suma que excedís allò 
que la víctima hagués pogut obtenir per ella mateixa.73 A més, es podria 

67 En la línea que defensa Ángel Carrasco Perera, “Restitución de provechos (y II)”, ADC 
1988, 5-151, p. 149; del mateix, “Artículo 123”, cit., p. 1666 i “Aranzadi vs. El Derecho...”, p. 8 
ss. Aquesta és també la interpretació dominant a la jurisprudència alemanya, vegeu per tots 
Schlobach, Das Präventionsprinzip…, cit., p. 207.
68 Així també Ernst von Caemmerer, “Bereicherung und unerlaubte Handlung”, a: Hans Dölle / 
Max Rheinstein / Konrad Zweigert (Hrsg.), Festschrift für Ernst Rabel, Band I. Rechtsvergleichung 
und Internationales Privatrecht, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1954, 333-401, p. 360.
69 Vegeu Basozabal, “Método...”, cit., p. 1290-1291 i Díez-Picazo, “Indemnización…”, cit., p. 
222-223.
70 Així Busto/Peña, “Enriquecimiento...”, cit., p. 159-160 i Bercovitz, “La dignidad...”, cit. 
Semblantment, Basozabal, “Método...”, cit., p. 1297 , del mateix autor, Enriquecimiento..., cit., 
p. 98.
71 Per tots, Martín Casals, “Indemnización...”, cit., p. 393 i Martín Casals/Salvador, 
“Comentario…”, cit., p. 761.
72 Vegeu Mathias Siems, “Disgorgement of Profits for Breach of Contract. A Comparative 
Analysis”, Edinburgh Law Review, 2003, vol. 7, 27-59, p. 48 i 54.
73 Així, Rudolf Kramer, “Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten 
und Urheberrechten nach deutschem Recht”, GRUR: Gewerblicher Rechtsschutz und 
Urheberrecht 1980, 259-272, p. 270.
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qüestionar per què ha de ser el demandant qui absorbeixi l’enriquiment 
simplement per haver estat víctima d’una conducta danyosa. Si la institució 
fos realment punitiva, es podria valorar que l’absorció de danys s’atribuís a 
l’Estat, mentre que si se li busca un enquadrament teòric diferent pot estar 
plenament justificada la seva assignació a la víctima. Entre beneficiar el 
responsable o beneficiar la víctima, l’elecció sembla relativament senzilla en 
favor de la segona.74 Fins i tot, seria possible en teoria assignar a l’Estat el 
benefici obtingut il·lícitament sense que això equivalgués automàticament a 
una sanció. Aquest model es pot trobar al Dret comparat, a la Llei alemanya 
de competència deslleial [UWG]75 (§ 10). La doctrina alemanya considera 
que la norma no és punitiva —ja que el càstig requeriria anar més enllà 
de l’absorció del benefici— sinó merament preventiva.76 Tot això significa, 
primer, que el que el legislador hauria de fer no és confondre institucions, 
sinó preveure diversos remeis i fer que cadascun acompleixi la funció que 
li correspon. I segon, que l’absorció de beneficis no persegueix castigar, sinó 
simplement evitar que el responsable conservi un benefici que no hauria 
d’haver obtingut.

Qüestió diferent és si l’absorció del benefici obtingut pel demandat s’ha 
de canalitzar per la via de la indemnització del dany moral, com ha entès 
una part de la doctrina espanyola. Segons aquesta opinió, “la quantificació 
monetària del dany moral constitueix un instrument útil per a adequar a 
les circumstàncies del cas la reparació del perjudicat, superant els límits i 
les dificultats que deriven d’una estricta valoració dels danys i perjudicis 
materials soferts pel mateix”.77 Semblantment, es diu que “tal vegada pugui 
aproximar-se el benefici injustificat del transgressor a una espècie de dany 
moral de la víctima, que veu com una altra persona s’enriqueix a costa de la 
seva intimitat o de la seva imatge, amb el consegüent disgust i maldecap”.78 
Encara amb una línia similar, es posa en relleu l’absorció dels beneficis del 
responsable té una funció de satisfacció del dany moral.79

74 Com apunta Johannes Hager, “Durchführungsdefizite beim Ersatz des Schadens?”, dins 
de: Hans-Jürgen Ahrens / Christian von Bar / Gerfried Fischer / Andreas Spickhoff / Jochen 
Taupitz (Hrsg.), Medizin und Haftung. Festschrift für Erwin Deutsch zum 80. Geburtstag, 
Berlin, Heidelberg, Springer, 2009, 769-779, p. 770.
75 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 
2010 (Bundesgesetzblatt [BGBl.] I S. 254).
76 Vegeu Helmut Köhler, “UWG § 9”, a: Helmut Köhler / Joachim Bornkamm, Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb, 27. Auf., München, Beck, 2009, p. 1141 Rn. 3 i els que cita.
77 Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, “La dignidad de las víctimas de delitos”, Aranzadi 
Civil, “Tribuna”, núm. 6/2010 [BIB 2010, 1814].
78 Així Eugenio Llamas Pombo, “Daño y restitución del enriquecimiento del responsable”, 
Práctica Derecho de daños 2010, núm. 87, 3-4, p. 4, entre altres.
79 Així Moral/Rodríguez, Reparación..., cit., p. 154.
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Nogensmenys, sembla que aquesta interpretació porta a una confusió entre 
dany i enriquiment. D’aquesta forma, s’atribueix al Dret de la responsabilitat 
extracontractual una funció que no li correspon, com és sancionar una 
conducta, però de forma encoberta, com si la indemnització del dany moral 
fos una espècie de calaix de sastre que servís per a aconseguir les finalitats 
més diverses —fins i tot les no estrictament compensatòries, i per tant, també 
la funció d’absorció del el guany. Certament, en ocasions la indemnització 
d’un suposat dany moral es pot haver utilitzat a la pràctica com una via per 
a evitar una indemnització infracompensatòria.80 Ara bé, si el que es vol és 
que la víctima absorbeixi l’enriquiment del responsable, el que s’ha de fer és 
emprar les vies que l’ordenament ja preveu i, en cas que aquestes resultin 
insuficients per algun motiu, explorar-ne de noves, però sense pervertir el 
sentit del Dret de la responsabilitat extracontractual mitjançant la persecució 
de funcions que li són alienes, sigui directament, sigui amb el subterfugi 
d’una pretesa indemnització de danys morals. L’absorció encoberta de guanys 
(verdeckte Gewinnabschöpfung) desnaturalitza les regles de la responsabilitat 
extracontractual.81 Finalment, àdhuc en relació al dany patrimonial la 
doctrina alemanya ha posat en relleu que la determinació del dany sobre la 
base de la llicència hipotètica és insostenible i només s’explica dogmàticament 
com a una espècie de subrogat de l’acció d’enriquiment.82 Un cop que aquesta 
acció s’admet sense problemes no té gaire sentit seguir forçant els conceptes de 
la responsabilitat extracontractual per a aconseguir l’absorció del benefici.

B) La pretesa subsidiarietat de l’enriquiment injustificat

Amb tota probabilitat, les normes especials més amunt referides no haurien 
estat necessàries si el nostre sistema disposés d’una ordenació més clara 
de les accions o els remeis per la causació d’un dany. Particularment, la 
manca d’una regla general d’interdicció de l’enriquiment ha dut a un encaix 
forçat de la figura en normes d’àmbits materials diversos. Aquesta situació 
complexa obliga a preguntar-se com funcionaria, si és el cas, aquest mateix 
mecanisme en àmbits no coberts per les normes referides.

És sabut que, per a un corrent d’opinió força estès, l’acció d’enriquiment 
injustificat es caracteritza per la seva subsidiarietat (entre altres, SSTS de 
20.11.1964 [RJ 1964, 5394] i 25.11.1985 [RJ 1985, 5898]), subsidiarietat que, 

80 Com denuncia Carrasco, “Aranzadi vs. El Derecho...”, p. 8 ss., amb més referències. 
Semblantment, Pascual Martínez Espín, El daño moral contractual en la Ley de propiedad 
intelectual, Madrid, Tecnos, 1996, p. 53.
81 Semblantment, Tilman Hoppe, Persönlichkeitsschutz durch Haftungsrecht, Berlin, 
Duncker & Humblot, 2001, p. 119-120.
82 Vegeu Hans-Georg Koppensteiner / Ernst A. Kramer, Ungerechtfertigte Bereichrung, 
Berlin, De Gruyter, 1988, p. 80.
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per exemple, preveuen expressament els arts. 2042 del CC italià i 474 del 
CC portuguès.83 Això comporta que el remei en qüestió no pugui entrar en 
joc quan s’ha comès un acte il·lícit ja que, aleshores, es podria entendre que 
l’ordenament ja ha articulat una solució al problema, en la mesura en què 
permet una reclamació de danys.84

Nogensmenys, una altra línia jurisprudencial ha sostingut el criteri contrari, 
i per tant que l’acció d’enriquiment no és subsidiària (SSTS de 12.4.1955 
[RJ 1955, 1126]) i 8.6.1995 [RJ 1995, 4908]). Aquesta línia jurisprudencial 
és recolzada per part de la doctrina.85 Per tant, no hi ha alternativitat ni 
subsidiarietat, sinó concurrència d’accions, que pertoquen quan concorren 
els seus requisits respectius, i que es poden acumular.86 Aquest punt de 
vista sembla preferible, ja que cada acció té una funció diferent. A més, si es 
rebutja la subsidiarietat de l’acció d’enriquiment ja no hi ha cap necessitat de 
camuflar-la entre les normes sobre indemnització.

En tot cas, la pretesa subsidiarietat només podria impedir que l’exercici 
de l’acció d’enriquiment respecte de la reclamació del que estrictament 
constitueix el dany sofert per la víctima, ja que en cas contrari es faria 
servir la via de l’enriquiment injustificat per a alterar la solució a un 
supòsit de fet ja previst per una norma legal (la de responsabilitat).87 Però 
atès que l’enriquiment del responsable no és un dany stricto sensu, no 
entra dins del supòsit de la norma de responsabilitat extracontractual i, 
en conseqüència, queda la via oberta per reclamar l’enriquiment sobre la 
base de la prohibició d’enriquiment injustificat o una altra via. Això sí, cal 
evitar que una aplicació combinada de remeis diversos (especialment, si 
ja s’indemnitza el lucre cessant) desemboqui en una sobrecompensació de 

83 Vegeu, amb més detall, Daniel Visser, “Unjust enrichment”, a: Jan M. Smits (ed.), Elgar 
Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham UK, Northampton MA USA, Edward Elgar, 
2006, 767-782, p. 772; Paolo Gallo, Arricchimento senza causa e quasi contratti (i rimedi 
restitutori), Torino, UTET, 1996, p. 52 i ss.; Gallo, Commentario..., cit., p. 46 ss.; Alberto 
Trabucchi, “Arrichimento (azione di). b) Diritto civile”, a: Enciclopedia del Diritto, vol. III, 
Milano, Giufrè, 1958, 64-76, p. 74 i L. P. Moitinho de Almeida, Enriquecimento sem causa, 3ª 
ed., Coimbra, Almedina, 2000, p. 32 i 86 ss.
84 Vegeu Carrasco, “Artículo 123”, cit., p. 1674 i Sirena, “La restituzione...”, cit., p. 308.
85 Així Lacruz, “Notas...”, cit., p. 599-600 i Mª Paz García Rubio, “Restitución de beneficios 
obtenidos por intromisión en derecho ajeno, por incumplimiento contractual y por ilícito 
extracontractual”, a: Enrique Barros Bourie / Mª Paz García Rubio / Antonio Manuel Morales 
Moreno, Derecho de daños, Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009, 79-133, p. 
127.
86 Vegeu per tots José Antonio Álvarez Caperochipi, El enriquecimiento sin causa, 3ª ed., 
Granada, Comares, 1993, p. 35 i 116 i Díez-Picazo, “Indemnización…”, cit., p. 224.
87 Vegeu Margarita Castilla Barea, “La acción de enriquecimiento sin causa en el 
ordenamiento jurídico español: la justificación de su carácter subsidiario”, a: Vacca, 
Arricchimento…, cit., 105-124, p. 123.
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la víctima (Überkompensation), contrària a la prohibició d’enriquiment 
(Bereicherungsverbot).88

La solució del concurs d’accions no té res d’extraordinari des del punt 
de vista comparat, si es té en compte que als sistemes que rebutgen 
la subsidiarietat —com són el Dret alemany i el Dret holandès, i més 
recentment el DCFR — l’acció d’enriquiment pot concórrer amb la de 
responsabilitat extracontractual, de manera que la víctima pugui obtenir 
una “compensació” suplementària —pròpiament, l’absorció del benefici— 
gràcies a la primera.89 Una diferència entre ambdues accions es referiria als 
pressupòsits d’aplicació, ja que mentre que la responsabilitat requereix de la 
culpa com a regla general (art. 1902 CCE), l’enriquiment injustificat, no.90

Aquesta utilització combinada de remeis permet que el responsable no es 
lucri amb la seva conducta. Si el deure que li imposa l’ordenament jurídic 
es limita a reparar el dany, pot ser que aquell encara hi surti guanyant, 
suposant que hagi obtingut un enriquiment superior al dany de la víctima. 
Per a evitar-ho, cal que l’ordenament doni incentius adequats, permetent 
que a la reclamació de responsabilitat extracontractual s’hi afegeixi una 
segona reclamació complementària, adreçada a absorbir l’enriquiment.91 
La qual cosa, com s’ha vist, ja no pertany estrictament al Dret de la 
responsabilitat extracontractual sinó a una institució diferent. En definitiva, 
es tracta que la causació d’un dany no surti a compte (tort must not pay). 
Si es vol desincentivar aquest tipus de conductes, cal que el responsable 
també hagi de transferir a l’afectat el seu enriquiment.92 El tema és, però, si 
realment concorren els requisits per a aplicar l’acció d’enriquiment, cosa que 
s’examina tot seguit.

88 Per tots, vegeu Schlobach, Das Präventionsprinzip…, cit., p. 211 i Rolf Sack, “Die 
Lizenzanalogie im System des Immaterialgüterrechts“, a: Hans Forkel / Alfons Kraft 
(Hrsg.), Beiträge zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen. Festschrift 
für Heinrich Hubmann zum 70. Geburtstag, Frankfurt a. M., A. Metzner Verlag, 1985, 373-
396, p. 395-396.
89 Vegeu Jeroen Chorus, “The eclectic design of the new Dutch Civil Code”, a: Vacca, 
Arricchimento…, cit., 173-207, p. 184; Berthold Kupisch, “Ripetizione dell’indebito e azione 
generale di arricchimento. Riflessioni in tema di armonizzazione delle legislazioni”, a: 
Vacca, Arricchimento…, cit., 269-294, p. 287; Peter Schlechtriem, Schuldrecht. Besonderer Teil, 
5. Auf., Tübingen, Mohr Siebeck, 1998, p. 317 Rn. 675.
90 Per tots, Lacruz, “Notas...”, cit., p. 571 i Díez-Picazo, “Indemnización…”, cit., p. 218.
91 Com assenyala Antonio Gambaro, “Arricchimento ingiustificato e ripetizione 
dell’indebito. Note introduttive”, a: Vacca, Arricchimento…, cit., 1-11, p. 11.
92 En aquesta línia, vegeu Martín Casals, “Indemnización...”, cit., p. 398; en el Dret italià, 
semblantment, Pietro Trimarchi, “L’arricchimento derivante da atto illecito”, a: Paolo 
Cendon (a cura di), Scritti in onore di Rodolfo Sacco, Milano, Giuffrè, 1994, 1147-1159, p. 1150 
i 1153.
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C) La possible manca d’empobriment com a obstacle per a l’exercici de l’acció 
d’enriquiment injustificat

L’opinió dominant en el nostre Dret sosté que l’acció d’enriquiment té 
com a pressupòsit que la víctima hagi experimentat un empobriment a 
conseqüència de l’enriquiment del demandat. Aquest sembla ser el punt de 
partida acceptat comunament en els sistemes jurídics llatins.93 No només 
cal un empobriment, sinó que ha de ser correlatiu a l’enriquiment obtingut 
per altri. L’enriquiment s’obté “a expenses d’altri”, ja que li ocasiona una 
despesa o un desavantatge. Segons alguns autors, aquest empobriment 
no és altra cosa que un autèntic dany.94 En aquesta línia, en l’origen romà 
de la institució ja es requeria que l’enriquiment es produís cum alterius 
detrimento, i posteriorment les Siete Partidas d’Alfons X el Savi van exigir 
que l’enriquiment ho fos “con daño de otro” (P. 7,34,17). La primera 
jurisprudència sobre enriquiment injustificat va insistir molt en aquesta 
idea.95 Segons aquesta perspectiva, l’enriquiment i l’empobriment serien 
dues cares de la mateixa moneda. Aquesta connexió entre enriquiment i 
empobriment és tan intensa que la víctima només pot obtenir l’enriquiment 
en la mesura del seu empobriment (així expressament l’art. 479 del CC 
portuguès).96 L’empobriment s’erigeix així en un “límit infranquejable” per 
al demandant (en paraules de la STS de 5.10.1985 [RJ 1985, 4840], FD 2n; 
semblantment, STS de 19.4.1990 [RJ 1990, 2731], FD 9è).

En contrast amb l’anterior, es pot entendre que l’empobriment com a tal 
no és un requisit de la pretensió d’enriquiment injustificat.97 Per a aquesta 

93 Pot veure’s Rafael Núñez Lagos, El enriquecimiento sin causa en el Derecho español, 
Madrid, Editorial Reus, 1934, p. 107 ss.; Almeida, Enriquecimento..., cit., p. 61 ss.; Paolo 
Gallo, “Unjust Enrichment: A Comparative Analysis”, American Journal of Comparative Law 
1992, vol. 40, 431-465, p. 448; cf. Gallo, Commentario..., cit., p. 45, qui creu, amb tot, que el 
requisit de l’empobriment converteix l’acció d’enriquiment en un mal duplicat (un brutto 
doppione) de l’acció de responsabilitat extracontractual.
94 Entre altres, vegeu Busto/Peña, “Enriquecimiento...”, cit., p. 142.
95 Es pot veure Busto/Peña, “Enriquecimiento...”, cit., p. 144, amb més referències.
96 Per tots, Lacruz, “Notas...”, cit., p. 571, 585 i 586 i José Luis Lacruz Berdejo / Francisco de 
Asís Sancho Rebullida / Agustín Luna Serrano / Jesús Delgado Echeverría / Francisco Rivero 
Hernández / Joaquín Rams Albesa, Elementos de Derecho civil, II, Derecho de obligaciones, 
vol. 2, Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, 3ª ed. revisada y puesta al día por 
Francisco Rivero, Madrid, Dykinson, 2005, p. 408 i 414; per al Dret portugués, Almeida, 
Enriquecimento..., cit., p. 37, 48 i 116; per al Dret italià, Pietro Sirena, “Note critiche sulla 
sussidiarietà dell’ azione generaI di arricchimento senza causa”, Rivista Trimestrale di Diritto 
e Procedura Civile [Riv. trim dir. e proc. civ.] 2005, 105-128, p. 118.
97 Entre nosaltres, Álvarez, El enriquecimiento..., cit., p. 87 ss. També, en relació amb 
l’enriquiment per intromissió, Basozabal, Enriquecimiento..., cit., p. 101 i 334. Vegeu també 
l’anàlisi comparada de Gallo, “Unjust Enrichment”, cit., p. 449 i Reinhard Zimmermann, 
“Unjustified Enrichment: The Modern Civilian Approach”, Oxford Journal of Legal Studies 
[OJLS] 1995, vol. 15, 403-429, p. 404 i 420..
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altra tesi —que és la del Dret alemany— és suficient que el demandat hagi 
obtingut l’enriquiment, sense que calgui addicionalment que el demandant 
s’hagi empobrit de forma correlativa. En realitat, sí que pot succeir que ens 
casos d’enriquiment que es produeixen per una atribució o transferència 
d’una part a una altra (Leistungskondiktion) hi hagi correspondència entre 
enriquiment i empobriment, ja que l’empobriment de l’accipiens es correspon 
a l’empobriment del tradens. En canvi, no té perquè succeir així en els casos 
d’enriquiment per intromissió (Eingriffskondiktion). La confusió rau en 
ignorar l’enfocament tipològic de les accions d’enriquiment.98 Aquest altre 
punt de vista permetria les reclamacions de l’enriquiment en casos en què 
el fet que una persona s’enriqueixi no implica que una altra deixi d’ingressar 
quelcom en el seu patrimoni, ni tampoc que els seus béns experimentin 
un menyscabament. Per exemple, si algú utilitza una cosa moble aliena 
sense permís del titular, aquest ús pot ser innocu i tanmateix suposa un 
enriquiment per a l’autor de la intromissió. Aquest s’està estalviant el preu 
de la llicència hipotètica, que és el que ha de pagar.99 Aquest segon punt de 
vista permet un major àmbit operatiu de l’acció d’enriquiment, cosa que fa 
superflu el recurs a altres figures tècniques.

2.2 la qüestió en el dret comparat

Tots els sistemes jurídics han d’articular una solució per al cas en què 
el responsable d’un dany s’enriqueix, però això no es tradueix en un 
empobriment de la víctima. Amb una perspectiva funcional, en el Dret 
comparat es poden trobar enfocaments diversos. En uns sistemes, la qüestió 
es resol com a un supòsit de causació de danys, subjecta a indemnització. 
En altres, entren en joc els sectors normatius referents a l’enriquiment 
injustificat o a la gestió de negocis aliens sense mandat. En aquests darrers 
casos, l’acció d’enriquiment o l’acció contra el gestor desenvolupen una 
funció quasi-extracontractual (quasi-tortious functions).100

A) Primer sistema: Indemnització de danys

El primer sistema consisteix en aplicar les regles sobre responsabilitat 
extracontractual, com si la restitució de beneficis fos una autèntica 
indemnització. Aquest és l’enfocament adoptat pel common law. En ell, 
quan una persona no pateix una pèrdua (loss) malgrat haver estat víctima 

98 Aquesta confusió és palmària a l’obra de Núñez Lagos, El enriquecimiento..., cit., p. 112 i 
124. Cf. aquí, avall, nota 178 i text que l’acompanya.
99 Com l’anomenen Busto/Peña, “Enriquecimiento...”, cit., p. 150 i 153-154.
100 En aquest sentit es pot veure Christian von Bar (ed.), The Private Law Systems in the EU: 
Discrimination on Grounds of Nationality and the Need for a European Civil Code, European 
Parliament, Directorate General for Research, Working Paper, 2000, p. 48 ss.
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d’un acte il·lícit (wrong), no pot —pròpiament parlant— basar-se en les regles 
del Dret de la responsabilitat extracontractual (tort law) per exigir-ne una 
reparació o indemnització. Tanmateix, els jutges anglesos entenen, dins de 
certs límits, que l’autor de la conducta il·lícita no en pot sortir beneficiat. La 
comissió de l’acte il·lícit no pot sortir a compte o, com diu una frase molt 
citada del jutge Lord Devlin, tort must not pay (Rookes v. Barnard).101

Per a assolir un resultat just, es considera que la indemnització no es 
pot limitar estrictament a la compensació del dany sinó que també ha 
de permetre que la víctima absorbeixi allò en què el responsable s’hagi 
beneficiat (Dubai Aluminium Co v. Salaam).102 Per evitar un resultat 
indesitjat, com seria que la conducta il·lícita resultés profitosa, els jutges 
anglesos poden obligar el responsable a transferir (disgorge) a la víctima 
l’enriquiment. Aquesta obligació s’incardina dins el Dret de la responsabilitat 
civil, sense que es produeixi un salt a un altre expedient tècnic com seria 
l’enriquiment injustificat. Ans al contrari, l’enriquiment il·lícit (wrongful 
enrichment) constituiria un supòsit de danys (wrongs).103

Per tant, en el common law és el mateix Dret de la responsabilitat 
extracontractual el que articula un mecanisme, l’anomenat disgorgement, per 
a impedir que el responsable s’enriqueixi amb la seva conducta, tot obligant-
lo a transferir-lo a l’afectat. El sistema opera com si l’enriquiment obtingut 
pel responsable fos un dany, pel qual es pot demanar una indemnització 
(damages).

Per a entendre aquest fenomen cal tenir en compte dos factors. El 
primer, que al common law el Dret relatiu a les restitucions (law 
of restitution) està infradesenvolupat en comparació amb altres 
sistemes.104 El segon, que al common law s’admeten categories 
d’indemnització no coincidents amb les del nostre sistema, siguin 
indemnitzacions punitives (exemplary damages) o indemnitzacions 
restitutòries (restitutionary damages).105 Si s’adopta un enfocament 
funcional, es pot dir que la reversió de la transferència —consisteixi 
aquesta en una suma de diners o en un objecte diferent— que té lloc 
arran de l’acció d’enriquiment injust es produeix en el Dret de danys 

101 [1964] A.C. 1129, 1227.
102 [2003] 1 All ER 97, 135, 164.
103 Vegeu Peter Birks, “Unjust Enrichment and Wrongful Enrichment”, Texas Law Review 
2001, vol. 79, 1767-1794, p. 1767, 1777 i 1782.
104 En aquesta línea, Siems, “Disgorgement…”, cit., p. 46.
105 Per tots, Michael Tilbury, “Remedies and the Classification of Obligations”, a: Andrew 
Robertson (ed.), The Law of Obligations. Connections and Boundaries, London, UCL Press, 
2004, 11-30, p. 28.
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a través de la indemnització restitutòria.106 O si es vol dir d’una altra 
manera, l’absorció de beneficis o disgorgement no té una funció 
compensatòria, sinó una altra de diferent.107

La devolució o disgorgement no té com a funció castigar el causant del 
dany, sinó només privar-lo dels beneficis obtinguts (profit-stripping). Per 
tant, la seva funció no és ni compensatòria ni punitiva, sinó preventiva de 
la comissió de conductes il·lícites (deterrence). Per això, a diferència del que 
passa amb les indemnitzacions punitives (punitive damages), el responsable 
pot detreure’n les seves despeses. El disgorgement tampoc no es pot 
confondre amb figures més o menys similars. En primer lloc, no persegueix 
deixar el responsable en una posició pitjor a aquella en què es trobaria si no 
hagués causat el dany, raó per la qual es distingeix dels anomenats exemplary 
damages.108 I en segon lloc, el disgorgement no es pot confondre amb 
l’enriquiment injust (unjust enrichment), perquè el primer té la seva causa en 
un acte il·lícit (wrongdoing), mentre que el segon té per objecte la restitució 
d’allò obtingut injustament.109 En aquest sentit, des del punt de vista de la 
taxonomia jurídica sembla desitjable caracteritzar l’acció de disgorgement 
com a una acció de responsabilitat.110

El disgorgement només es pot sol·licitar si el demandat ha comès un 
il·lícit (wrong) contra el demandant, ja es tracti d’un acte originador de 
responsabilitat extracontractual (tort) o un acte contrari a la equity (equitable 
wrong).111 Segons el common law, el remei és el pagament d’una suma 
raonable (reasonable fee), mentre que conforme a l’equity el responsable ha de 
transferir a l’altra part tots els beneficis obtinguts per l’incompliment del seu 
deure.112 

No és suficient qualsevol tipus de tort, sinó que ha de tractar-se d’una 
apropiació d’un bé moble o immoble; d’una violació d’una patent o 
dret d’autor (copyright), o de l’ús del nom o la imatge d’altri amb una 
finalitat comercial. En canvi, no es pot demanar el disgorgement quan 

106 Vegeu James Edelman, “The Meaning of ‘Damages’: Common Law and Equity”, a: 
Robertson, The Law of Obligations, cit., 31-58, p. 39 i, del mateix autor, “Gain-Based Damages 
and Compensation”, a: Burrows/Lord Rodger of Earlsferry, Mapping..., cit., 141-161, p. 150 ss.
107 Vegeu Jeffrey Berryman “The Compensation Principle in Private Law”, University Loyola 
of Los Angeles Law Review 2008, vol. 42, 91-129, p. 118-119.
108 Amb un altre parer, en el nostre sistema, cf. Bercovitz, “La dignidad...”, cit.
109 Fa aquesta distinció Edelman, “Gain-Based...”, cit., p. 143.
110 Vegeu David J. Ibbetson, A Historical Introduction to the Law of Obligations, Oxford, 
Oxford University Press, 1999, p. 293.
111 Vegeu Visser, “Unjust enrichment”, cit., p. 777.
112 Vegeu Siems, “Disgorgement…”, cit., p. 30.
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la víctima ho és d’un tort de difamació (defamation). Cal fer referència 
també a l’anomenat tort de conversion, segons el qual la responsabilitat 
del causant del dany és objectiva.113

Pel que fa a la coordinació del remei en equitat amb l’acció de danys, tot i que 
de vegades s’hagi entès que són incompatibles, part de la doctrina argumenta 
que només hi hauria incompatibilitat quan l’exercici conjunt condueix a una 
compensació per partida doble (double recovery).114 Tanmateix, una altra 
opinió crida l’atenció sobre la dificultat que es produeixi solapament entre 
ambdós remeis, en la mesura en què l’acció indemnitzatòria es centra en el 
dany de la víctima, i en canvi l’absorció de beneficis es centra en el benefici 
del responsable.115 es considera que no és indemnitzatòria, i per aquesta raó 
és irrellevant si la víctima hauria pogut obtenir o no el mateix benefici.116

Quelcom similar succeeix al Dret de contractes anglès, als casos 
d’incompliment. La indemnització que se’n deriva es pot determinar no 
per referència a la pèrdua soferta per la part innocent, sinó pel guany 
(o estalvi, en el seu cas) obtingut per l’incomplidor (Attorney General 
v. Blake).117 Tanmateix, la House of Lords precisa que aquest remei és 
excepcional i només s’ha aplicat en casos en què l’incompliment era 
dolós i estava adreçat específicament a obtenir el guany o estalvi. La 
doctrina critica la inseguretat que deriva d’aquesta regla.118

Altres sistemes es poden encabir en aquesta mateixa categoria. Al Dret 
francès la indemnització de danys té en compte no només els danys i 
perjudicis patits per la víctima, sinó també l’enriquiment obtingut pel 
responsable. Aquest es computa a la partida del lucre cessant (lucrum 
cessans) de la indemnització. Es tracta d’una acumulació encoberta (cumul 

113 Vegeu Andrew Burrows, Remedies for Torts and Breach of Contract, 2nd ed., London [etc.], 
Butterworths, 1994, p. 292.
114 Vegeu Sam Doyle / David Wright, “Restitutionary Damages — The Unnecessary 
Remedy?”, Melbourne University Law Review 2001, núm. 1 <www.austlii.edu.au/au/journals/
MULR/2001/1.html> (consultat: 3.6.2010), § V.
115 Per a Burrows, Remedies…, cit., p. 305, el que succeeix és que l’absorció de beneficis sol 
veure’s com a remei massa dràstic, que cal limitar, però no hi ha veritable incompatibilitat 
amb l’altra acció.
116 Vegeu Graham Virgo, “Restitutionary Remedies for Wrongs: Causation and Remoteness”, 
a: Charles E. F. Rickett (Ed.), Justifying Private Law Remedies, Oxford and Portland Oregon, 
Hart Publishing, 2008, 301-331, p. 308.
117 [2001] 1 A.C. 268.
118 Vegeu Hector L. MacQueen, “DCFR and 'restitutionary damages' for breach of 
contract”, European Private Law News, 16 May 2009 <www.law.ed.ac.uk/epln/blogentry.
aspx?blogentryref=7780>, amb més referències. Semblantment, Siems, “Disgorgement…”, 
cit., p. 33.
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caché) de l’acció de danys i de l’acció d’enriquiment.119 També cal tenir 
present que el Dret francès és força flexible pel que fa a la interpretació 
del concepte de dany moral (préjudice moral).120 La situació francesa és 
comparable a la que es troba al Dret italià.121 La doctrina subratlla que l’acció 
de responsabilitat extracontractual és emprada a la pràctica fins i tot en 
casos en què potser el més natural seria fer servir l’acció d’enriquiment.122

El Dret alemany també es podria encabir en aquest primer grup de 
sistemes, però amb molts matisos. Només part de la doctrina admet que la 
responsabilitat extracontractual basada en la culpa (§ 823 I BGB; en cas de 
dol, § 826 BGB) inclogui l’absorció dels beneficis obtinguts pel causant del 
dany.123 Com es veurà més avall, la posició dominant canalitza aquestes 
reclamacions per altres vies. La doctrina també ha cridat l’atenció sobre el 
fet que la responsabilitat extracontractual permet en ocasions assolir una 
funció d’absorció de beneficis (Gewinnhaftung), en concret en els casos en 
què es determina el lucre cessant de la víctima segons el benefici obtingut 
pel causant del dany.124 Però això pressuposa el salt a una figura diferent, 
com és la gestió de negocis aliens sense mandat, sobre la qual es tractarà 
més endavant. En contrast amb això, part de la doctrina ha proposat de lege 
ferenda que es suprimeixi aquest expedient i que s’inclogui una nova norma 
en seu de dany (§ 251 BGB). Conformement, la víctima d’un il·lícit dolós 
podria reclamar, en lloc de la indemnització, la restitució del benefici que 
el responsable hagués obtingut.125 Això al marge, diverses normes relatives 
a drets immaterials preveuen remeis indemnitzatoris segons el mètode del 
triple còmput del dany (dreifache Schadensberechnung). Conformement, la 
víctima pot demanar en concepte d’indemnització el preu de la llicència 
hipotètica o els beneficis obtinguts pel demandat. El mateix es pot reclamar 
per la via de l’enriquiment injustificat, de la qual es tractarà més avall.126

119 Com posa en relleu Remy, “Les restitutions...”, cit., p. 91, amb més referències.
120 Vegeu Cees van Dam, European Tort Law, Oxford, OUP, 2006, p. 1202, amb més referències.
121 Vegeu Pietro Trimarchi, “Illecito (diritto privato)”, a: Enciclopedia del Diritto, vol. XX, 
Milano, Giuffrè, 1970, 90-112, p. 109 i Gallo, Commentario..., cit., p. 40.
122 Vegeu de nou Gallo, Commentario..., cit., p. 46.
123 Vegeu Hoppe, Persönlichkeitsschutz…, cit., p. 90 i Köhler, “UWG § 9”, cit., p. 1134 Rn. 4.28
124 Vegeu Detlef König, “Gewinnhaftung”, a: Hans Claudius Ficker / Detlef König / Karl F. 
Kreuzer / Hans G. Leser / Wolfgang Frhr. Marschall von Bieberstein / Peter Schlechtriem 
(Hrsg.), Festschrift für Ernst Caemmerer, Tübingen, Mohr, 1978, 179-207, p. 202-203.
125 Així Gerhard Wagner, Neue Perspektiven im Schadensersatzrecht – Kommerzialisierung, 
Strafschadensersatz, Kollektivschaden. Gutachten A für den 66. Deutschen Juristentag, 
München, C. H. Beck, 2006, p. A 95; el segueix Tobias Helms, “Grenzen der Gewinnabschöpfung 
bei vorsätzlichem Vertragsbruch”, ZEuP 2008, 150-164, p. 159-161 i 164.
126 Vegeu Erwin Deutsch / Hans-Jürgen Ahrens, Deliktsrecht, 5. Auf., Köln, Carl Heymanns 
Verlag, 2009, p. 209 Rn. 677; aquí, més avall, apartat II.2.2.B).
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També els “Principis de Dret europeu de la responsabilitat civil” (Principles 
of European Tort Law [PECL]),127 elaborats pel Grup Europeu de Dret de la 
Responsabilitat Civil (European Group on Tort Law [EGTL]),128 fan referència 
a aquesta qüestió. Pel que fa a les mesures de prevenció, estableixen 
que “Les despeses realitzades per evitar un dany que amenaça produir-
se constitueixen un dany rescabalable en la mesura en què hagin estat 
raonables” (art. 2:104: Despeses preventives).129 En canvi, no diuen res sobre 
la qüestió dels beneficis obtinguts pel causant del dany. Contenen, això sí, 
una norma sobre els “Beneficis obtinguts mitjançant l’esdeveniment danyós” 
(art. 10:103), però es refereix només als beneficis obtinguts per la víctima.

En canvi, la qüestió sí que està prevista al Draft Common Frame of Reference. 
La restitució de beneficis obtinguts per una conducta il·lícita s’hi regula 
en seu de responsabilitat extracontractual. Disposa que en cas de dany 
jurídicament rellevant, el responsable repari el dany, el que s’aconsegueix, 
primer, posant la víctima en la posició en què es trobaria si el dany no hagués 
tingut lloc (art. VI.-6:101 (1) DCFR). Si aquesta forma de reparació no és 
possible, i sempre que sigui raonable (reasonable), la reparació pot consistir 
en la recuperació (recovery) de qualsevol avantatge obtingut pel responsable 
en connexió amb la causació del dany (art. VI.-6:101 (4) DCFR). Part de la 
doctrina ha lloat aquesta proposta de regulació, sobre la base que preveu un 
remei especial dins del Dret de la responsabilitat extracontractual.130

De fet, el criteri del DCFR no és del tot clar, ja que sembla que s’estan 
barrejant aquí qüestions d’enriquiment injust amb qüestions de danys. 
Aquesta regulació es fa al marge de la referida a les reclamacions 
d’enriquiment injust (Unjust enrichment), que es troba en una seu 
sistemàtica diferent (llibre VII del DCFR).131 No queda del tot clar per què 

127 European Group on Tort Law, Principles of European Tort Law. Text and Commentary, 
Vienna [etc.], Springer, 2005. Hi ha traducció a l’espanyol: European Group on Tort Law, 
Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil, Cizur menor, Thomson Aranzadi, 
2009.
128 La seva pàgina web és: <www.egtl.org>.
129 Traducció al català per Miquel Martín Casals i Albert Ruda, a EGTL, PETL, cit., p. 184 
ss. L’original en anglès diu així: Expenses incurred to prevent threatened damage amount to 
recoverable damage in so far as reasonably incurred.
130 Vegeu Gerhard Wagner, "Präventivschadensersatz im Kontinental-Europäischen 
Privatrecht", a: Peter Apathy / Raimund Bollenberger / Peter Bydlinski / Gert Iro / Ernst 
Karner/ Martin Karolus (Hrsg.), Festschrift für Helmut Koziol zum 70. Geburtstag, Wien, Jan 
Sramek Verlag, 2010, 925-942, p. 938; del mateix, "Deliktsrecht", a: Reiner Schulze / Christian 
von Bar / Hans Schulte-Nölke (Hrsg.), Der akademische Entwurf für einen Gemeinsamen 
Referenzrahmen. Kontroversen und Perspektiven, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 161-214, p. 205.
131 Per a una valoració crítica sobre aquest llibre, per tots, Christiane Wendehorst, 
“Unterechtfertigte Bereicherung”, a: Schulze/von Bar/Schulte-Nölke, Der akademische 
Entwurf…, cit., 215-260.
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s’han regulat aquestes pretensions fora de la regulació sobre l’enriquiment 
injust i dins de les relatives a la responsabilitat extracontractual. Segons el 
comentari oficial, la reclamació per a recuperar el profit obtingut pel causant 
del dany es basa en la ficció que la víctima hauria estat capaç d’explotar els 
drets dels que es tracti de la mateixa manera i amb més o menys el mateix 
èxit econòmic que el causant del dany.132 Però sembla dubtós que realment 
calgui basar la recuperació del profit en la idea que el profit obtingut pel 
demandat es correspon amb el dany econòmic del demandant.133 Justament 
perquè es tracta d’una assumpció poc realista, d’una autèntica ficció, el 
legislador alemany no preveu aquesta regla en seu de danys, sinó de gestió 
de negocis aliens sense mandat.134 Si del que es tracta és que la víctima 
absorbeixi el benefici de l’altra part, no hi ha cap necessitat de preguntar-se 
si, per exemple, aquella hauria estat disposada hipotèticament a llicenciar el 
responsable, o àdhuc si hauria estat en condicions d’obtenir el benefici per 
ella mateixa.135 No sempre és encertat suposar que el benefici del responsable 
coincideix amb el que hauria obtingut hipotèticament la víctima.136 A més, 
el DCFR tampoc no deixa clar en quins casos es considerarà “raonable” que 
es produeixi l’absorció dels beneficis. Tot i que aquest terme pugui ser un 
expedient per a introduir certa flexibilitat al sistema,137 sembla poc precís, 
igual com passa amb molts altres profusament emprats pel DCFR.138 Així 
doncs, el supòsit de fet de la norma s’ha de criticar per la seva manca de 
claredat.139

132 Vegeu Christian von Bar, Principles of European Law. Study Group on a European Civil 
Code. Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another (PEL Liab. Dam.), 
Munich, Sellier, 2009, p. 912 núm. 18.
133 Com critica Erik Monsen, “Draft Common Frame of Reference (DCFR) and Restitution 
for Wrongs”, ERPL 2010, 813 ss. Vegeu també la nota anterior.
134 Vegeu Harke, Allgemeines Schuldrecht, cit., p. 339 Rn. 346 i avall, apartat III.
135 Vegeu ja Elke Ullmann, „Die Verschuldenshaftung und die Bereicherungshaftung 
des Verletzers im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht“. GRUR: Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht 1978, núm. 80(1), 615-623, p. 618.
136 Vegeu, en relació a la llei espanyola anterior, Díez-Picazo, “Artículo 125“, cit., p. 1696; 
semblantment, per al Dret alemany, Schlobach, Das Präventionsprinzip…, cit., p. 211.
137 Com apunta Marta Infantino, “Making European Tort Law: The Game and its Players”, 
Cardozo Journal of International and Comparative Law 2010, vol. 18, 45-87, p. 71-72.
138 Vegeu Horst Eidenmüller / Florian Faust / Hans Christoph Grigoleit / Nils Jansen / 
Gerhard Wagner / Reinhard Zimmermann, “The Common Frame of Reference for European 
Private Law—Policy Choices and Codification Problems”, OJLS 2008, núm. 28(4), 659-708, p. 
675-676, 702 i 706.
139 En el mateix sentit, Nils Jansen, “Negotiorum gestio und Benevolent Intervention in 
Another's Affairs: Principles of European Law?”, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 
[ZEuP] 2007, 958-991, p. 987.
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Una variant dins d’aquest primer sistema la trobem en el Dret holandès. En 
ell, i de forma potser sorprenent, l’enriquiment injustificat es regula dins 
del conjunt de normes dedicades a la reparació de danys (schadevergoeding). 
El Codi Civil holandès (Burgerlijk Wetboek [BW]) no té cap problema en 
preveure que l’enriquiment (verrijking) és un autèntic dany (schade), que 
obliga la persona que s’enriqueix a costa d’una altra a rescabalar-lo (te 
vergoeden) en la suma del seu enriquiment, quan aquest es produeix de 
forma injustificada (ongerechtvaardigd, art. 6:212). Aquest criteri sembla 
únic en el Dret comparat i ha estat criticat fins i tot per la mateixa doctrina 
holandesa.140 A més, el Codi holandès conté una norma específica sobre el 
supòsit en què el causant del dany s’enriqueix gràcies a la seva conducta 
antijurídica (van onrechtmatige daad). En tal cas, el jutge podrà calcular 
el dany amb la quantia del benefici o una part d’aquest (op het bedrag van 
die winst of op een gedeelte daarvan, art. 6:104). L’aplicació d’aquesta norma 
requereix que la víctima hagi sofert un dany (requisit del dany o schade-
eis), de forma que el mer enriquiment del demandat no és suficient —segons 
la jurisprudència. Tanmateix, des del punt de vista teòric o dogmàtic, part 
de la doctrina assenyala que el fonament de la restitució dels beneficis 
(voordeelsafgifte) és la idea de l’enriquiment injustificat.141 A més, la norma 
no limita la quantia de l’enriquiment que pot exigir el demandant en funció 
de l’empobriment experimentat per ell (a diferència del que succeeix si 
s’aplica la norma ja vista de l’art. 6:212 BW).

B) Segon sistema: Enriquiment injustificat

El segon sistema consisteix en aplicar un expedient tècnic diferent, a 
manca d’una regla equiparable entre les relatives a la responsabilitat 
extracontractual. L’exponent més clar d’aquesta solució és el Dret alemany, 
conforme al qual allò que s’obté mitjançant una conducta no permesa per 
l’ordenament (Bereicherung durch unerlaubte Handlung) constitueix un 
enriquiment injustificat (ungerechtfertigte Bereicherung), a condició que es 
compleixin els requisits d’aplicació d’aquesta figura.142 Aquesta tesi també és 
propugnada, amb les degudes adaptacions, per part de la doctrina espanyola, 
que canalitza per la via de l’enriquiment les reclamacions del benefici derivat 
de l’acte il·lícit. Per a aquests autors, tota intromissió indeguda o il·legítima 
en l’exercici d’un dret absolut, i en especial l’exercici per altri del ius fruendi, 

140 Vegeu J.W.M.K. Meijer, Ongerechtvaardigde verrijking, Rotterdam, Erasmus Universiteit 
Rotterdam, 2007, p. 9 amb més referències.
141 Vegeu J.G.A. Linssen, Voordeelsafgifte en ongerechtvaardigde verrijking, Den Haag, Boom 
Juridische uitgevers, 2001, p. 536 i Meijer, Ongerechtvaardigde verrijking, cit., p. 55 i 56.
142 Per tots, von Caemmerer, “Bereicherung…“, cit., p. 394 i Peter Schlechtriem, „Anmerkung. 
BGH, Urteil v. 15.11.1994“, JZ 1995, 362-364, p. 364.
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dóna lloc a l’aplicabilitat de la condictio per intromissió.143 D’acord amb 
aquest punt de partida, l’absorció de l’enriquiment es pot demanar quan la 
víctima hagi vist lesionat un dret que li confereixi un monopoli d’explotació, 
conforme a la teoria del “contingut d’atribució” (Zuweisungsgehalt).144

Aquest monopoli existeix en el cas de drets absoluts com els drets reals, ja 
que atribueixen al seu titular la facultat d’explotar-los amb exclusió dels 
demés. En canvi, hi ha altres drets mancats d’aquesta característica. Per 
exemple, la víctima d’una intromissió al dret a l’honor no s’hauria pogut 
enriquir difamant-se a si mateixa. Semblantment, en el cas de la publicació 
d’una entrevista fictícia amb un famós (cas de Carolina de Mònaco contra 
la revista alemanya Bunte), aquest tampoc no veu afectat cap contingut 
d’atribució, ja que l’afectat no hauria pogut publicar una tal entrevista –sinó, 
com a molt, una entrevista real a canvi de diners.145 En conseqüència, en el 
cas de drets de la personalitat, segons la teoria de l’atribució la pretensió 
d’enriquiment només pertoca si tenen un contingut d’atribució, com succeeix 
amb els drets a la imatge o alguns aspectes de la intimitat, però no amb el 
dret a l’honor.146 Això suggereix que quan el legislador preveu la possibilitat 
d’absorbir els beneficis en aquest darrer supòsit, el fonament dogmàtic de la 
norma no pot ser la teoria referida, sinó un de diferent.

Com es veurà de seguida, la interpretació de la doctrina espanyola conforme 
a la teoria de l’atribució troba la seva inspiració en el Dret alemany, i té els 
mateixos problemes que aquest presenta.

A diferència del que succeeix al nostre sistema, el BGB preveu una regla 
general de prohibició de l’enriquiment injustificat (ungerechtfertigte 
Bereicherung, § 812 paràgraf 1r). Segons disposa, la persona que obté 
quelcom a costa d’una altra i sense un fonament jurídic està obligat a 
restituir-ho, ja ho hagi obtingut per la prestació (Leistung) d’un altre o 
d’una altra manera (in sonstiger Weise), és a dir, té l’acció d’enriquiment 
no basada en una prestació (Nichtleistungskondiktion). És en aquest 
segon incís de l’alternativa on la doctrina ubica sistemàticament l’acció 
contra la intromissió en les posicions jurídiques protegides d’altri 
(Eingriffskondiktion). Aquesta acció es caracteritza perquè el demandat ha 
actuat sense permís i ha explotat la posició jurídica del demandant en el 

143 Per tots Díez-Picazo, “Artículo 125“, cit., p. 1695.
144 Especialment, vegeu Basozabal, “Método...”, cit., p. 1281 i els autors alemanys que cita.
145 Vegeu Köndgen, “Gewinnabschöpfung...“, cit., p. 670. Cf. Claus-Wilhelm Canaris, 
“Gewinnabschöpfung bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts”, a: Hans-
Jürgen Ahrens / Christian von Bar / Gerfried Fischer / Andreas Spickhoff / Jochen Taupitz 
(Hrsg.), Festschrift für Erwin Deutsch, Köln [etc.], Carl Heymanns Verlag, 1999, 85-109, p. 88.
146 Vegeu per tots Pantaleón, “La Constitución…”, cit., p. 1694 nota 24; Díez-Picazo, 
“Indemnización…”, cit., p. 224 i García Rubio, “Restitución...”, cit., p. 129.
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seu propi interès. Gràcies a això, el primer s’ha enriquit a costa del segon 
(auf dessen Kosten). La funció de la norma és compensar l’enriquiment 
(Ausgleichsfunktion), no pas castigar ningú.147 Ara bé, i això és clau, aquest 
enriquiment no es transmet íntegrament a la víctima de la usurpació, sinó 
només el valor objectiu del bé usurpat (conforme al § 818.2 BGB). Aquest 
valor objectiu de mercat (objektiver Marktswert) es tradueix en la llicència 
hipotètica (angemessene Lizenzgebühr), que representa el valor afectat tot i 
que pugui ser inferior al benefici obtingut. En conseqüència, l’afectat no pot 
absorbir tot l’enriquiment (Verletzergewinn), sinó només el valor d’allò de què 
un altre s’ha apropiat (Werthaftung, Wertersatz). Això contrasta amb el nostre 
Dret, on l’enriquiment no es determina pel valor de la llicència sinó que està 
limitat per l’empobriment.148

El fonament de la norma del § 812 BGB —ja referida— és molt debatut 
a la doctrina alemanya. La interpretació tradicional —formulada 
pel cèlebre romanista alemany Fritz Schulz— sosté que la norma es 
basa en la antijuridicitat de la intromissió (teoria de l’antijuridicitat o 
Rechtswidrigkeitstheorie), raó per la qual l’acció tindria una certa relació amb 
el Dret de la responsabilitat extracontractual.149 En canvi, l’opinió dominant 
entén que la regla no depèn en la seva aplicació del fet que s’hagi causat un 
dany al perjudicat o que hagi tingut una conducta antijurídica o reprovable 
de l’altra part, sinó del fet que s’ha produït un resultat (l’enriquiment) que 
no es pot justificar.150 Per això, la doctrina alemanya dominant (i també 
part de la doctrina suïssa) es basa en la idea del “contingut d’atribució” 
(Zuweisungsgehalt) de la posició jurídica afectada. Segons la teoria “de 
l’atribució” (Zuweisungstheorie), el decisiu és que el benefici obtingut pel 
demandat gràcies a la seva intromissió no correspon a aquest, sinó al titular 
del dret usurpat, que és a qui hauria correspost tal benefici conforme 

147 Vegeu Peter Schlechtriem, “Wandlungen des Bereicherungsrechts”, a: Peter Schlechtriem 
(Hrsg.), Wandlungen des Schuldrechts, Baden-Baden, Nomos, 2002, 179-192, p. 186.
148 Vegeu Gimeno, “Algunos problemas...”, cit., p. 954 i amunt, apartat II.2.1.C).
149 Vegeu Fritz Schulz, “System der Rechte auf den Eingriffserwerb“, Archiv für die 
civilistische Praxis [AcP] 1909, vol. 105, 1-488. La tesi va ser admesa després per Horst H. 
Jakobs, Eingriffserwerb und Vermögensverschiebung in der Lehre von der ungerechtfertigte 
Bereicherung, Bonn, 1964, p. 64 ss., i criticada per Christof Kellmann, Grundsätze der 
Gewinnhaftung. Rechtsvergleichender Beitrag zum Recht der ungerechtfertigten Bereicherung, 
Berlin, Duncker & Humblot, 1969.
150 Per tots, Josef Esser / Hans-Leo Weyers, Schuldrecht. Band II. Besonderer Teil. Teilband 2. 
Gesetzliche Schuldverhältnisse,8. Auf., Heidelberg, C. F. Müller, 2000, p. 34 i 74. Semblantment, 
Peter Schlechtriem, “Bereicherung aus fremden Persönlichkeitsrecht“, a: Robert Fischer 
/ Ernst Gessler (Hrsg.), Strukturen und Entwicklungen im Handels-, Gesellschafts- und 
Wirtschaftsrecht. Festschrift für Wolfgang Hefermehl, München, Beck, 1976, 445-465, p. 448.
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a Dret.151 L’acció d’enriquiment només procediria en els casos en què el 
demandat hagués fet una intromissió en les possibilitats d’utilització d’una 
posició atribuïdes a ell amb exclusivitat. Per tant, el contingut d’atribució 
d’un dret implica que l’ordenament reconeix a un determinat subjecte 
un monopoli econòmic sobre l’objecte de què es tracti. L’enriquiment és 
injustificat quan afecta aquest monopoli i contravé així l’ordenació de béns 
establerta per l’ordenament.

Nogensmenys, com la mateixa doctrina alemanya posa en relleu, la teoria de 
l’atribució és tautològica, ja que en el fons ve a dir que el demandat no es pot 
quedar el que no es pot quedar.152 Per això, el que aquesta teoria subratlla 
realment és que cal identificar aquelles posicions jurídiques que, quan són 
afectades, donen dret al seu titular dret a reclamar l’enriquiment obtingut 
pel demandat.153 El criteri decisiu, segons la interpretació dominant, és 
determinar si l’afectat tenia la possibilitat d’explotar comercialment la 
posició jurídica en qüestió d’una forma exclusiva o excloent.154 Com la 
doctrina alemanya apunta, no hi ha una fórmula de validesa general per 
a respondre-hi. Avui en dia, s’entén, per exemple, que en cas de violacions 
dels drets de la personalitat, l’absorció de l’enriquiment s’ha d’aconseguir 
mitjançant aquesta via, sempre i quan el seu titular els hagués pogut explotar 
comercialment. L’exemple paradigmàtic potser és el de la prostitució, ja que 
el dret a l’autodeterminació sexual no té contingut d’atribució.155

Un segon exemple, que permet apreciar la importància del criteri del 
contingut d’atribució, es refereix al dret a la pròpia imatge. Si un fabricant 
utilitza la imatge d’una persona famosa amb finalitats publicitàries i sense 
el consentiment d’aquesta, la via de l’enriquiment queda expedita, perquè 

151 Vegeu ja Walter Wilburg, Die Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung 
nach österreichischem und deutschem Recht. Kritik und Aufbau, Graz, Verlag der 
Universitätshandlung Leuschner & Lubensky, 1934, p. 28; després, per tots, von Caemmerer, 
“Bereicherung…“, cit., p. 353 i 398. Per al Dret suís, Anne-Catherine Hahn, “OR 62“, a: Marc 
Amstutz et al. (Hrsg.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich, Basel, Genf, 
Schulthess, 2007, 1369-1376, p. 1373.
152 Entre altres, Gerd Kleinheyer, “Rechtsgutsverwendung und Bereicherungsausgleich”, JZ 
1970, 471-477, p. 473; igualment, en Dret espanyol, Basozabal, Enriquecimiento..., cit., p. 75. 
En un sentit similar, Wendehorst, “Ungerechtfertigte Bereicherung”, cit., p. 223, diu que el 
criteri és vague.
153 Així Christiane Wendehorst, § 812, a: Heinz Georg Bamberger / Herbert Roth, Kommentar 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch, vol. 2, München, Beck, 2003, p. 899 Rn. 72.
154 Novament, Wendehorst, § 812, cit., p. 899 Rn. 73. O com afirma Gordley, Foundations…, 
cit., p. 431 (sense fer servir l’expressió Zuweisungsgehalt), cal escatir si el demandat va 
utilitzar els recursos del demandant per obtenir un benefici que aquest segon tenia dret a 
rebre en exclusiva.
155 Per tots, Dirk Looschelders, Schuldrecht. Besonderer Teil, 3. Auf., Köln, Carl Heymanns 
Verlag, 2009, p. 339 Rn. 1068; entre nosaltres, Basozabal, Enriquecimiento..., cit., p. 137.
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l’afectat hauria pogut negociar-ne l’explotació comercial (cas Herrenreiter).156 
En canvi, si una persona famosa reclama contra la publicació d’imatges de 
la seva vida privada, l’acció d’enriquiment fonamentada en l’argument que 
l’afectada no estava disposada en general a autoritzar-ne la publicació no 
prosperarà. De fet així va succeir en el leading case de la princesa Carolina 
de Mònaco, per bé que sí que va obtenir una indemnització en un altre 
concepte, el de dany moral.157 La jurisprudència alemanya ha aclarit amb 
posterioritat (en el cas del polític Oskar Lafontaine) que allò decisiu no és si 
el titular de la posició afectada estava disposat i en condicions d’autoritzar 
la publicació de les seves imatges.158 A més, part de la doctrina alemanya 
ha posat de manifest que la condemna a indemnitzar el dany moral en el 
cas Carolina de Mònaco en realitat constitueix un supòsit d’indemnització 
de restitutionary damages o absorció de beneficis (Gewinnabschöpfung) 
en la forma d’una indemnització de dany moral.159 Per a la majoria de la 
doctrina, caldria que la jurisprudència distingís més clarament entre el que 
és pròpiament la indemnització i l’absorció dels beneficis.160 També es crida 
l’atenció sobre el fet que la indemnització del dany moral pot ser insuficient 
en relació als enormes beneficis del responsable.161 Per aquesta raó, s’arriba 
a defensar que la víctima pugui demanar l’absorció d’aquests beneficis per 
la via d’una aplicació analògica de les regles sobre la gestió de negocis sense 
mandat impròpia (§ 687.2 BGB) —de la qual es tractarà més tard.162

Altres drets amb contingut d’atribució són el els drets absoluts en general 
(com el de propietat, amb les limitacions previstes per la llei, §§ 903 i 
concordants del BGB; i els drets reals limitats); el dret al propi nom, o els 
drets patrimonials derivats de la propietat intel·lectual. Pel que fa a aquests 
últims, la doctrina dominant predica el contingut d’atribució dels drets 

156 BGH, Urt. v. 14.2.1958 – I ZR 151/56 (OLG Köln), BGHZ 26, 349; NJW 1958, 827. En aquest 
cas, un fabricant havia utilitzat sense autorització la imatge del demandant muntant a 
cavall, per a publicitar un producte afrodisíac.
157 BGH, Urt. v. 15.11.1994 – VI ZR 56/94, BGHZ 128, 1; NJW 1995, 861. Resumidament, sobre 
el cas, vegeu van Dam, European Tort Law, cit., p. 1201.
158 BGH, Urt. v. 26.10.2006 – I ZR 182/04 (OLG Hamburg), NJW 2007, 689-691.
159 Així, Christian von Bar, Das deutsche Deliktsrecht im gemeineuropäischer Perspektive, 
Heidelberg, C. F. Müller, 1999, p. 27, qui considera que la solució és correcta.
160 Vegeu Tilman Ulrich Amelung, “Damage Awards for Infringement of Privacy – The 
German Approach”, Tulane European and Civil Law Forum 1999, vol. 14, 15-47, p. 35-36, amb 
més referències.
161 Vegeu Gerhard Wagner, “Geldersatz für Persönlichkeitsverletzungen”, ZEuP 2000, 200-
228, p. 213; semblantment, vegeu Schlobach, Das Präventionsprinzip…, cit., p. 114-115.
162 Vegeu Harke, Allgemeines Schuldrecht, cit., p. 324 Rn. 333; avall, apartat III.
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d’autor, patent, model d’utilitat, i marques.163 En canvi, no té sentit parlar del 
contingut d’atribució dels drets relatius, personals o de crèdit, que ja estan 
protegits pel Dret d’obligacions i contractes.164 

Com es pot veure, els drets amb un contingut d’atribució tenen en comú 
l’existència d’un mercat en el qual s’haurien pogut utilitzar comercialment. 
Si, per exemple, el demandat ha dut a terme un acte de competència deslleial, 
que perjudica la posició del demandant però no l’ha privat d’una possibilitat 
d’utilitzar ell mateix el dret o interès afectat (v. gr. per una situació de 
boicot econòmic, o publicitat enganyosa), no entraria en joc la figura de 
l’enriquiment injustificat. L’argument és que el presumpte responsable 
no s’ha apropiat d’un benefici que el presumpte afectat tingués un dret 
a obtenir en exclusiva. Mentre que sí que ho faria quan sí que es produeix 
aquesta privació o intromissió (v. gr. per actes de confusió, abús de secrets 
industrials, o similars).165 Notablement, àdhuc al common law s’argumenta 
que no es pot tractar de la mateixa manera el supòsit d’usurpació del dret de 
propietat, per exemple, i el de difamació, ja que la víctima no podia difamar-
se a si mateixa.166

C) Avaluació crítica

a) Confusió conceptual

Els dos plantejaments anteriors —tant el que situa el problema en seu de 
responsabilitat extracontractual, com el que el situa dins l’enriquiment 
injustificat— semblen problemàtics per diverses raons. En primer lloc, la 
responsabilitat extracontractual resulta un expedient inadequat per a 
canalitzar les reclamacions d’absorció de beneficis perquè no és funció de 
la responsabilitat transferir enriquiments d’una persona a una altra, sinó 
compensar danys. Com s’ha vist, pot haver-hi enriquiment sense dany i a 
l’inrevés. El nostre sistema barreja aquests conceptes i conté una regulació 
confusa i no satisfactòria, de la qual és una bona mostra la regulació dels 
drets de propietat intel·lectual.167 Fins i tot en alguns supòsits en què 
s’atribueix al demandant el preu de la llicència hipotètica, aquest pot no 

163 Per tots, Esser/Weyers, Schuldrecht, cit., p. 74 i Schlechtriem, “Bereicherung…“, cit., p. 451 
ss.
164 Vegeu Wilburg, Die Lehre..., cit., p. 46; cf. von Caemmerer, “Bereicherung…“, cit., p. 355.
165 Per tots, Köhler, “UWG § 9”, cit., p. 1123 Rn. 3.2.
166 Vegeu Birks, “Unjust Enrichment...”, cit., p. 1785.
167 Vegeu Basozabal, Enriquecimiento..., cit., p. 101 i, en relació amb la protecció de les bases 
de dades, Inmaculada Vivas Tesón, “La tutela ‘sui generis’ de las bases de datos”, Revista de 
Derecho Patrimonial 2008, núm. 21, [text digital no paginat], apartat 8.
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ser suficient, ja que malgrat tot pot ser que la conducta segueix sortint-li a 
compte a l’infractor.168

En aquest sentit, la devolució o disgorgement pròpia del common law —al qual 
ja s’ha fet referència—constitueix un cos estrany, que encaixaria malament 
a l’engranatge de les nostres regles de responsabilitat extracontractual i que 
porta a uns resultats no gaire diferents dels assolits al Dret alemany.169 Quan 
s’absorbeixen beneficis a través de la indemnització més aviat ens trobem 
davant una aplicació encoberta d’una altra regla, que possiblement sigui la 
doctrina de la prohibició de l’enriquiment injustificat, i que en aquell sistema 
no està prou desenvolupada.170

Semblantment, el DCFR col·loca dins de les normes sobre responsabilitat 
extracontractual la restitució d’un benefici obtingut en connexió amb la 
causació d’un dany. No obstant això, la recuperació del benefici prevista 
per les normes referides més amunt pressuposa que hi ha hagut un dany, 
entès com a requisit o condició de la responsabilitat. Per tant, la víctima no 
podrà reclamar els beneficis obtinguts pel demandat si no pot provar que hi 
ha hagut el que el DCFR un “dany jurídicament rellevant” (legally relevant 
damage).171 Per exemple, si el titular d’un dret de patent incompleix amb 
la seva obligació d’explotar-lo, si un tercer l’usurpa no es podrà dir que el 
titular hagi experimentat un dany per lucre cessant. En conseqüència, no 
hi ha dany en aquest sentit (en aquesta línia STS de 31.5.2003 [RJ 2002, 
6753]).172 En canvi, si l’acció es configura com d’enriquiment injustificat, el 
requisit del dany desapareix173 (si s’accepta que l’empobriment no és requisit 
d’exercici de l’acció o que l’empobriment no és un dany).174

b) Manca d’empobriment

L’anterior podria fer pensar que l’enfocament correcte és, doncs, el propi del 
Dret alemany que, com s’ha vist, vehicula aquestes reclamacions per la via 
de l’enriquiment injustificat. Nogensmenys, exigeix que l’enriquiment s’hagi 

168 Vegeu Carrasco, “Aranzadi vs. El Derecho...”, p. 8 ss.
169 Com fan notar Wagner, “Geldersatz...“, cit., p. 214 i Zimmermann, “Unjustified...”, cit., p. 
419.
170 Semblantment, Ulrich Amelung, Der Schutz der Privatheit im Zivilrecht, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2002, p. 97 ss.
171 Com posa en relleu MacQueen, “DCFR...”, cit.
172 Vegeu Basozabal, “Método...”, cit., p. 1292 i Díez-Picazo, “Artículo 125”, cit., p. 1696. 
173 Per tots, Canaris, “Gewinnabschöpfung...”, cit., p. 89.
174 Vegeu Steffen Klump, Die Privatstrafe – eine Untersuchung privater Strafzwecke, Berlin, 
Duncker & Humblot, 2002, p. 139; a més, vegeu Schlechtriem, “Bereicherung…“, cit., p. 456.
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obtingut a costa d’un altra persona (auf Kosten des anderen, § 812).175 I el 
mateix es pot dir del Codi Civil holandès (ten koste van een ander, art. 6:212) 
o el Codi d’Obligacions suís (Obligationenrecht [OR])176 (aus dem Vermögen 
eines andern, art. 62). En canvi, pot succeir que una persona aconsegueixi 
l’enriquiment, àdhuc gràcies a la utilització dels recursos aliens, d’una 
manera que només aquell pot aconseguir, gràcies a la seva habilitat o 
destresa. És a dir, que pot haver-hi casos d’enriquiment sense empobriment.

Diversos ordenaments —com el francès o l’italià— insisteixen en la necessitat 
que l’enriquiment vagi acompanyat d’un empobriment, que —ja s’ha dit— 
s’erigeix en límit màxim del que es pot reclamar per aquesta via.177 Amb tot, 
això no representaria un problema en el Dret alemany.178 Com argumenta la 
doctrina, l’acció correspon al demandant perquè hi ha hagut un enriquiment 
(Bereicherung), no perquè hi hagi hagut empobriment (Entreicherung).179 
Un dels arguments que es dóna per a rebutjar l’extensió de l’acció a tot 
l’enriquiment ultra el quantum de la llicència hipotètica és que allò rellevant 
és que s’ha vist afectat el contingut d’atribució del dret (Zuweisungsgehalt), 
contingut que es concreta en la utilització del dret, no en els beneficis 
perseguits.180

c) Manca de contingut d’atribució

A més, al cas del Dret alemany hi ha un inconvenient addicional, a causa 
de la relativa manca de delimitació positiva dels supòsits en què és possible 
reclamar l’enriquiment. Primer, perquè aquest contingut d’atribució només 
existeix, estrictament parlant, en els drets reals.181 Especialment, resulta 
difícil que es pugui reconèixer contingut d’atribució al dret a l’honor, ja que 
ningú no es pot enriquir difamant-se a si mateix. Segon, la finalitat de l’acció 
de l’enriquiment injustificat en els supòsits d’intromissió és restituir els 
avantatges que se’n derivin, que s’haurien d’haver integrat en el patrimoni 

175 Vegeu en clau comparada Paolo Gallo, Arricchimento senza causa, a: Piero Schlesinger / 
Francesco Donato Busnelli, Il Codice Civile. Commentario, Artt. 2041-2042, Milano, Giuffrè, 
2003 [d’ara endavant, Gallo, Commentario...], p. 45.
176 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: 
Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (actualitzada a 1 de gener de 2010) que es pot trobar a 
<www.admin.ch/ch/d/sr/2/220.de.pdf>. 
177 Vegeu Visser, “Unjust enrichment”, cit., p. 773; Gallo, Arricchimento…, cit., p. 27 i Sirena, 
“La restituzione...”, cit., p. 316.
178 Per tots, Schlechtriem, Schuldrecht, cit., p. 339 Rn. 714.
179 Per tots, Ulrich Loewenheim, Bereicherungsrecht, München, Beck, 1989, p. 78.
180 Vegeu Christiane Siemes, “Gewinnabschöpfung bei Zwangskommerzialisierung der 
Persönlichkeit durch die Presse”, AcP 2001, vol. 201, 202-231, p. 226.
181 Vegeu, al nostre Dret, Díez-Picazo, “La doctrina...”, cit., p. 120.
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del titular però s’han desplaçat sense causa a un patrimoni aliè. Per a part 
de la doctrina, aquest resultat es pot donar en cas d’intromissió en qualsevol 
posició jurídica aliena.182 I tercer, l’existència de contingut d’atribució pot 
ser poc clara en determinats supòsits, com en la intromissió post mortem 
en els interessos aliens.183 Finalment, l’evolució de les noves tecnologies en 
general està afectant profundament la manera com s’entenen conceptes com 
la intimitat.184 Això suggereix que drets als quals tradicionalment se’ls podia 
haver reconegut aquell contingut poden acabar necessitant nous expedients 
de tutela jurídica.

d) Detracció de despeses

Un altre inconvenient de la solució consistent en aplicar el remei de 
l’enriquiment injustificat es refereix a la possibilitat que l’autor de la 
intromissió pugui detreure de l’enriquiment que ha de transferir a la víctima 
les despeses que hagi realitzat.185 Aquesta detracció no és satisfactòria, 
perquè redueix l’efecte preventiu del remei. Si l’infractor sap que només 
haurà de restituir el benefici net, en realitat no perd res per no haver demanat 
la llicència quan corresponia.186 La solució de restituir l’enriquiment brut, 
però, tampoc no està exempta de problemes, com es veurà.

e) Requisits subjectius

Com ja s’ha dit, conforme al Dret alemany, quan es produeix un enriquiment 
injustificat l’autor de la intromissió en la posició jurídica aliena està obligat a 
transferir al seu titular el preu de la llicència hipotètica. Però l’enriquiment 
obtingut pot ser superior. Doncs bé, l’acció d’enriquiment no pot, per si 
sola, anar més enllà per a absorbir-ne la totalitat. L’absorció total només 
és possible si es compleix un requisit subjectiu addicional, que és que el 
demandat hagi actuat amb dol o mala fe.187 Ara bé, la via per la qual s’arriba 
a aquest resultat és en realitat la gestió de negocis aliens sense mandat (§ 
687.2 BGB), a la qual després es farà referència.

182 Així Busto/Peña, “Enriquecimiento...”, cit., p. 161.
183 Vegeu Ingo Frommeyer, “Persönlichkeitsschutz nach dem Tode und Schadensersatz - 
BGHZ 143, 214 ff. (Marlene Dietrich) und BGH, NJW 2000, 2201 f. (Der blaue Engel)”, JuS 
2002, 13-18, p. 17.
184 Es pot veure, entre altres, Hans-Joachim Cremer, Human Rights and the Protection of 
Privacy in Tort Law. A Comparison between English and German Law, London and New York, 
Routledge Cavendish, 2011, p. 3.
185 Per tots, Díaz, “La doctrina…”, cit., p. 34.
186 Vegeu Wagner, "Präventivschadensersatz...”, cit., p. 938.
187 Vegeu Sirena, “La restituzione...”, cit., p. 310.



Miquel Martín-Casals / Albert Ruda González540

La situació és diferent en el Dret espanyol ja que, com s’ha vist, l’acció 
d’enriquiment ni tan sols pressuposa una actuació culposa o negligent del 
demandat.188 Ara bé, també s’ha dit que l’absorció del benefici està limitada 
per l’empobriment sofert pel demandant. Per això, es podria formular 
l’interrogant de si és possible fer un recurs “a l’alemanya” a les regles sobre 
gestió de negocis aliens sense mandat amb idèntic resultat. Igualment, 
caldria preguntar-se si l’absorció de tot l’enriquiment és possible no sols en 
casos de mala fe, sinó també en els de bona fe del responsable.

iii. gestió impròpia de negocis aliens

Finalment, doncs, s’arriba a l’examen d’un tercer expedient tècnic, diferent 
de la responsabilitat extracontractual i l’enriquiment injust. Del que 
ara es tracta és d’examinar si és possible en teoria que es vehiculin les 
reclamacions d’absorció de beneficis per la via del quasicontracte de la gestió 
de negocis aliens sense mandat. Com s’ha vist, sembla que el sistema actual 
pot entrebancar-se amb algunes insuficiències si el que es pretén és que la 
víctima pugui reclamar els beneficis obtinguts pel responsable, merament 
sobre la base de les regles de la responsabilitat extracontractual o de 
l’enriquiment injustificat. En el primer cas, perquè no sempre hi ha dany, i en 
el segon, perquè no sempre hi ha enriquiment, o no es permet la recuperació 
quan el dret de la víctima no té un contingut d’atribució (el Zuweisungsgehalt 
de la doctrina alemanya), o es parteix de la subsidiarietat de l’acció 
d’enriquiment (com en el Dret italià, segons s’ha vist), o es requereix que hi 
hagi hagut un correlatiu empobriment (sistemes llatins), o aquest limita el 
que es pot reclamar (segons la doctrina espanyola dominant).

Com en part s’ha apuntat amunt, convé rebutjar solucions consistents en 
barrejar remeis diferents. En aquesta línia, part de la doctrina espanyola ja 
havia posat de manifest que el que correspon no és forçar la responsabilitat 
extracontractual per fer-li complir funcions que no li pertoquen, sinó anar 
directament a altres sectors de l’ordenament, en concret l’enriquiment 
injustificat i la gestió de negocis aliens sense mandat.189 Aquesta última, a 
més, permet imposar al gestor el deure de retre comptes.190

Els interrogants que es poden plantejar en relació a la gestió són diversos. El 
primer, de política jurídica, té a veure amb la conveniència de desincentivar 
conductes indesitjables i, per tant, de donar els incentius negatius necessaris 
per tal que la conducta en qüestió no surti a compte —qüestió aquesta a què 

188 Vegeu amunt, nota 90 i text que l’acompanya.
189 Vegeu Basozabal, “Método...”, cit., p. 1278.
190 Vegeu Köndgen, “Gewinnabschöpfung...“, cit., p. 692 i 695.
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ja s’ha fet referència. El segon interrogant es refereix a si aquestes altres 
institucions permeten assolir aquest objectiu en l’estat actual de coses, 
o en canvi és necessari introduir-hi alguna modificació o novetat. Anant 
més enllà, es podria plantejar la conveniència o no de formular una regla 
general d’absorció de beneficis, la seva eventual ubicació sistemàtica i els 
seus requisits i efectes. Per a resoldre aquests aspectes resulta novament 
interessant fer una ullada al Dret d’altres països on es plantegen de forma 
similar.

Des d’un punt de vista de lege ferenda, sembla possible que es plantegi la 
proposta d’introduir en el sistema una regla general d’absorció de danys amb 
independència de si la víctima hauria consentit la intromissió en el seu dret 
o de si hagués pogut consentir la intromissió, és a dir, sense fer dependre 
el dret a la devolució del profit del fet que el dret lesionat tingui o no un 
contingut d’atribució (Zuweisungsgehalt).191 La proposta parteix de la base 
que la teoria del contingut d’atribució pot deixar alguns casos en què la 
víctima no recuperi el benefici, la qual cosa produiria un efecte de prevenció 
insuficient, i això és justament el que caldria evitar. Ara bé, convé ser molt 
curosos per evitar que el Dret de la responsabilitat extracontractual acabi 
acomplint funcions que no li pertoquen.

L’anterior insuficiència planteja l’interrogant de si existeix algun altre 
expedient que pugui socórrer el demandant per permetre-li obtenir 
l’absorció del profit o benefici obtingut pel demandat. Una possibilitat 
seria una tercera figura, com és la gestió de negocis aliens sense mandat192 
(negotiorum gestio, o el que el DCFR anomena “intervenció benvolent en 
els afers d’altri” (benevolent intervention in another’s affairs).193 Es tractaria 
d’entendre que el demandat, amb l’actuació que li ha permès obtenir un 
profit, ha estat en realitat gestionant afers o interessos d’una altra persona, 
el demandant, que estaria facultat per a absorbir-los o recuperar-los. La 
resposta que es doni a aquest interrogant —lluny de ser purament teòrica o 
conceptual— seria rellevant en termes pràctics, no només perquè permetria 
recuperar els beneficis en més casos que no pas si es fa servir la via de 
l’enriquiment injustificat, sinó també, per exemple, als efectes de la rendició 
de comptes —ja referida— i de la prescripció, ja que els terminis per reclamar 

191 Aquesta és la proposta de Gerhard Wagner, a Egon Lorenz (Hrsg.), Karlsruher Forum 
2006: Schadensersatz - Zwecke, Inhalte, Grenzen. Mit Vortrag von Gerhard Wagner und 
Dokumentation der Diskussion, Karlsruhe, VVW, 2006, p. 121 nota 41.
192 En la línea apuntada per Sirena, “Restitution…”, p. 453; del mateix, “La restituzione...”, 
cit., p. 317 i “Note...”, cit., p. 128; entre nosaltres, amb matisos, Álvarez, El enriquecimiento..., 
cit., p. 190.
193 Vegeu Christian von Bar / Eric Clive (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of 
European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Full Edition, vol. 3, Munich, 
Sellier, 2009, p. 2877 ss.
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la responsabilitat extracontractual són especialment breus (tres anys, 
art. 121-21.d) CCC) en comparació amb el termini general de prescripció 
decennal (art. art. 121-20 CCC), que resultaria aplicable a la reclamació per 
gestió de negocis en Dret català.

La possibilitat d’absorbir el benefici mitjançant la gestió de negocis tal 
vegada podria trobar alguna oposició o resistència. De fet, alguns autors ja 
hi han manifestat els seus dubtes, tot assenyalant que és una possibilitat 
molt difícil, si no impossible.194 Hi ha qui considera, per exemple, que 
l’altruisme és d’essència a la negotiorum gestio; faltant aquell, ens trobaríem 
necessàriament davant d’una figura diferent.195 A més, la gestió de negocis 
aliens sense mandat regulada pel Codi Civil espanyol pressuposa que l’acte 
generador d’obligacions sigui lícit i basat en la voluntat de tenir cura dels 
interessos d’un altre.196

Ara bé, val a dir que, des d’un punt de vista històric, la gestió de negocis 
sense mandat ja havia desenvolupat aquesta funció d’absorció de beneficis 
amb anterioritat. En particular, és ben sabut que aquesta institució es va 
convertir durant l’Edat Mitjana en un mitjà utilitzat àmpliament a la pràctica 
judicial, amb la funció principal d’aconseguir l’absorció de l’enriquiment 
obtingut per altri.197 Lluny de constituir una anomalia del Dret medieval, 
aquesta evolució de la figura va respondre a la desaparició dels fonaments 
ètics i socials propis de la societat romana on va aparèixer la negotiorum 
gestio, en primer lloc, i a la necessitat pràctica d’un expedient tècnic que 
permetés la ja referida absorció.198 Al ius commune, doncs, el gestor que 
actuava en interès propi estava obligat a restituir el benefici obtingut, amb 
independència de si actuava de bona o de mala fe,199 una orientació que –
com es veurà– no és del tot aliena al Dret comparat actual.

Actualment, part de la doctrina comença a decantar-se per la gestió de 
negocis aliens com a via per a canalitzar reclamacions més o menys properes 
a la responsabilitat extracontractual, com ara en el cas de la persona que 
pateix danys intentant ajudar una altra.200 En efecte, alguns autors admeten 

194 Així Gallo, Arricchimento…, cit., p. 7.
195 Així Miguel Pasquau Liaño, La gestión de negocios ajenos, Madrid, Montecorvo, 1986, p. 
38, 58, 63, etc., amb més referències.
196 Vegeu Carrasco, “Restitución...”, cit., p. 146.
197 Vegeu Jansen, “Negotiorum…”, cit., p. 965, amb més referències.
198 Novament, vegeu Jansen, “Negotiorum…”, cit., p. 966.
199 Vegeu, extensament, Jan Dirk Harke, Geschäftsführung und Bereicherung, Berlin, 
Duncker & Humblot, 2007, especialment p. 45 ss.
200 Es pot veure Lubos Tichý, "Prävention im Haftungsrecht: Ansatz zu einer Revision", a: 
Apathy/Bollenberger/Bydlinski/Iro/Karner/Karolus, Festschrift für Helmut Koziol, cit., 905-
923, p. 919 i 923.
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que la pretensió adreçada a absorbir l’enriquiment obtingut per l’altra part té 
un caràcter diferent a la pretensió indemnitzatòria, però assenyalen també 
que això no exclou que el legislador la pugui regular. Precisament perquè es 
tracta d’una figura que té uns contorns específics, necessita una regulació 
legal.201 En Dret espanyol, part de la doctrina ha cridat l’atenció sobre la 
manca d’un model jurídic apropiat de configuració de la tendència de l’Estat 
a imposar una socialització del lucre obtingut per mitjans il·lícits, al mateix 
temps que postula la recuperació de la doctrina del ius commune.202

Com és ben sabut, la gestió de negocis aliens té lloc quan una persona 
s’immisceix en els béns o negocis d’un altre, sense el seu consentiment 
(art. 1889 I CCE). Fonamentalment s’estan cobrint amb aquest expedient 
els supòsits en què la intervenció del gestor no s’havia pogut demanar o 
autoritzar amb anterioritat a que tingués lloc. En aquests casos, el gestor 
oficiós, com l’anomena el CCE, està obligat a reparar els danys causats a 
l’amo o propietari d’aquests béns o negocis, sempre que aquell hagi obrat 
amb culpa. Pròpiament parlant, no constitueix un remei d’absorció dels 
beneficis, ja que les obligacions que fa néixer són les de continuar la gestió 
per part del gestor (art. 1888 CCE; obligació que no té cap sentit quan la 
gestió es fa amb una intenció purament depredatòria, per enriquir-se el 
gestor)203 i desenvolupar-la de forma diligent (art. 1889 CCE), així com 
l’obligació de l’amo de rescabalar el gestor en els termes previstos per la llei 
(art. 1893). Aquesta última acció, corresponent a l’antecedent romà de l’actio 
negotiorum gestio contraria, no és pròpiament una acció d’enriquiment, 
ja que l’enriquiment té una causa, que és la pròpia gestió de negocis.204 El 
Codi Civil espanyol —seguint el model francès— no preveu, doncs, una acció 
d’enriquiment en aquesta seu.205 Tampoc que el gestor reclami una retribució 
per la seva gestió, a causa de la idea que aquell actua de forma amistosa, com 
correspon —novament— a la construcció romana d’aquesta figura.206

El problema rau en què, en els supòsits de fet que s’estan examinant en 
aquest treball, el gestor no actua voluntàriament com a tal, ni pretén 
administrar o conservar el patrimoni del dominus negotii, ni té sempre una 
intenció altruista, sinó que probablement es mou amb una finalitat il·lícita, 
com és enriquir-se a costa del demandant. Tanmateix, la regulació sobre la 

201 Així Wagner, „Präventivschadensersatz...”, cit., p. 942.
202 Vegeu Álvarez, El enriquecimiento..., cit., p. 189 i 190.
203 Vegeu María Elena Sánchez Jordán, La gestión de negocios ajenos, Madrid, Civitas, 2000, 
p. 114.
204 Com apunta, des del punt de vista comparat, Kupisch, “Ripetizione…”, cit., p. 290.
205 Respecte del Codi francès, vegeu Remy, “Les restitutions...”, cit., p. 76 amb més referències. 
206 Vegeu Filippo Ranieri, Europäisches Obligationenrecht, 3. Auf., Wien, New York, Springer, 
2009, p. 1759 i Jansen, “Negotiorum…”, cit., p. 964 i 978, amb més referències.
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gestió (arts. 1888 ss. CCE) no requereix que la voluntarietat es refereixi a la 
gestió mateixa, sinó a la immissió en els negocis aliens,207 essent aquest un 
aspecte que sí es compliria en els casos que s’estan analitzant. Ara bé, també 
s’ha posat en relleu que si el gestor sap que el negoci és aliè, però el gestiona 
per a aconseguir-hi un profit, comet un acte il·lícit, que el farà responsable 
dels danys causats al dominus,208 o que ha de donar lloc a l’aplicació de la 
regla prohibitiva de l’enriquiment injust.209 Però manca una norma expressa 
que obligui el gestor maliciós a restituir el guany obtingut a l’amo del 
negoci.210

Com en part s’ha apuntat, aquesta possibilitat sí que existeix en altres 
sistemes. Al Dret alemany, on aquesta figura ha estat objecte d’un 
tractament particularment aprofundit, es considera que la mala fe del gestor 
existeix quan aquest era conscient de la seva interferència amb els negocis 
d’altri. Així, s’hi reconeix que la gestió de negocis aliens (Geschäftsführung 
ohne Auftrag) pot entrar en joc quan el gestor està mancat de la voluntat 
de gestionar els negocis d’un altre, cas en el qual el gestor actua com si el 
negoci aliè fos el seu propi (Eigengeschäftsführung). Aleshores cal distingir 
dos supòsits diferents:

a) si la gestió de negocis aliens ha tingut lloc en la creença que el gestor 
gestionava els seus propis afers, sinó que actuava sota els efectes 
d’un error (irrtümliche Eigengeschäftsführung), són inaplicables les 
normes sobre gestió de negocis (segons preveu expressament el § 
687.1 BGB).

Per tant, enlloc d’aplicar aquestes normes (§§ 677 a 686 BGB), el 
conflicte d’interessos s’haurà de resoldre amb les relatives a la 
responsabilitat extracontractual (si hi ha un il·lícit civil o, en l’expressió 
alemanya, un Delikt) i l’enriquiment injustificat.211 Part de la doctrina 
afirma que en realitat en aquest supòsit no ens trobem davant d’un cas 
de gestió de negocis aliens, en la mesura en què l’alienitat (Fremdheit) 
de l’interès és irrellevant.212 En aquest punt, el Dret alemany coincideix, 

207 Novament, vegeu Lacruz/Rivero, Elementos…, cit., p. 395.
208 Així Díez-Picazo/Gullón, Sistema..., cit., p. 517.
209 Així Sánchez Jordán, La gestión…, cit., p. 115, qui suggereix que possiblement s’hauria de 
seguir el model alemany, al qual es farà referencia més avall.
210 Vegeu Basozabal, Enriquecimiento..., cit., p. 97.
211 Es pot veure Esser/Weyers, Schuldrecht, cit., p. 24; Koppensteiner/Kramer, 
Ungerechtfertigte Bereichrung, cit., p. 211, i Rolf Schmidt, Schuldrecht Besonderer Teil, 5. Auf., 
Grasberg bei Bremen, edició de l’autor, 2007, p. 16 Rn. 42, segons el qual és irrellevant si 
l’error era o no excusable.
212 Així Esser/Weyers, Schuldrecht, cit., p. 25.
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per exemple, amb el nostre Dret o el d’altres sistemes, en els quals es 
requereix que el gestor sigui conscient que està gestionant interessos 
aliens.213

b) En canvi, si el gestor ha actuat de mala fe (bösgläubig) o amb dol 
(vorsätzlich), es parla en Dret alemany d’una gestió de negocis 
aliens impròpia o espúria (unechte Geschäftsführung ohne Auftrag, 
regulada al § 687 BGB) o Geschäftsanmaßung (també anomenada 
angemaßte Eigengeschäftsführung). Aquest segon supòsit es produeix 
quan el gestor actua de forma il·lícita, tot usurpant els negocis de 
l’amo. La gestió es diu que és injusta (angemaßte), no permesa 
(unerlaubt). Nogensmenys, el BGB tracta el gestor com si hagués 
actuat per compte del titular del negoci i el fa respondre a més d’una 
forma més rigorosa.214 En tal cas, el Codi Civil alemany preveu que 
l’amo pot fer valdre les pretensions pròpies de la gestió de negocis 
(§ 687.2 1a part BGB). Tal com s’interpreta aquesta norma, l’amo 
pot reclamar, com ho faria el gestor en la gestió de negocis autèntica 
(echte Geschäftsführung ohne Auftrag), la restitució (Herausgabe) del 
benefici que hagi obtingut el gestor (l’anomenat Verletzergewinn; § 
681 2a part, en relació amb el § 667 BGB), i això, encara que l’amo del 
negoci no hauria, ell mateix, perseguit aquest benefici.215 Per tant, el 
gestor o Geschäftsanmaßer haurà de transferir a l’amo tot allò que 
hagi obtingut mitjançant la seva actuació en l’esfera jurídica aliena. 
No és una indemnització sinó que és com si el benefici obtingut pel 
gestor fos un benefici de l’amo del negoci.216

Com la doctrina alemanya assenyala, la pretensió de restitució 
(Herausgabeanspruch) de l’amo del negoci contra el gestor és especialment 
atractiva quan aquest ha perseguit l’obtenció d’un benefici.217 El fonament 
de la norma rau en que ningú no pot quedar-se els beneficis que 
inmerescudament aconsegueixi mitjançant una intromissió antijurídica en 
l’esfera jurídica aliena.218 El concepte de “negoci” (Geschäft) és molt ampli i 

213 Per tots, Pasquau, La gestión..., cit., p. 64 i Sirena, “La restituzione...”, cit., p. 319.
214 Vegeu Staudinger / Roland Wittmann, „§ 687“, Kommentar zum BGB. Zweites Buch. Recht 
der Schuldverhältnisse, 13. Bearbeitung, Berlin, de Gruyter, 1995, 766-778, p. 768 Rn. 1.
215 Vegeu Siemes, “Gewinnabschöpfung...”,, cit., p. 229 i Manfred Wenckstern, „Die 
Geschäftsanmaßung als Delikt – Eine Rück und Neubesinnung“, AcP 2000, vol. 200, 240-
270, p. 242.
216 Segons puntualitza Staudinger / Andreas Bergmann, „§ 687“, Kommentar zum BGB. Buch 
2. Recht der Schuldverhältnisse §§657-704 (Geschäftsbesorgung), Neubearbeitung, Berlin, de 
Gruyter, 2006, 1009-1039, p. 1031 Rn. 46.
217 Així Looschelders, Schuldrecht, cit., p. 280 Rn. 883.
218 Vegeu Heinz-Peter Mansel, “§ 687”, a: Othmar Jauernig (Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch, 
10. Auf., München, C.H. Beck, 2003, 874-876, p. 875 Rn. 5.
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comprèn pràcticament qualsevol activitat, inclòs l’aprofitament comercial 
de la personalitat pròpia.219 La doctrina subratlla que no es pot restringir 
el concepte de negoci amb l’argument que només el titular del dret de 
la personalitat pot decidir si el comercialitza o no.220 Així, per exemple, la 
utilització no autoritzada d’un dret de la personalitat per part de la premsa 
es pot considerar com a gestió d’un negoci aliè impròpia.221 Específicament, 
part de la doctrina considera que la publicació d’una entrevista inventada es 
pot considerar un negoci de la persona afectada.222 Si s’admet això, la gestió 
de negocis impròpia pot ser superior a la via de l’enriquiment injustificat.223 
De fet, el legislador alemany va introduir la gestió impròpia conscient que 
calia ampliar els remeis, ja que no era suficient amb l’acció de responsabilitat 
extracontractual i la d’enriquiment.224

La jurisprudència alemanya ha aplicat aquest remei en nombroses ocasions, 
en les quals ha admès àdhuc l’aplicació analògica dels preceptes sobre gestió 
de negocis aliens sense mandat, per a permetre que el demandant absorbeixi 
el guany del demandat. En aquesta línia, els tribunals alemanys han admès 
l’aplicació del § 687.2 BGB fins i tot en casos de conducta no dolosa sinó 
simplement negligent.225 Aparentment, aquest criteri expansiu per analogiam 
no cal al Dret suís, on el Codi d’obligacions permet l’absorció del benefici no 
sols als supòsits de negligència, sinó, segons alguns autors, àdhuc en cas de 
manca de culpa.226 Aquesta amplitud de la figura pot semblar excessiva. Des 
d’un punt de vista d’anàlisi econòmica, com s’ha vist, és cert que la causació 
del dany no ha de sortir a compte (tort must not pay). Tanmateix, s’ha d’evitar 
caure en l’extrem contrari, això és, una sobrecompensació que porta a la 
ineficiència per excés de prevenció (overdeterrence, Präventionsübermaß). De 
fet, l’anàlisi econòmica justifica l’absorció dels beneficis plena –és a dir, àdhuc 
ultra la llicència hipotètica– en el supòsit de dol, no així en el de culpa.227 

219 Així, Hoppe, Persönlichkeitsschutz..., cit., p. 90.
220 Vegeu Hoppe, Persönlichkeitsschutz..., cit., p. 91. A més, vegeu les consideracions de 
Staudinger/Bergmann, „§ 687“, cit., p. 1017 Rn. 15.
221 Així, Siemes, “Gewinnabschöpfung...”,, cit., p. 229.
222 Vegeu Klump, Die Privatstrafe, cit., p. 140.
223 Vegeu amunt la nota 145 i text que l’acompanya.
224 Per a més detalls, vegeu König, “Gewinnhaftung”, cit., p. 187.
225 Vegeu Hoppe, Persönlichkeitsschutz..., cit., p. 90 i 93; König, “Gewinnhaftung”, cit., p. 196. 
Entre nosaltres, vegeu Basozabal, “Método...”, cit., p. 1269, amb nombroses referències.
226 Vegeu Köndgen, “Gewinnabschöpfung...“, cit., p. 666, amb més referències; cf. Gauch, 
“Grenzüberschreitungen...”, cit., p. 315 i Helms, “Grenzen...”, cit., p. 158
227 Vegeu Hans B. Schäfer / Claus Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 3. 
Auf., Berlin, Heidelberg, New York, 2000, p. 239; Köndgen, “Gewinnabschöpfung...“, cit., p. 
687, 691 i 693 i Wagner, “Geldersatz...“, cit., p. 225-226, amb més referències.
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Des d’aquest punt de vista, podria ser excessiva l’amplitud de la norma —ja 
referida— del DCFR que permet l’absorció de beneficis sense distingir entre 
els supòsits de culpa i de dol.228 

Atesa aquesta situació legal de partida, una part de la doctrina alemanya 
defensa que la gestió de negocis aliens impròpia o Geschäftsanmaßung pugui 
constituir la via adequada perquè l’afectat absorbeixi els beneficis obtinguts 
per l’altra part. D’aquesta manera s’evita que el gestor en surti immune 
malgrat que hagi produït una intromissió en l’esfera d’una altra persona i, 
per tant, s’evita que tingui un incentiu per especular sobre la possibilitat de 
quedar-se l’hipotètic guany obtingut amb la seva conducta.229 La proposta 
sembla molt interessant i entronca amb el debat existent a casa nostra,230 ja 
que la gestió de negocis impròpia permet l’amo del negoci obtenir quelcom 
més que si anés per les altres dues vies referides —com són responsabilitat 
extracontractual i enriquiment injustificat. En relació a la primera, la gestió 
de negocis és superior, perquè el guany obtingut pel gestor pot excedir el 
dany demostrable de l’amo. A més, el lucre cessant només es pot reclamar si 
la víctima també l’hauria pogut obtenir. I en relació al segon, també podria 
ser superior per dues raons: a) en primer lloc, el que es pot demanar en virtut 
de l’acció d’enriquiment injustificat és menys del que es pot demanar per la 
via de la gestió impròpia, ja que l’acció d’enriquiment només obliga a restituir 
el valor objectiu d’allò aconseguit (arg. § 818 BGB), mentre que l’acció basada 
en la gestió permet absorbir tot l’enriquiment.231 En conseqüència, la gestió 
impròpia permet que l’amo absorbeixi tot l’enriquiment àdhuc si és superior 
a la regalia o llicència hipotètica; i b) en segon lloc, perquè en l’enriquiment 
injustificat se sol requerir que la posició jurídica afectada tingui un 
contingut d’atribució (Zuweisungsgehalt), segons ja s’ha vist. En canvi, segons 
la interpretació que s’adopti, sembla possible eludir aquest requisit si es va 
a través de la via de la gestió de negocis aliens. Notablement, i a diferència 
del que preveu la regla sobre enriquiment injustificat del § 812 BGB, la regla 
de la gestió de negocis aliens impròpia (§ 687.2 BGB) no exigeix que s’hagi 
produït una intromissió (Eingriff) “a costa de” (auf Kosten) el titular d’una 
posició jurídica. En connexió amb això, la diferència fonamental rau —per 
a alguns autors— en el fet que l’amo del negoci no necessita demostrar que 

228 Vegeu Wagner, „Deliktsrecht“, cit., p. 205.
229 Harke, Allgemeines Schuldrecht, cit., p. 341 Rn. 348. Semblantment, Siemes, 
“Gewinnabschöpfung...”,, cit., p. 213 ss.
230 Vegeu amunt, apartat II.2.1.A) lletra e).
231 Per tots, Loewenheim, Bereicherungsrecht, cit., p. 121.
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hauria obtingut el mateix benefici si n’hagués tingut l’oportunitat a no ser 
per la conducta del responsable.232

Així doncs, segons la primera interpretació, la gestió de negocis aliens 
sense mandat impròpia no limita el seu àmbit d’aplicació a la protecció de 
determinats béns jurídics, sinó que es tracta d’una norma protectora davant 
d’intromissions doloses, cosa que inclouria tant l’afectació de béns absoluts 
com també drets relatius.233 

Certament, com en part s’ha vist, aquesta opinió no és acceptada per 
tota la doctrina alemanya. En general, i malgrat la possible imprecisió 
de la teoria referida, es requereix que el dret afectat tingui contingut 
d’atribució. El que succeeix és que a més cal que la intromissió sigui 
antijurídica. Així, per exemple, si un lladre edifica amb materials 
robats sobre finca aliena, la pretensió ex § 687.2 BGB es pot dirigir 
contra el lladre, mentre que la d’enriquiment injustificat s’adreça 
contra el propietari de la finca.234 Tanmateix, l’opinió oposada a aquesta 
sembla que va guanyant adeptes i no li falten arguments, com ja s’ha 
vist. Per això, altres autors defensen que es prescindeixi de la teoria 
de l’atribució en aquesta seu.235 Per exemple, al Dret suís, on també es 
regula la gestió de negocis impròpia (art. 423 OR), la doctrina dominant 
interpreta que perquè procedeixi l’absorció de beneficis és suficient la 
intromissió en un dret aliè, tingui aquest o no contingut d’atribució.236

A part de l’anterior, segons la doctrina alemanya predominant, la gestió 
de negocis impròpia permetria el titular absorbir el benefici sense que se 
li puguin restar les despeses necessàries per a obtenir-lo.237 L’únic que es 

232 Vegeu Ullmann, „Die Verschuldenshaftung...”, cit., p. 618; semblantment, von Caemmerer, 
“Bereicherung…“, cit., p. 360.
233 Vegeu Roth, “Gedanken...“, cit., p. 380 (tot i que reconeix que en el moment en què ho 
escrivia, l’any 1991, era opinió minoritària).
234 Vegeu Staudinger/Bergmann, „§ 687“, cit., p. 1015 Rn. 11.
235 Vegeu Roth, “Gedanken...“, cit., p. 381 i Wagner, "Präventivschadensersatz...”, cit., p. 942.
236 Vegeu Peter Gauch, “Grenzüberschreitungen im privaten Schadensrecht. Bemerkungen 
zum Begriff des Schadens, zur vertraglichen Haftung ohne Vertragsverletzung und zur 
Bereicherung aus Vertragsbruch”, a: Peter Forstmoser / Heinrich Honsell / Wolfgang 
Wiegand (Hrsg.), Richterliche Rechtsfortbildung in Theorie und Praxis. Festschrift für 
Hans Peter Walter, Bern, 2005, 293-319, p. 313; amb un altre parer, cf. Claire Huguenin / 
R.M. Jenny, “Art. 423 OR”, a: Marc Amstutz et al.(Hrsg.), Handkommentar zum Schweizer 
Privatrecht, Zürich/Basel/Genf, Schulthess, 2007, p. 2135 i Rolf H. Weber, “Art. 423 OR”, 
a: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Wolfgang Wiegand, Basler Kommentar zum 
Schweizerischen Privatrecht. Obligationenrecht I, 3. Auf., Basel, Genf, München, Helbing & 
Lichtenhahn, 2003, p. 2347 Rn 6.
237 Vegeu Wagner, "Präventivschadensersatz...”, cit., p. 942; Köndgen, “Gewinnabschöpfung...“, 
cit., p. 668 i Harke, Allgemeines Schuldrecht, cit., p. 342 Rn. 349; contra Siemes, 
“Gewinnabschöpfung...”,, cit., p. 229.
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podria descomptar seria l’estalvi ocasionat a l’amo del negoci per a obtenir 
tal benefici.238 Per tant, les despeses infructuoses, o aquelles que excedeixin 
el benefici obtingut, el gestor no les pot reclamar. De lege ferenda, aquest 
sembla un punt problemàtic, ja que si manqués d’aquesta possibilitat de 
detracció, el gestor impropi suportaria tot el risc de la seva actuació. Aquesta 
conseqüència segurament seria contrària als principis del nostre sistema 
(arg. ex arts. 455 I i.f. CCE i 522-3.2 CCCat, que en seu de liquidació d’estats 
possessoris permeten la detracció de les despeses necessàries realitzades pel 
posseïdor de mala fe).239 Convé no perdre de vista que si el gestor impropi obté 
un benefici és pràcticament sempre perquè pressuposa una actuació pròpia, 
como ara haver aprofitat una oportunitat de mercat.240 Per aquesta raó, 
segurament caldria que una hipotètica regulació d’aquesta figura permetés 
la detracció esmentada. En qualsevol cas, és absolutament irrellevant si 
el dominus hagués obtingut ell mateix l’enriquiment. Finalment, al Dret 
suís s’assenyala que la pretensió d’absorció de beneficis basada en la gestió 
impròpia és més àmplia que la basada en l’enriquiment, ja que la primera 
permet reclamar tot l’enriquiment i no només l’empobriment sofert per la 
víctima.241 L’observació interessa especialment en un sistema com el nostre 
on, com s’ha dit, encara l’opinió dominant erigeix l’empobriment en un límit 
al que es pot reclamar per l’acció d’enriquiment.242

Com es pot apreciar, el Dret alemany relatiu a aquesta matèria és 
molt estructurat i complex, i permet donar una solució a un supòsit no 
expressament previst amb caràcter general al nostre sistema.243 Certament, 
es podria discutir de lege ferenda si la gestió de negocis aliens és la seu 
sistemàtica més idònia per a establir l’absorció de beneficis. Ara bé, la 
reclamació dels beneficis obtinguts pel responsable sobre aquesta base no és 
tan estranya com podria semblar. De fet, constitueix una de les opcions del 
ja referit mètode del triple còmput del dany (dreifache Schadensberechnung) 
conforme a la dogmàtica alemanya, que és al seu torn la font de les normes 
ja examinades més amunt sobre indemnització de danys per lesió de drets 
immaterials al nostre sistema.244 El problema és que afirmar que aquesta 

238 Vegeu Schlobach, Das Präventionsprinzip…, cit., p. 205-206; Kraßer, “Schadensersatz...”, 
cit., p. 269 i Wenckstern, “Die Geschäftsanmaßung...”, cit., p. 257, i els autors que citen.
239 Vegeu Carrasco, “Restitución...”, cit., p. 147 i Álvarez, El enriquecimiento..., cit., p. 187.
240 Vegeu Wenckstern, „Die Geschäftsanmaßung...”, cit., p. 255.
241 Vegeu Weber, “Art. 423 OR”, cit., p. 2349 Rn. 11.
242 Vegeu amunt, apartat II.2.1.C).
243 Segurament per això, l’ha defensat entre nosaltres Sánchez Jordán, La gestión…, 
cit., p. 115, qui es refereix sobretot a la possibilitat que l’afectat pugui escollir entre les 
diverses accions al seu abast.
244 Semblantment, Staudinger/Wittmann, "§ 687", cit., p. 776 Rn. 21.
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regla és de responsabilitat extracontractual —i, conseqüentment, incloure-la 
dins la regulació de danys “a la DCFR”— suposa una desnaturalització del 
concepte de dany. Però, en el fons, la tria de la ubicació sistemàtica depèn de 
la distribució de funcions segons els remeis que faci l’ordenament.245

A part, és cert que l’absorció de beneficis mitjançant l’aplicació de la 
gestió impròpia de negocis aliens sense mandat no constitueix un principi 
reconegut internacionalment de forma general. Tanmateix, també és veritat 
que una solució similar es pot trobar en més sistemes que l’alemany o el suís. 
Al Dret escocès, part de la doctrina ha assenyalat que probablement en el 
futur se seguirà la solució alemanya basada en la gestió de negocis aliens.246 
Al Dret italià, per la seva banda, part de la doctrina considera que la gestió 
de negocis aliens (regulada als arts. 2028 ss. Codice Civile) també pot ser 
d’aplicació amb independència de si el gestor va actuar de forma altruista o 
en interès propi.247 La solució basada en la gestió impròpia és similar a la que 
s’assoleix al common law. Al Dret anglès, el gestor està obligat a la restitució 
de beneficis amb independència de la seva bona o mala fe. Tanmateix, 
perquè sorgeixi aquella obligació és precís que el gestor hagi infringit un 
deure fiduciari (fiduciary duty).248 Sense aquesta infracció, el deure de 
restitució només sorgeix si el gestor va actuar de mala fe (knowingly).249

iV. conclusió

A tots els sistemes jurídics examinats, la causació d’un dany dóna lloc al deure 
de reparar-lo conforme a les regles de la responsabilitat extracontractual. 
Tanmateix, existeixen notables diferències pel que fa al tractament de la 
qüestió dels beneficis obtinguts pel causant del dany mitjançant la conducta 
que dóna lloc a aquesta responsabilitat. Per una banda hi ha els sistemes, 
com l’anglès, que tracten la qüestió com un assumpte de responsabilitat, 
enfocament que s’explica per la pluralitat de funcions —incloses les no 
estrictament compensatòries— que hi desenvolupa la indemnització. Aquest 
enfocament permet als tribunals condemnar al responsable a transferir a la 
víctima els beneficis obtinguts (disgorgement).250 Per l’altra, hi ha els sistemes 

245 Semblantment, Wendehorst, “Unterechtfertigte Bereicherung”, cit., p. 259.
246 Així Siems, “Disgorgement…”, cit., p.42 i 46.
247 Vegeu Sirena, “La restituzione...”, cit., p. 317. En canvi, insisteixen en la necessitat d’actuar 
en interès aliè Sigfrido Ferrari, “Gestione affari altrui (diritto privato)”, a: Enciclopedia del 
Diritto, vol. XVIII, Milano, Giufrè, 1969, 644-679, p. 651, i Guido Alpa / Giovanni Iudica, 
Codice civile. Un commento, Torino, UTET, 1996, comentari a l’art. 2028.
248 Vegeu amunt, nota 111 i text que l’acompanya.
249 Vegeu, amb un enfocament comparat, König, “Gewinnhaftung”, cit., p. 197 ss.
250 Amunt, apartat II.2.2.A).
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com l’alemany, on es separa curosament la indemnització i l’enriquiment 
injustificat.251 L’absorció de l’enriquiment s’aconsegueix mitjançant l’acció 
d’enriquiment per intromissió (Eingriffskondiktion), que obliga a pagar a 
la víctima el preu de la llicència hipotètica (Lizenzgebühr). Com que aquest 
pot ser inferior al benefici real del responsable, la víctima podrà absorbir 
l’enriquiment quan sigui superior, però només en els cas de dol, per per 
l’aplicació de les normes sobre gestió de negocis aliens sense mandat 
impròpia (unechte, § 687.2 BGB).252

Aquesta solució sorprèn, ja que stricto sensu la gestió de negocis pressuposa 
actuació en interès aliè i, en conseqüència, la gestió impròpia es troba 
en una terra de ningú entre el Dret de contractes (mandat) i el Dret de la 
responsabilitat civil i l’enriquiment injustificat. El nostre sistema es troba 
en algun punt intermedi entre aquests dos sistemes, ja que sovint les 
normes sobre responsabilitat civil barregen conceptes pròpiament de Dret 
de danys i de l’enriquiment injustificat.253 A diferència del Dret anglès, la 
indemnització no pot tenir funcions extracompensatòries, però, a diferència 
del Dret alemany, el nostre sistema manca d’una regla sobre gestió de 
negocis aliens impròpia. A diferència, novament, del Dret alemany, l’acció 
d’enriquiment no dóna lloc com a regla general al pagament de la llicència 
hipotètica (arg. § 818 BGB), però sí que tradicionalment està limitada en la 
seva quantia per l’empobriment del demandant.254 Així doncs, encara que 
sigui per camins diferents, tots dos sistemes —alemany i espanyol— arriben a 
resultats comparables pel que fa a l’enriquiment injustificat, però sense que 
el nostre sistema (al marge de les regles possessòries, arts. 455 I CCE i 522.3.2 
CCCat) disposi d’aquest expedient addicional que permet saltar a un nivell 
de protecció superior en cas de conducta dolosa del responsable, com és la 
gestió impròpia.

En aquest treball s’han posat sobre la taula arguments per a debatre si és 
convenient o no la introducció d’una regla d’absorció de l’enriquiment 
obtingut per una persona. El problema de l’acció d’enriquiment són els seus 
límits, en exigir-se majoritàriament que l’interès afectat per la intromissió 
tingui un contingut d’atribució, d’acord amb la teoria germànica importada 
per la doctrina espanyola, i el fet que només s’absorbeixi l’enriquiment en la 
quantia de l’empobriment (sistema llatí) o la quantia de la llicència hipotètica 
(sistema alemany, excepte dol). La absorció incompleta dels beneficis per la 
víctima d’un dany condueix a una prevenció insuficient i és econòmicament 
ineficient. Per tant, equival a una situació en què causar un dany surt a 

251 Amunt, apartat II.2.2.B).
252 Amunt, apartat III.
253 Amunt, apartat II.2.A).
254 Amunt, apartat II.2.1.C).
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compte (tort pays), resultat especialment sagnant en cas d’actuació dolosa 
del responsable. Tant el Dret alemany, com el Dret anglès, segons s’ha vist, 
permeten —amb diferències de detall— l’absorció del benefici en aquest 
supòsit, en contraposició al silenci del nostre sistema. La nostra manca d’una 
regla general i expressa d’interdicció de l’enriquiment injustificat —al marge 
de concrecions aïllades ja examinades, com l’art. 18.6 LCD o el nou art. 9.2 de 
la LO 1/1982—255 dificulta la realització d’aquesta distinció fonamental entre 
els supòsits de culpa i dol.

Una possibilitat consisteix en explorar un remei diferent a la responsabilitat 
extracontractual i l’enriquiment injustificat, com és la gestió de negocis 
aliens sense mandat impròpia. Aquesta figura, emprada al Dret alemany 
i al Dret suís, obliga el responsable a transferir a la víctima l’enriquiment 
obtingut, amb el pressupòsit que el gestor ha actuat amb intenció de lucrar-
se. De lege lata, és cert que l’encaix d’aquesta figura al nostre sistema 
vigent pot ser una mica forçat. A més, una importació acrítica de la regla 
alemanya del § 687.2 BGB no sembla possible ni recomanable, ja que el 
sistema alemany té un punt de partida marcadament diferent del nostre en 
connexió amb l’enriquiment injustificat. També cal no perdre de vista que 
la gestió de negocis aliens és una figura la funció de la qual depèn, en bona 
mesura, de com es defineixin altres sectors de l’ordenament.256 La inclusió 
de la regla sense més dins de les disposicions sobre gestió de negocis aliens 
sense mandat pot conduir a resultats inadequats si s’ometen les adaptacions 
necessàries, per exemple, pel que fa a la prescripció.257 Finalment, hi ha 
el problema del requisit del contingut d’atribució del dret, que impedeix 
convertir la regla del § 687.2 BGB en el remei per als casos de dèficit de 
prevenció o prevenció insuficient des d’un punt de vista econòmic.258 Però 
el que sí sembla convenient és debatre sobre si una norma d’absorció de 
beneficis falta en el nostre sistema i, en el seu cas, si ha de limitar-se només 
als danys causats dolosament o bé ha d’incloure també els causats amb culpa 
(o àdhuc sense ella en cas de règims de responsabilitat objectiva). No s’ha 
de perdre de vista que l’usurpador pot estar creant riquesa amb la seva 
conducta, raó per la qual pot no ser sempre el més adequat transferir tot 
l’enriquiment a la víctima. La conveniència no només de protegir els drets 

255 Amunt, apartats II.2.1.A) lletres a) i b).
256 Vegeu Zimmermann, “The Present…”, cit., p. 499 i Nils Jansen, "Geschäftsführung ohne 
Auftrag (negotiorum gestio)“, a: Jürgen Basedow / Klaus J. Hopt / Reinhard Zimmermann 
(Hrsg.), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, 707-
710, p. 708-709.
257 Vegeu per al Dret alemany Wenckstern, „Die Geschäftsanmaßung...”, cit., p. 264.
258 Vegeu Staudinger/Bergmann, „§ 687“, cit., p. 1039 Rn. 69.
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subjectius, sinó també d’estimular la creació de riquesa, pot aconsellar que 
es limiti el remei de l’absorció de beneficis als casos més greus.259

De lege ferenda, encabir la regla dins el sistema de la responsabilitat 
extracontractual (criteri seguit pel DCFR i propugnat per part de la doctrina 
alemanya més recent) també resulta problemàtic, ja que pot haver-hi una 
obtenció de beneficis sense un correlatiu empobriment o dany i no sempre 
coincideixen el lucre cessant i el benefici de l’infractor. La ficció que aquest 
benefici correspon al que la víctima hauria pogut obtenir pel seu compte 
ignora la contribució del responsable al guany. Això de banda, tampoc no es 
pot vehicular l’absorció pervertint la figura del dany moral, o per la via dels 
danys punitius, ja que la funció de l’absorció de beneficis és preventiva, no 
punitiva. Pel que fa a l’enriquiment injustificat, ja s’ha vist que l’exigència 
d’un contingut d’atribució del dret afectat suposa una barrera per a 
l’absorció dels beneficis en casos en què el causant del dany afecta interessos 
mancats de tal contingut. En fi, la nova regla tal vegada podria consistir 
en una oficialització de la figura de la gestió impròpia de negocis aliens 
sense mandat de nova factura en un futur Dret d’obligacions, que superi 
les possibles limitacions de la regulació actual i que contingui adaptacions 
que donin compte de la seva connexió intrínseca amb la responsabilitat 
extracontractual.

259 En aquesta línea Gallo, “Unjust Enrichment”, cit., p. 452.










