
LA RESPONSABILITAT CIVIL



CONCEPTE I FUNCIONS

• La RC és l’obligació d’indemnització que 
naix quan un subjecte causa dany a un 
altre.

• És una institució rescabaladora o 
indemnitzadora, perquè busca restablir 
l’estat de coses anterior a la producció del 
dany.



DELIMITACIÓ (I)
• A) RESPONSABILITAT PENAL I RESPONSABILITAT CIVIL
• L’article 1.089 CC, en enumerar les fonts de les obligacions, distingeix 

entre:
• - “Els actes i les omissions il·lícits”. Al·ludeix als supòsits en què la conducta 

causant del dany és tipificada en el Codi Penal com a delicte o falta, al qual 
es remet l’article 1.092 CC als efectes reguladors.

• Aquesta és la RC derivada de delicte o falta o ex delicto.
• - “Els actes en què intervé qualsevol gènere de culpa o negligència.”

Al·ludeix a les accions o omissions damnoses no susceptibles de reprensió
penal. L’article 1.093 CC remet la seua regulació als articles 1.902 i 
següents CC.

• Aquesta és la RC pura o autònoma. També s’anomena “responsabilitat 
aquiliana” (per la Lex Aquilia de Damno).

• La doctrina critica aquesta dualitat de regulacions: la RC naix del dany i no 
de l’acte que l’ha causat. Això explica que hi haja casos en què podrà
imposar-se una pena i, en canvi, no podrà exigir-se cap rescabalament (p. 
ex., en delictes de mera activitat: vegeu art. 379.2 CP, conducció sota la 
influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o 
begudes alcohòliques, o art. 380, conducció temerària).

• Malgrat això, la jurisprudència ha consagrat aquesta distinció. Nombroses 
sentències assenyalen que l’acció derivada del delicte és diferent de la 
responsabilitat aquiliana de l’article 1.902.



DELIMITACIÓ (II)

• B) RESPONSABILITAT CIVIL CONTRACTUAL I 
EXTRACONTRACTUAL

• - RC contractual (arts. 1.101 CC i següents) és aquella en què el 
dany s’origina per l’incompliment de les obligacions derivades d’un 
contracte, tant les principals com ara les accessòries, i també les 
que deriven de la bona fe: (p. ex., metge privat que tarda en assistir 
un malalt a causa d’un accident de trànsit, sense avisar ningú
perquè el substituïsca).

• - RC extracontractual (arts. 1.902 i següents) és aquella que naix 
quan el causant del dany i la seua víctima no tenen cap relació
contractual o, encara que la tinguen, el dany s’ha produït al marge 
d’aquesta (p. ex., el metge que atropella el seu pacient amb el seu 
cotxe).

• N’hi ha diferències en llur regulació. La més important és que RC 
contractual prescriu als 15 anys (art. 1964 CC) i l’altra, en 1 any (art. 
1968.2 CC).

• Cal exercir accions acumulant ambdues RC, i el jutge qualificarà: 
iura novit curia.



EVOLUCIÓ HISTÒRICA (I)

1) En els drets primitius la simple causació d’un dany material 
permetia reaccionar contra el seu autor, sense entrar a 
valorar la seua culpabilitat.

2) El dret romà exigia alguna culpa, encara que fóra molt lleu, 
per atribuir responsabilitat. Aquesta idea passa al dret 
continental, també en el nostre CC (art. 1902):
= En el model liberal, el subjecte, que és lliure per actuar, 
ha d’assumir les conseqüències damnoses de les accions 
que mereixen una reprovació per haver estat realitzades 
sense l’adequada diligència.
= A més, la víctima havia de provar que el subjecte damnós 
havia actuat amb aquesta culpa o negligència, tot i que en 
el sistema del CC s’introduïren algunes presumpcions de 
culpa que invertien aquesta càrrega probatòria (art. 1.903).



EVOLUCIÓ HISTÒRICA (II)

3) L’evolució de la societat industrial ha propiciat una objectivització de 
la responsabilitat civil, perquè la majoria dels danys, i principalment 
els de més entitat (accidents nuclears, explosions en fàbriques, etc.) 
no són imputables a un sol individu, i sovint resulten anònims. Això 
comporta que es prescindisca de la culpa com a fonament de la RC; 
quan es parla de “responsabilitat objectiva”, s’al·ludeix a la imputació
del dany al subjecte amb independència de la seua culpabilitat.
Així, juntament amb el criteri de la culpa apareix, en alguns àmbits 
(especialment en les activitats empresarials, sobretot en les 
perilloses) el criteri del risc. La responsabilitat per risc pot explicar-se 
a partir del mètode de l’anàlisi econòmica del Dret, principalment 
amb la teoria de distribució dels costos i dels beneficis. 

4) Actualment, la situació és:
a) Regla general: continua aplicant-se el criteri tradicional de la 
responsabilitat per culpa. 
b) Excepció: s’aplica la responsabilitat objectiva o per risc únicament 
quan el legislador ho indique expressament, bé evitant la possibilitat 
d’exoneració mitjançant la prova de la diligència, bé limitant-la a 
unes causes taxades.



EVOLUCIÓ HISTÒRICA (III)

A més, perquè el comportament culpós siga reprotxable, el 
subjecte que el faça ha de ser imputable: ha de tenir l’aptitud 
suficient per comprendre adequadament el valor social dels seus 
propis actes o omissions. En conseqüència, per a l’existència de 
culpa, cal que s’actue amb voluntat lliure i conscient. La imputabilitat 
és la possibilitat d’atribuir psicològicament un fet damnós al seu 
autor, és un requisit estrictament subjectiu (referit a l’agent, i no a 
l’acte) que implica una certa capacitat natural d’entendre i de voler. 
La imputabilitat no està expressada en el nostre ordenament, però 
de l’art. 1902 CC es dedueix que és un pressupòsit bàsic de la RC 
clàssica o subjectiva.

Malgrat el seu estat civil, els menors respondran quan tinguen
la capacitat natural d’entendre i voler, pertocant al jutge decidir, cas 
per cas, si el menor autor de l’acte damnós tenia, en el moment de 
la seua causació, el grau de discerniment suficient.



ELEMENTS DE LA RC

• STS de 7 de juny de 2002:

• “L’exigència de responsabilitat per culpa, 
tant contractual com ara extracontractual, 
requereix de l’existència d’una acció o 
omissió imputable a l’agent, que aquesta 
acció o omissió es caracteritze com a 
culposa o negligent, l’existència d’un dany 
i que entre aquest i l’acció o omissió
culposa o negligent hi haja un nexe 
causal”.



EL COMPORTAMENT: ACCIÓ O 
OMISSIÓ

• El dany ha de ser causat per un comportament humà, consistent en 
fer (acció) o no fer (omissió), com es desprèn de l’article 1902.

• A) Acció: és el cas més freqüent. Perquè un fet positiu siga
qualificat com a acció, cal que hi intervinga l’ésser humà. S’ha de 
provar que el dany s’ha esdevingut d’aquesta conducta i no d’una 
altra de diferent.

• B) Omissió: solament és rellevant quan hi ha un específic deure 
previ d’actuar què resulta omès, i que si s’haguera dut a terme 
hauria evitat la producció del dany, o quan hi ha una norma 
sancionadora de l’omissió mateix. Podem distingir:

• - Omissions impròpies: les que es produeixen dins d’una activitat 
positiva prèvia (p. ex., automobilista que condueix sense encendre 
els fars del vehicle, i a conseqüència s’esdevé un accident).

• - Omissions pròpies o simples: no hi ha una activitat positiva prèvia, 
el subjecte únicament es mostra passiu (p. ex., qui no ajuda en un 
accidentat ni avisa uns altres).



EL DANY (I)

• És l’element central de la RC, ja que 
sense la seua existència no podrà exigir-
se el rescabalament. Hi ha conductes 
sancionables penalment o 
administrativament (p. ex., tinença 
d’armes sense llicència), però que no 
donen pas a una RC si no se’n deriva un 
dany concret.



EL DANY (II)

• 1) Concepte: és la diferència existent entre la 
situació actual del patrimoni que ha rebut el greuge i 
la de que no s’hauria d’haver realitzat el fet damnós. 

• 2) Elements: (vegeu art. 1.106 Cc, també aplicable 
a RC extracontractual).

• - Dany emergent (pèrdues efectivament produïdes).
• - Lucre cessant (beneficis o guanys que s’han 

deixat d’obtenir a conseqüència del dany).
• 3) Requisits: certesa. A més dels danys actuals, 

també són indemnitzables els futurs, sempre que es 
presenten amb una certitud racional (p. ex., 
seqüeles d’un accident).



EL DANY (III)
• 4) Classificació:
• - Patrimonials. 
• - Morals (p. ex., el dany estètic, la pèrdua d’estudis, etc.). El seu 

camp va eixamplant-se: rescabalament de danys derivats de la 
creença d’una paternitat que corresponia a una altra persona (SAP 
València 7 de novembre de 2004); dany moral derivat de la privació
a una mare gestant de la possibilitat d’avortar per no diagnosticar el 
metge una malaltia o malformació del fetus en l’embaràs (STS 4 de 
febrer de 1999).

• Com que la valoració dels danys morals resulta difícil, la JP va ser 
contrària a la seua admissibilitat. La primera norma que els va 
reconèixer (independentment que el fet damnós fóra constitutiu o no 
de delicte) va ser la LO 1/1982, de de 5 de maig, de protecció civil 
del dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. El 
seu article 9.3 dóna criteris per fixar la quantia indemnitzadora 
(circumstàncies del cas, gravetat de la lesió, etc.).

• 5) Competència per a la fixació del quantum indemnitzador: pertoca 
als tribunals d’instància, sense que en principi puga revisar-se en 
cassació, tot i que sí que podran revisar-se els conceptes i les 
bases tinguts en compte per fixar-la, quan hagen estat utilitzats de 
manera arbitrària, inadequada o irracional.



LA RELACIÓ DE CAUSALITAT

• La relació de causalitat o “causa” és un dels requeriments 
més controvertits. 

• La relació de causalitat pretén establir si es pot o no es pot 
considerar el comportament (actiu o omissiu) de la persona 
cridada a respondre com la vertadera causa del dany. 

• Es pot entendre en dos sentits:
• A) Físic: és qualsevol condició que contribuïsca a la 

producció del dany.
• B) Jurídica: cal fer una delimitació estricta, per tal de no 

estendre exorbitadament el principi de culpabilitat. Hi ha 
diverses teories i la més utilitzada per la jurisprudència és la 
de la causalitat adequada, la qual entèn que, entre tots els 
antecedents que s’han donat abans de la verificació del dany, 
solament pot considerar-se causa aquell que normalment
l’hauria produït; tota la resta de comportaments són marginals 
i irrellevants per afermar la RC.



INTERFERÈNCIES EN LA 
RELACIÓ DE CAUSALITAT (I)

• A) La conducta de la víctima
• La víctima pot interferir en la causació del dany, de manera 

que aquest no s’hauria produït, o s’hauria produït d’una altra 
manera, si la víctima haguera tingut una altra conducta.

• Podem distingir:
• - Culpa concorrent: quan tant la conducta negligent de l’agent 

inicial com la de la víctima contribueixen a la causació del 
dany (p. ex., pacient operat que no segueix les indicacions 
del postoperatori).

• - Culpa exclusiva de la víctima: quan el dany solament pot 
imputar-se al seu comportament.

• En un i altre supòsit s’acudeix a la “compensació de culpes”, 
per modular o excloure la RC de l’agent inicial, tot recolzant-
se en l’article 1.103 Cc.



INTERFERÈNCIES EN LA 
RELACIÓ DE CAUSALITAT (II)

• B) La intervenció d’un tercer

• Si a la producció d’un dany concorre la conducta 
d’un tercer, caldrà valorar la seua entitat:
- Si tot el resultat damnós és causat per 
l’activitat del tercer, llavors haurà d’exonerar-se 
l’agent inicial.

• - Si el tercer solament contribueix a la causació
del dany, haurà de distribuir-se el seu 
rescabalament en proporció a la participació en 
el resultat. Si no es pot, se’ls condemnarà
solidàriament. N’hi ha concurrència de causes.



INTERFERÈNCIES EN LA 
RELACIÓ DE CAUSALITAT (III)
• C) El cas fortuït i la força major
• Remissió a teoria general d’obligacions. 
• Vegeu art. 1.105, 1.905 i 1.908.3 Cc.
• - Cas fortuït. “Interioritat”: encara que el fet és 

imprevisible i inevitable, és intrínsec, relacionat amb 
l’activitat que fa el subjecte. Únicament exonera de 
RC quan és subjectiva o per culpa, no quan és 
objectiva o per risc.

• - Força major. “Exterioritat”: el fet és completament 
estrany al desenvolupament de l’activitat. Exonera 
en tots els casos, també quan es respon 
objectivament (p. ex., RC de l’Administració Pública, 
art. 106 CE i 139.1 LRJAP).



L’ASSEGURANÇA DE RC

• Regulat en la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança:
• - Concepte: Art. 73. Mitjançant l’assegurança de RC, l’assegurador s’obliga 

a pagar a la víctima la indemnització dels danys i perjudicis produïts per un 
fet del qual l’assegurat és civilment responsable. 

• - Direcció jurídica: Art. 74. Llevat de pacte en contrari, l’assegurador 
assumirà la direcció jurídica enfront de la reclamació del perjudicat, i seran 
de compte seu les despeses de defensa que s’ocasionen. L’assegurat 
haurà de prestar la col·laboració necessària en ordre a la direcció jurídica 
assumida per l’assegurador.

• - Supòsits d’obligatorietat: Art. 75. Serà obligatòria l’assegurança de RC per 
a l’exercici d’aquelles activitats que pel Govern es determinen. 
L’Administració no autoritzarà l’exercici d’aquestes activitats sense que 
prèviament s’acredite per l’interessat l’existència de l’assegurança. La 
manca d’assegurança, en els casos en què siga obligatori, serà sancionada 
administrativament.

• - Acció directa contra l’assegurador. Art. 76. El perjudicat o els seus hereus 
tindran acció directa contra l’assegurador per exigir-li el compliment de 
l’obligació d’indemnitzar, sense perjudici del dret de l’assegurador de repetir 
contra l’assegurat, en el cas que siga causat per conducta dolosa d’aquest, 
el dany o perjudici causat a tercer. 



L’ANOMENADA RC PER FET 
ALIÈ

• L’art. 1903 CC conté una regla per la qual determinats subjectes han de 
respondre pel dany causat directament per una altra persona: pares, tutors, 
empresaris i titulars de centres d’ensenyament han d’indemnitzar els danys 
causats pels seus fills, pupils, dependents i alumnes.

• L’art. 1.903 conté una presumpció de culpa d’aquests subjectes: es 
presumeix que el dany ha estat causat perquè els subjectes responsables 
no han vigilat correctament qui és sota la seua potestat o autoritat (culpa in 
vigilando, in educando o in eligendo), la qual pot ser destruïda mitjançant la 
prova de la diligència a què al·ludeix l’últim paràgraf art. 1.903.

• Realment no és una RC per fet aliè, sinó per fet propi, perquè els subjectes 
responen a causa d’una negligència pròpia, tot i que amb inversió de la 
càrrega probatòria.

• Cal precisar que:
• - La RC dels esmentats subjectes és directa i no subsidiària. Ni tan sols cal 

demandar el causant directe del dany (fill, pupil, etc.).
• - En alguns casos s’ha eixamplat el cercle de subjectes responsables a uns 

altres no contemplats expressament per la norma (p. ex., guardador de fet), 
per analogia, la qual cosa és permesa perquè l’art. 1.903 és una norma civil 
i no penal, i sempre que es donen les mateixes característiques de 
jerarquia i subordinació en la relació (vegeu STS de 4 d’abril de 1997).



LA RC DELS PARES I TUTORS

• Art. 1.903 CC:
• - Els menors o incapacitats han de conviure amb el tutor perquè aquest 

responga dels danys que ocasionen. En el cas dels pares, no cal 
convivència, perquè el fet que els pares estiguen separats no eximeix de 
responsabilitat a aquell amb el qual el fill no conviu. Vegeu STS d’11 
d’octubre de 1990.

• - No solament es respon pels fills menors d’edat, sinó també pels majors 
d’edat que estiguen subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

• Art. 61.3 Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la 
responsabilitat penal dels menors, diu:

• “Quan el responsable dels fets comesos siga un menor de divuit anys, 
respondran solidàriament amb ell dels danys i perjudicis causats els seus 
pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre. Quan 
aquests no hagueren afavorit la conducta del menor amb dol o negligència 
greu, la seua responsabilitat podrà ser moderada pel jutge segons els 
casos”.

• Doctrina i JP interpreten que es tracta d’una RC objectiva.



LA RC DE L’EMPRESARI

• Art. 1.903 CC
• Requisits:
• A) Relació de dependència. S’entén que hi ha 

dependència quan es realitza qualsevol treball, funció o 
tasca amb el vistiplau o autorització del principal.

• B) Causació del dany en el servei o amb ocasió de les 
funcions.

• C) Tot i que no hi ha una línia uniforme, la JP majoritària 
exigeix culpa del depenent.

• Segons l’art. 1.904.1, l’empresari que paga el dany 
causat pels seus dependents pot repetir d’aquests allò 
que haguera satisfet. El termini per a l’exercici de l’acció
de regrés és de 15 anys (art. 1.964 CC).



LA RC DELS TITOLARS DE 
CENTRES DOCENTS

• En el règim de la RC dels centres docents 
incideixen àmbits normatius diferents, 
depenent de la seua titularitat:

• A) Per als centres privats i concertats, 
s’apliquen els arts. 1.902, 1.903.V i 
1.904.II CC.

• B) Per als centres públics, s’aplica la 
LRJAP, de 30 de novembre de 1992.



LA RC PELS DANYS CAUSATS 
PELS ANIMALS I PER LES 

COSES

• Arts. 1.905 a 1.910 CC.



SUPÒSITS DE RC REGULATS EN 
LLEIS ESPECIALS (I)

• 1) RC DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
• Art. 106.2 CE garanteix el dret dels ciutadans a ser indemnitzats per tota 

lesió que patisquen en els seus béns i drets, llevat dels casos de força 
major, sempre que siguen conseqüència del funcionament dels serveis 
públics.

• Aquesta RC es conté en els arts. 139 i següents LRJAP. Aquesta 
responsabilitat és: 

• - Directa (en l’àmbit penal, la RC pel dany del funcionari públic és 
subsidiària, art. 121 Codi Penal). 

• - Objectiva: n’hi ha prou que es produïsca un dany que el subjecte no tinga
el deure jurídic de suportar, i és indiferent la licitud o il·licitud de la conducta 
dels funcionaris. 

• El dany ha de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en 
relació amb una persona o grup de persones, i no produït per força major.

• Si la conducta dolosa o greument negligent del funcionari ha contribuït a la 
causació del dany, l’Administració, una vegada satisfeta la indemnització, 
ha de dirigir-se, per via de retorn, en contra d’ell (art. 145.2 LRJAP).



SUPÒSITS DE RC REGULATS EN 
LLEIS ESPECIALS (II)

• 2) RC PER LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR
• Regulat pel RDL 4/2004, de 29 d’octubre, Text refós de la Llei sobre RC i 

assegurança en la circulació de vehicles de motor.
• Subjectes responsables:
• - Conductor: respon dels danys causats a les persones i llurs béns amb motiu de la 

circulació.
• - Propietari no conductor, que únicament respon dels danys produïts pel conductor 

quan estiguen vinculats per alguna de les relacions contemplades en els arts. 1.903 
CC i 120.5 CP (pàtria potestat, tutela, etc.).

• Naturalesa de la RC:
• a) Quan els danys es causen a les persones, el conductor solament restarà exonerat 

si acredita que foren causats per força major o per la conducta o negligència 
exclusiva de la víctima. Si concorren negligències, caldrà moderar la RC i reduir la 
indemnització.

• b) Quan es tracte de danys materials, s’apliquen les normes de RC del CC (arts. 
1.902 i següents) i del CP (arts. 109 i següents).

• És obligatòria la subscripció d’una assegurança de RC, a partir de la qual la víctima 
té acció directa contra l’assegurador. 



SUPÒSITS DE RC REGULATS EN 
LLEIS ESPECIALS (III)

• 3) Danys causats per la navegació aèria
• La regulació de la RC s’estableix en la Llei de navegació aèria de 21 de 

juliol del 1960, que contempla els accidents ocorreguts en un transport 
nacional, i per la Convenció de Varsòvia (text modificat pel Protocol de 
l’Haia de 28 de setembre de 1955) quan es tracta del transport 
internacional.

• També resulta d’aplicació el Reglament de la Unió Europea de 9 d’octubre 
de 1997, que contempla la RC de les companyies aèries en cas d’accident 
pels danys personals consistents en mort o lesions corporals dels 
passatgers.

• La RC en ambdues lleis és objectiva fins a certa quantitat, per la qual cosa 
les companyies aèries han de concertar una assegurança de RC fins a 
aquest límit. Solament podrà exonerar-se si es prova que el perjudici va ser 
causat per negligència exclusiva del passatger. Cabrà també la reducció de 
la indemnització si aquesta negligència haguera ocasionat, encara que no 
de manera exclusiva, el dany.

• Els danys que superen els límits contemplats per a les indemnitzacions 
podran també rescabalar-se quan s’acredite que han estat causats pel dol o 
per culpa greu dels transportistes.                             



SUPÒSITS DE RC REGULATS EN 
LLEIS ESPECIALS (IV)

• 4) DANYS NUCLEARS
• Llei de 29 d’abril de 1964.
• Subjecte responsable serà l’explotador de les instal·lacions que 

produïsquen o treballen amb materials radioactius o tinguen
dispositius que puguen produir radiacions ionitzants.

• És una RC objectiva, limitada en la seua quantia fins a la cobertura 
contemplada per la llei.

• Cap moderar o excloure la RC quan la negligència de la víctima 
haguera contribuït a la causació del dany. També cap exoneració:

• - Quan els danys provenen de conflicte armat.
• - Si es tracta d’empleats o dependents de l’explotador (seran 

accidents de treball o malalties laborals).
• - Quan s’ocasionen en la instal·lació.



SUPÒSITS DE RC REGULATS EN 
LLEIS ESPECIALS (V)

• 5) DANYS CAUSATS EN LA CAÇA

• Llei de caça, de 4 d’abril de 1970.
• Art. 33.5 Llei atribueix RC al caçador, que és obligat a 

indemnitzar els danys causats amb motiu de l’exercici de 
la caça, llevat que el fet s’haguera causat únicament per 
culpa del perjudicat o força major.

• En les partides de caça amb armes, si no és possible 
individualitzar qui ha causat el dany, responen 
solidàriament tots els seus membres.

• La llei imposa obligació de concertar contracte 
d’assegurança que cobrisca les indemnitzacions 
causades per danys a les persones fins a un límit fixat 
reglamentàriament.



SUPÒSITS DE RC REGULATS EN 
LLEIS ESPECIALS (VI)

• 6) RC PER PRODUCTES DEFECTUOSOS
• Regulat en el TRLGDCU, que dedica el seu Llibre III a la RC per béns 

o serveis defectuosos.
• L’art. 137 diu que producte defectuós és aquell que no ofereix la 

seguretat que caldria legítimament esperar; dóna criteris per avaluar si 
efectivament s’ha arribat a aquest nivell.

• La RC recau en el “productor”, que engloba:
• - El fabricant d’un producte terminat. 
• - Qui fabrique qualsevol element que s’incloga en el producte acabat.
• - El productor de les matèries primeres.
• L’importador s’equipara al fabricant.
• El perjudicat ha de provar el defecte, el dany i la relació de causalitat. 

Atès que no es parla de culpa, cal pensar que és una RC objectiva.
• L’art. 140 exclou responsabilitat pels “riscos de desenvolupament”, en 

funció de l’estat de la tècnica. Aquesta causa d’exoneració no pot ser 
al·legada pels fabricants de medicaments, aliments o productes 
alimentaris.




