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Amb la llei de modificació del dret de coses de l’any 1994 es va afegir una
segona frase a l’apartat primer del § 906 del BGB, que havia de resoldre
l’aparent conflicte entre dret públic i dret privat. En aquest sentit, la nova
disposició estableix que les pertorbacions que respecten el marc dels valors
límit o indicatius de dret públic1, en principi no han de ser considerades com a
pertorbacions substancials i, per això, tampoc no han de donar lloc a
indemnització. En aquest treball demostraré que aquesta disposició no pot
acomplir l’objectiu de resoldre l’aparent contradicció esmentada. Per contra, fa
que el control, deliberadament incomplet, del tràfic econòmic mitjançant el dret
públic, impliqui necessàriament la producció d’immissions per sobre el nivell
desitjable en termes econòmics.

Per tal d’exposar aquest problema començaré, en primer lloc, per tractar dels
diferents nivells de delimitació dels supòsits de fet previstos al § 906 BGB.
L’explicació del substrat econòmic alleugerirà la comprensió d’aquests nivells
de delimitació. El criteri del costum local s’insereix sense problemes en una
anàlisi econòmica, i també el de l’exigibilitat de mesures per evitar els perjudicis
vinculats a l’ús d’un immoble acompleix una finalitat econòmica. Per contra, en
la qualificació dels perjudicis com a no substancials i també com a exigibles, tal
com ho ha formulat la jurisprudència i ha assumit el legislador, es troba a faltar
una explicació econòmica. Per cloure la meva exposició plantejaré encara una
interpretació alternativa econòmicament raonable de la no substancialitat i
exigibilitat dels perjudicis.

El vigent § 906 BGB té el següent contingut:

§ 906. 1. El propietari d’un immoble no pot prohibir les emissions de gasos, vapors,
olors, fums, sutge, escalfor, soroll, vibracions i d’altres immissions semblants que poden
provenir d’un altre immoble en tant que la ingerència no afecti l’ús de la seva propietat,
o bé només ho faci de manera no substancial. De manera general, hi ha una pertorbació
no substancial quan els valors límit o indicatius, previstos en les lleis i reglaments, no
són superats per les ingerències que s’hi preveuen. El mateix val per als valors de les
disposicions administratives que s’han fixat d’acord amb el § 48 de la llei federal de
protecció contra les immissions, i que reprodueixen l’estat de la tècnica.

2. La mateixa regla anterior s’aplica si es produeix un perjudici substancial com a
conseqüència de l’ús de l’immoble veí segons el costum local, i no es pot evitar amb
mesures que siguin econòmicament exigibles a qui el fa servir. Pel cas que el propietari
veí hagi de suportar aquestes immissions, té dret a una compensació dinerària
adequada si la pertorbació afecta, per sobre de la mesura del que és exigible, el
rendiment de l’immoble o bé el seu ús segons el costum local.

3. No són admissibles les immissions dirigides especialment o artificialment cap una
altra propietat.

                                                
1 Valors límit són valors màxims estrictes, els valors indicatius són valors màxims “flexibles”
que poden ser superats sota determinats pressupòsits.
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Delimitació dels supòsits de fet del § 906 BGB

El § 906 BGB regula l’admissibilitat de les immissions i les pretensions que en
resulten per al propietari2 contra l’emitent. Pel que fa a l’admissibilitat, en
primer lloc, es delimiten les immissions per les quals el § 906 BGB estableix
normes especials, enfront la bàsica pretensió d’exclusió que deriva dels §§ 907 i
1004 BGB. El § 906 BGB inclou, fonamentalment, totes les immissions corporals
i no corporals causades en un immoble i que típicament s’estenen, com a
mínim, cap a un altre immoble. Amb això en queden excloses la major part de
les immissions corporals greus així com les immissions dirigides especialment o
artificialment vers un altre immoble.

A més, les immissions han de ser, en principi, mesurables físicament. Per últim,
això no exclou que una immissió (per exemple mitjançant un petit nombre de
molècules despreses en una olor) estigui per sota dels límits tècnics de
mesurabilitat: n’hi ha prou amb què les immissions es puguin mesurar si són
molt importants. De tota manera, el límit de la substancialitat pot superar-se
encara que la immissió estigui per sota del límit tècnic de la possibilitat de
prova. En queden excloses, sobretot, les immissions estètiques, com ara la vista
desagradable d’un magatzem de materials de construcció (BGHZ 51, 396). Les
particularitats han estat tractades per la jurisprudència (per exemple BGHZ 54,
56: vehicle de ferralla; BGH Neue Juristische Wochenschrift 1975, 170: mur de
contenció antiestètic), però relativament poc sovint tenen un rol decisiu i per
això no es tractaran més en aquest treball.

D’entre les immissions regulades al § 906 BGB, en primer lloc es distingeix entre
immissions substancials i no substancials. Contra les darreres el propietari d’un
immoble no té defensa en termes jurídics. En un segon estadi, es divideixen la
immissions substancials entre aquelles que deriven d’un ús de l’immoble
immitent segons el costum local i les que deriven d’un ús que no està d’acord
amb el costum local. Pel cas que l’emissió es basi en un ús que no respon al
costum local el perjudicat pot prohibir la immissió. El § 14 de la llei federal de
protecció contra les immissions determina finalment que les instal·lacions
autoritzades d’acord amb la llei cal que siguin considerades com a instal·lacions
segons el costum local, sense que per això es limitin les pretensions
d’indemnització o d’adoptar mesures per mitigar les immissions.

Pel cas que l’ús que causa les emissions estigui d’acord amb el costum local es
fa una distinció ulterior. Si es tracta d’immissions que l’emitent “pot evitar amb
mesures que són exigibles econòmicament a aquest tipus d’usuaris”, llavors, el

                                                
2 Fins a quin punt també el posseïdor està legitimat per exercitar pretensions és una qüestió que
pot romandre oberta: no és rellevant per l’argumentació que segueix.
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perjudicat pot sol·licitar que la immissió es prohibeixi. Si les immissions no són
evitables en aquest sentit cal que el perjudicat les toleri.
El perjudicat té una pretensió d’indemnització per una part de les immissions
que cal tolerar: si (la jurisprudència l’interpreta majoritàriament també com “en
tant que”) les immissions són tan greus que “es perjudica l’ús de l’immoble
segons el costum local o el seu rendiment per sobre la mesura exigible”. En la
doctrina i la jurisprudència sovint no és clar si el concepte que aquí s’ha utilitzat
d’exigible és el que cal seguir per determinar les mesures que ha de prendre
l’emitent per evitar les immissions. En ambdós casos es vincula parcialment al
fet que es privi del fonament econòmic de l’existència o bé de qui perjudica o,
respectivament, del perjudicat. En la jurisprudència del BGH, generalment de
manera expressa, es matisa aquest concepte (en la jurisprudència de l’alt
tribunal en primer lloc BGHZ 30, 273, 280) o bé es refusa (en la jurisprudència
superior a partir de BGHZ 64, 220, 223 ss. i 229). Amb tot, es troben
formulacions que mostren com també el BGH vol interpretar com a anàlegs els
dos conceptes d’exigibilitat (per la perspectiva de qui perjudica: OVG Münster,
Neue Juristische Wochenschrift 1973, 1626, 1627).

L’estructura del § 906 BGB es pot exposar de la manera que segueix, on en la
darrera casella es conté la interpretació econòmica de la regla – basada en el
dret americà – que anticipa el proper apartat.
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En aquest apartat es descriurà breument el substrat econòmic de l’atribució de
property rights per als casos d’usos de la propietat en conflicte, especialment
d’immobles. Un cop fet això, en els següents apartats es desenvoluparan, en
part, propostes per una delimitació econòmicament raonable del costum local i
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dels dos conceptes d’exigibilitat i, en part, s’assumirà la literatura ja existent
sobre l’anàlisi econòmica del § 906 BGB.
Des d’una perspectiva econòmica3 es plantegen dues problemàtiques en l’àmbit
de les pertorbacions en les relacions de veïnatge: (1) qui perjudica ha de tenir el
property right per immitir o bé el perjudicat ha de tenir el property right de
l’absència d’immissions? (2) El property right ha de fer-se valer amb una property
rule (pretensió negatòria contra la lesió del dret) o bé amb una liability rule
(pretensió d’indemnització contra la lesió del dret)?

Del caràcter dual d’ambdues problemàtiques en resulten fonamentalment
quatre possibles respostes4, de les quals, però, només en valen realment tres en
el dret alemany (com també succeeix generalment en la majoria d’altres països).
Si a qui causa els danys es respecta el dret de fer emissions, aquest dret mai no
serà tutelat amb una pretensió d’indemnització o compensació, sinó que haurà
de tenir una pretensió negatòria enfront cada limitació a l’exercici del seu dret5.
La darrera casella de la taula mostra com les conseqüències previstes al § 906
BGB es poden classificar econòmicament.

Més important que la classificació de les conseqüències jurídiques és clar que ho
és la qüestió de si l’adscripció dels supòsits de fet amb les conseqüències
jurídiques és raonable des d’una perspectiva econòmica -això vol dir des d’una
perspectiva jurídico-econòmica: eficient. Si visquéssim en un món sense costos
de transacció i d’altres imperfeccions del mercat, en el sentit de Coase, el
problema no es plantejaria: amb independència de l’establiment de property
rights es donaria un ús eficient dels recursos com a conseqüència de l’intercanvi
entre els veïns (Coase 1960). Però nosaltres no vivim en un món d’aquesta
mena, que tampoc no és pensable: en primer lloc, hi ha costos de transacció i, en
segon lloc, entre els veïns es donen necessàriament o bé els problemes de l’acció
col·lectiva (especialment problemes de hold-out) o bé monopolis bilaterals (i amb
això el perill del fracàs de les negociacions)6.

Des d’un punt de vista econòmic, la finalitat del dret ha de ser l’atribució dels
property rights de manera que en el major nombre de casos s’aconsegueixi una
atribució eficient dels property rights (que sovint també serà l’atribució eficient) i
així el mínim possible de costos de transacció. Que hom, per això, confiï més en
procediments de mercat descentralitzats i tutela dels drets de propietat amb
una pretensió negatòria o bé confiï, més aviat, en procediments judicials
centralitzats i, per això, en la protecció dels drets de propietat mitjançant

                                                
3 Una panoràmica de la bibliografia la donen Swanson i Kontoleon (2000).
4 La distribució es basa en Calabresi i Melamed (1972).
5 També així Bebchuk (2001) per al dret nordamericà. Swanson i Kontoleon (2000) assenyalen
que en el dret nordamericà la liability rule en protecció del property right del danyant va ser
aplicada per primer cop l’any 1986.
6 Calabresi i Melamed (1972), Cooter (1982), Swanson i Kontoleon (2000) amb moltes d’altres
referències; per últim, un cop més, Bebchuk (2001) i, és clar, el propi Coase (1960: 15); més
referències a Medema i Zerbe (1999).
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pretensions d’indemnització, depèn dels costos relatius (els quals són en la
majoria de decisions errònies) d’ambdós sistemes7.

A partir d’aquest fonament demostraré tot seguit que el criteri del costum local
acompleix bé, sota diferents punts de vista, la tasca de minimitzar els costos de
transacció. La qüestió és més complexa quan hom s’ocupa dels casos de
pertorbacions segons el costum local. Per aquest àmbit demostraré que la
(doble) equiparació de la no substancialitat del perjudici i l’exigibilitat del
perjudici i el respecte dels valors límit o indicatius de dret públic o bé
pressuposa una explicació econòmicament menys raonable d’aquests valors o
bé estableix un incentiu massa limitat per evitar pertorbacions. En el darrer cas,
l’actual interpretació judicial del § 906.2.2 BGB, que segueix àmpliament la
doctrina, porta a què l’Estat també estigui autoritzat a causar perjudicis per
sobre la mesura òptima sense haver de compensar. Només quan hom accepta
que el respecte dels valors màxims de dret públic no té res a veure amb
l’exigibilitat dels perjudicis es poden evitar ambdós problemes. Si hom va més
enllà i desvincula la qüestió de la substancialitat del perjudici de la qüestió de
l’exigibilitat, es poden resoldre també tots els casos amb ajuda del § 906 BGB de
manera econòmicament raonable, els quals, fins ara, en la literatura econòmica
sobre nuisance law (si bé de manera diferent en els plantejaments de la literatura
econòmica sobre (regulatory) takings; cfr. Miceli i Segerson (2000: 349)) es
tractaven com a casos problemàtics no resolts.

La qüestió del costum local

Atès que el criteri del costum local no troba cap correspondència directa en el
dret nordamericà ni en el dret anglès8, la literatura d’anàlisi econòmica del dret
té aquí només una extensió reduïda. Finsinger i von Randow (1991) volen
vincular el criteri del costum local a la qüestió de si els tribunals poden esbrinar
fàcilment “si és possible, i de quina manera, classificar eficientment els usos en
conflicte”. En el seu comentari a Finsinger i von Randow, argumenta Eger
(1991) que el costum local té una pròpia capacitat diferenciadora: si un ús no
està d’acord amb el costum local, en la majoria dels casos, la possibilitat més
barata per evitar els danys serà l’establiment en un altre lloc menys conflictiu.
Si, amb tot, l’ús és habitual en el lloc en què es porta a terme, això és, com a
mínim, una prova important que l’establiment en un altre lloc no suposa cap
alternativa rellevant: el conflicte d’usos s’ha de resoldre en el lloc i precisament
fent recurs als costos i usos que s’hi donen.

Hom ha de tenir en compte, però, que un ús segons el costum local (que la
pertorbació estigui d’acord amb el costum del lloc es pren en consideració
reiteradament pels tribunals, el que encara enforteix el següent argument)
                                                
7 Per exemple Calabresi i Melamed (1972), Kaplow i Shavell (1996).
8 Cfr. Lang (1979).
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alleugera la decisió sobre la possibilitat de coordinació de comportaments en
conflicte. Típicament, ja hi haurà experiències amb casos semblants, de manera
que es podrà recórrer a observacions passades. D’aquesta manera, tampoc
l’argumentació de Finsinger i von Randow no passa sempre per una substitució
amagada del criteri del costum local per les possibilitats de coneixement dels
tribunals sinó que en molts casos pot servir com una fonamentació per al criteri
del costum local.

L’argumentació, doncs, també es correspon molt bé amb les implicacions del
treball de Kaplow i Shavell (1996). Aquests autors argumenten que una liability
rule és especialment digna de preferència enfront una property rule, si és
coneguda la quantia dels danys o bé si aquesta quantia es inferior a la quantia
dels costos d’evitar els danys9. Com a conclusió contrària, també resulta que
una property rule és millor si la quantia dels danys és especialment difícil de
calcular en comparació amb la quantia dels costos d’evitar els danys. Això és
correcte, precisament, si les activitats pertorbadora o lesiva no estan d’acord
amb el costum local, és a dir, si no hi ha experiències relacionades amb la
situació conflictiva en el lloc concret.

El criteri del costum local té un sentit econòmic en els dos usos del § 906 BGB,
també si es plantegen d’altres casos en què es digna de preferència una property
rule, amb les eventuals exigències de negociació que en resultin. Especialment,
l’ús lesiu de l’immoble segons el costum local, com un pressupòsit per una
pretensió d’indemnització, es diferencia de la doctrina nordamericana del
Coming-to-the-nuisance, la qual vol excloure la pretensió d’indemnització al
perjudicat que s’ha establert al lloc després de l’activitat pertorbadora10. Mentre
que la doctrina de la Coming-to-the-nuisance fa referència a la successió temporal
de l’inici de l’activitat pertorbadora i l’establiment del perjudicat, el criteri del
costum local del dret alemany destaca els usos i les pertorbacions que són
esperables en una determinat indret. Amb això pot passar que una pertorbació
que es produeix de ja fa força temps no estigui d’acord amb el costum local i
que es concedeixi una pretensió de cessació per al veí que tot just s’hi ha
traslladat. Per contra, també un ús precedent pot esdevenir contrari al costum
local si modifica la fesomia de l’indret.

Delimitació dins els usos segons el costum local

Dins les ingerències segons el costum local per usos de la propietat d’acord amb
aquest mateix costum, el § 906 BGB estableix dos límits més. Un fa referència a
l’atribució de property rights, l’altre al mitjà d’exercici, per al cas que el

                                                
9 Kaplow i Shavell no veuen aquest darrer punt en la forma abstracta que aquí s’ha escollit, si bé
es pot deduir fàcilment del model que exposen en el seu treball. Sobre això també s’admet que
el cas en què es coneix la quantia dels danys només és el cas extrem d’una desviació
especialment limitada.
10 E.g.: Swanson i Kontoleon (1999: 391-2).



InDret 4/2001  Georg von Wangenheim

10

propietari de l’immoble perjudicat tingui el dret a un ús lliure d’ingerències. La
primera de les dues delimitacions la defineix el § 906 BGB mitjançant la
substancialitat i l’exigibilitat de la ingerència, la segona mitjançant l’exigibilitat
d’evitar la pertorbació.

D’aquestes dues delimitacions voldria en primer lloc discutir breument la
segona i concentrar-me en la primera. La segona delimitació fa referència a la
qüestió sobre quines mesures s’han de prendre per evitar les ingerències pel cas
que es doni l’ús lesiu. Els costos de les mesures individuals es poden valorar
amb relativa facilitat, mentre que la quantia dels danys que les mesures
individuals poden evitar només es poden valorar de manera força vaga i varien
molt en funció del tipus d’activitat que causa la ingerència als immobles veïns.
En el marc del model de Kaplow i Shavell (1996) es mostra que, per aquests
casos, la pretensió negatòria és típicament el millor mitjà d’exercici: en tant que
els costos d’evitar la pertorbació són clarament per sota de la mitja dels danys,
resulta que no hi ha cap diferència entre les regles; si, en canvi, els costos
d’evitar els danys són prop de la mitja, d’acord amb les característiques de la
pretensió negatòria, pot ser més senzill arribar a negociacions en les quals es
permeti a qui causa els danys de fer les ingerències perquè sigui eficient
(perquè els danys reals en el cas concret es desvien cap avall del valor mig).
D’acord amb el mode d’operar de la pretensió indemnitzatòria, segons el model
de Kaplow i Shavell, mai el danyant no evitaria els danys si els costos d’evitar-
los (coneguts per ell mateix) són per sobre la mitja dels danys. Això no és
problemàtic si els costos d’evitar els danys són tant grans que fos
econòmicament perjudicial evitar-los. De tota manera, això no succeeix en la
zona límit, així que cal considerar la pretensió negatòria. El dret alemany té en
compte aquest significat diferent del perill que no es portin a terme les mesures
per evitar els danys: la pretensió negatòria és substituïda per una pretensió
d’indemnització si les mesures per evitar els danys no són econòmicament
exigibles, això vol dir (clarament) que generen més costos que els danys que
redueixen.

Des d’un punt de vista econòmic, aquesta delimitació em sembla, però, menys
important que la que s’ocupa de la separació entre les atribucions alternatives
de property rights. Aquí es tracta dels casos en què no es plantegen les mesures
individuals per evitar els danys sinó l’exercici complet de l’activitat lesiva.
Aquesta hauria de cessar si genera més dany que utilitat. En absència de costos
de transacció aquest resultat, tal com ja s’ha apuntat, s’aconseguiria amb
independència de l’atribució de property rights. Atès, però, que en l’àmbit de les
immissions hi ha costos de transacció, els property rights s’han d’assignar de
manera més semblant a com ho serien de no haver-hi costos de transacció i, en
tant que això no es pugui aconseguir amb seguretat, de manera que es pugui
aconseguir fàcilment una millora en el repartiment de l’atribució dels property
rights. Atès que en l’àmbit de les emissions veïnals i en les immissions es troben
implicats, generalment, diversos veïns, els costos de transacció provenen en
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bona mesura dels problemes d’acció col·lectiva (collective action). Per aquest
motiu, cal tenir-les especialment en compte en l’atribució dels property rights.

La directriu més clara sobre com s’han de repartir els property rights és evident:
com més reduïts són els danys derivats d’immissions en comparació amb els
beneficis de l’activitat d’emissió, més ha de tenir el danyant el dret a la
pertorbació. Pel cas que el dret no li sigui atribuït hauria de poder-lo aconseguir
de la manera més senzilla possible si li produeix més beneficis que els danys
que ell causa als veïns. Si el dret dels veïns estigués protegit per pretensions
negatòries atribuïdes a cada veí, el danyant hauria de negociar cooperativament
amb tots ells, especialment allà on es poden donar problemes de hold-out: atès
que el danyant també necessitaria el consentiment del darrer veí, aquest podria
privar-lo quasi bé de la totalitat dels guanys negant-se a autoritzar la immissió
si no rebés a canvi un preu exorbitant. Com que cada veí es posaria de grat en
aquesta posició cap d’ells estaria disposat a vendre als altres el seu dret a la
cessació de les immissions. Pel cas que a cada veí li correspongués un dret a l’ús
sense pertorbacions del seu immoble, aquest dret només s’hauria de protegir
mitjançant una pretensió indemnitzatòria. Deixant de banda les especialitats
relatives a determinades mesures per evitar els danys, ja exposades, el dret
alemany es situa en aquesta direcció.

Per consideracions semblants, tampoc no té sentit atorgar al danyant el dret a
causar les intromissions en els supòsits dubtosos: seria irrellevant com s’establís
el dret, caldria sempre l’acció col·lectiva dels veïns per recuperar-lo, si
valoressin més un ús sense pertorbacions que el danyant el seu dret a fer
immissions. Cada veí esperaria llavors que els altres actuessin i voldria
aprofitar-se de les despeses dels altres. També el dret alemany té en compte
aquestes consideracions.

De tota manera, és problemàtica la delimitació que s’ha establert en la
jurisprudència alemanya i que ha estat assumida pel legislador. El dret a l’ús
d’un immoble sense pertorbacions es vincula al concepte d’exigibilitat del §
906.2.2 BGB, el qual s’equipara al de la no substancialitat de les pertorbacions.

El concepte d’exigibilitat s’entén, en primer lloc, de manera que només hauria
d’excloure la destrucció de l’existència econòmica. En tant que les immissions,
com a mínim, no danyin de manera greu l’existència econòmica del propietari11

de l’immoble perjudicat, a aquest li hauria de ser exigible tolerar les
pertorbacions sense cap indemnització. La jurisprudència s’ha distanciat des de
fa temps, i de manera reiterada, d’aquesta posició.

Des de BGHZ 64, 220, 223 ss., 229 (1977) el BGH defensa la posició que el límit
de la inexigibilitat es determina amb els valors de la llei de protecció contra les

                                                
11 No es tracta d’un propietari concret, sinó d’un propietari normal d’un immoble que el fa
servir. Per això no cal entrar en detalls sobre el compliment d’aquest principi i sobre la seva
falta de sentit econòmic.
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immissions12. Ho entén de manera que l’observança dels valors límit i indicatius
que preveu la llei, així com les disposicions jurídiques de rang inferior o bé
posterior, han de servir com a punt de referència: quan es respecten aquests
valors la intromissió és normalment exigible. Aquesta jurisprudència ha trobat
mentrestant entrada en la llei: a partir de la llei de reforma del dret de coses de
1994 (BGBl. I, pp. 2489-90) es defineix una pertorbació com a no substancial “si
no supera els límits màxims o indicatius establerts a les lleis o reglaments”13.
Això s’ha fet expressament extensiu a les disposicions administratives
promulgades després de la llei de protecció contra les immissions.

A més, i això és especialment problemàtic, la formulació del § 906.2.2 BGB, en la
qual s’exclou una indemnització si el perjudici és considerat com a exigible,
s’interpreta igualment amb exclusió de la indemnització en tant que el perjudici
sigui considerat com a exigible.

Aquesta interpretació no tindria conseqüències negatives si els valors límit i
indicatius, tal com estableix el tenor literal de la llei federal de protecció contra
les immissions i d’altres disposicions similars, estiguessin orientats per tal
d’evitar pràcticament tots els danys. D’aquesta manera, els danyants haurien
d’assumir tots els danys i només es decidirien per causar una pertorbació si el
conjunt dels beneficis que li reportés fos superior a tots els costos que hi estan
vinculats.

De tota manera, les afirmacions de la llei federal de protecció contra les
immissions són malauradament només bones paraules. Els primers indicis
d’això s’obtenen d’una lectura atenta de la llei. Així, el § 14 de la llei federal de
protecció contra les immissions (amb el qual concorda l’art. 3.5 de la llei
catalana 13/1990, de 9 de juliol, de l’acció negatòria, les immissions, les
servituds i les relacions de veïnatge) estableix que l’autorització administrativa
d’una instal·lació exclou una pretensió negatòria per la cessació de l’explotació
d’acord amb el § 906 BGB, tot i que no afecta expressament a les pretensions
d’indemnització. El § 14 de la llei federal de protecció contra les immissions
parteix clarament del fet que també poden derivar immissions danyoses d’una
autorització administrativa. El § 19 de la llei federal de protecció contra les
immissions encara és més clar: en tant que “d’acord amb el tipus, extensió i
durada de les ingerències perjudicials per al medi ambient i d’altres perills que
deriven d’aquestes instal·lacions es causin perjudicis i càrregues considerables”
per a la tutela de l’interès general i el del veïnat, fins i tot es podran adoptar
mesures administratives en un procediment simplificat. Igualment, si una
instal·lació causa, sens dubte, ingerències perjudicials pel medi ambient es pot
recórrer al procediment simplificat. Aquesta és una decisió del legislador que
clarament no concorda amb el principi que el respecte de totes les disposicions

                                                
12 Mentrestant (des de BGHZ 49, 148 (1967)) havia defensat la posició que la inexigibilitat no
pressuposava el perill de l’existència econòmica, però sí perjudicis greus i insuportables.
13 Aquestes lleis no han estat definides posteriorment, amb això queda clar que el legislador no
ha respectat la pròpia finalitat de la llei.
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legals de protecció contra les immissions evita també totes les immissions
perjudicials.

L’experiència ensenya, també, que el respecte dels valors límit i indicatius
tampoc no significa de llarg que no es pugui causar cap dany. Des d’una òptica
econòmica això tampoc no seria raonable. Els valors límit i indicatius no són
més que l’intent d’aconseguir, mitjançant la unificació, un procediment ràpid i
previsible, en el que es pugui decidir si una actuació és desitjable des de l’òptica
del conjunt de la societat, ço és, que genera més beneficis que costos.
Malauradament tampoc aquí no ofereix gaire claredat la literatura econòmica:
la majoria dels autors en l’àmbit de l’economia del medi ambient consideren
més important demostrar que la regulació del medi ambient és clarament més
eficient junt amb d’altres instruments. Això té com a conseqüència que en la
literatura pràcticament no es presta atenció a explicar que els estàndards
generals en medi ambient poden ser establerts de manera raonable. En la
majoria dels casos només es tria com a punt de referència el cas específic de la
“regulació command-and-control” i es compara amb les solucions del dret de
propietat. Per això, ja no es tracta del fet que els estàndards generals són un
compromís entre els costos de l’optimització del cas concret i els costos de la
falta de previsió de l’actuació administrativa, inclosos els perills inherents de
falta de control de la decisió referida al cas concret. Els valors límit o indicatius
són valors orientats als casos mitjans però típicament no tradueixen el límit
d’allò que econòmicament és raonable en el cas concret.

Si hom té en compte que també amb el respecte als valors límit i indicatius es
produeixen danys d’extensió considerable, llavors la interpretació de la
jurisprudència, així com el nou dret vigent, distorsionen fonamentalment
l’estructura d’incentius. Qui causa els danys només ha de tenir en compte, per a
la seva decisió, una part dels danys o bé fins i tot cap dany, atès que tots els
danys que es produeixen respectant els valors límit i indicatius rellevants són
exigibles al propietari de l’immoble perjudicat i, per això, han de ser assumits
per ell. En la mesura en què s’evita l’esmentat problema de l’acció col·lectiva, i
com que els propietaris dels immobles perjudicats indemnitzen el causant dels
danys per la cessació de la pertorbació, tot sovint aquest darrer farà servir el seu
immoble d’una manera que clarament causarà més danys que li reportarà
beneficis.

La degradació dels danys, que es produeixen respectant dels valors límit i
indicatius, com a meres pertorbacions no substancials i exigibles és una
interpretació que des d’un punt de vista econòmic no es pot defensar de cap
manera.

Roman, però, la qüestió de si els conceptes de la substancialitat i l’exigibilitat
dels danys poden tenir un altre contingut econòmic. La qüestió cal respondre-la
amb un clar “sí”. Té sentit des d’una perspectiva econòmica de distingir entre
ambdós conceptes.
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El concepte de la no substancialitat s’explica econòmicament de manera
senzilla: es tracta d’evitar despeses ineficients per resoldre conflictes. Només si
els danys causats a l’immoble són superiors als costos de transacció que
resulten de la resolució del conflicte amb el danyant, llavors té sentit
econòmicament d’evitar aquests danys. En la classificació de Calabresi es tracta
aquí de costos terciaris – no d’accidents però sí de conflictes d’ús que, com
encara més clarament es veurà tot seguit, presenten parcialment grans
paral·lelismes amb el dret de la responsabilitat extracontractual14.

El concepte de l’exigibilitat pot jugar un rol per cada cas des d’una perspectiva
econòmica, en el qual no només pot prendre mesures el danyant per contenir
els danys sinó també el propietari de l’immoble lesionat. Per això, són sobretot
importants les mesures que només ell pot portar a terme per evitar els danys.
Aquí es poden distingir tres tipus de casos: en primer lloc els casos en què el
propietari perjudicat ha rebut una indemnització perquè porti a terme mesures
per evitar o minorar els danys (per exemple, per la instal·lació de finestres de
protecció contra el soroll), però no les ha portat a terme. Atès que ell assumeix
lliurement els danys addicionals que es causin, li és “exigible” que també
assumeixi aquests danys. Per al cas que li fossin indemnitzats també aquests
danys addicionals no tindria cap incentiu per evitar els danys.

En segon lloc, es tracta dels casos en què la mesura més econòmica per evitar els
danys és que el propietari perjudicat desplaci la seva activitat cap a un altre lloc
i obtingui per això una indemnització o bé que igualment romangui en un altre
lloc (coming to the nuisance)15. Si, amb tot, el propietari perjudicat roman al lloc
dels danys o bé s’hi desplaça, llavors és el seu problema, tal com passa en el
primer grup de casos. Els danys addicionals no li són indemnitzats. Qualsevol
indemnització addicional, per contra, establiria incentius per fer créixer els
danys.

El tercer grup de casos es basa en un treball de Bebchuk (2001): es tracta de
casos en què ambdues parts haurien d’haver pres mesures en vistes al perill del
conflicte abans que aquest sorgeixi, però no ho han fet. Bebchuk demostra que
per aquests casos cap de les quatre esmentades possibilitats d’atribució de la
propietat i de la seva protecció no porta a la first-best al·locació dels recursos.
Això és comprensible si hom té a la vista que, sota aquestes condicions, el
problema de la decisió de les parts té molt més a veure amb la típica situació del
Tort-Law (responsabilitat civil extracontractual) que amb les relacions de
veïnatge: cal prendre mesures per evitar els danys abans que sigui clar si pot
sorgir un conflicte, així com, per exemple, en l’àmbit de la circulació rodada, el
conductor ha de decidir sovint sobre la seva atenció abans que sàpiga si hi ha
un altre conductor o vianant a la vora que pugui tenir un contratemps. Com en
el Tort-Law, es dóna una situació en què no seran òptimes ni les mesures
                                                
14 Així també ja Calabresi i Melamed (1972).
15 És clar que aquests casos també es poden donar en el marc d’un ús segons el costum local.
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induïdes per la regla segons la qual els danys sempre els assumeix la víctima
(casus sentit dominum), ni les induïdes per la regla segons la qual els danys
sempre s’imputen al danyant (responsabilitat objectiva). La solució del
problema l’ha establert la teoria econòmica del Tort-Law de fa temps: cada regla
que imputa els danys que resulten de la violació del deure de cura només al que
ha emprat massa poca diligència porta a incentius òptims. Això pot ser una
responsabilitat per culpa, una responsabilitat objectiva amb una excepció de
negligència comparativa o bé una combinació d’ambdues regles de
responsabilitat (Brown (1973), Hirsch (1988: 180), Adams (1985: capítol 1)). Cal
no oblidar un Caveat: els resultats només es donen clarament sota estrictes
supòsits d’informació, cosa que només es produeix realment en molts pocs
casos, especialment si es tracta de transferències relatives als drets de propietat.

Caldria tornar a tractar ara dels problemes del dret de les relacions de veïnatge,
especialment els casos esmentats16, en què ambdues activitats – tant la lesiva
com la lesionada- s’haurien d’exercitar sota punts de vista eficients, i ambdues
parts no sabessin ex ante si es donaria una situació d’aquesta mena, però
haurien d’haver orientat el seu capteniment en la possibilitat d’aquesta situació
(el problema central són les irreversibilitats: o bé en forma de costos creixents o
bé en forma de mesures que s’han omès i que no es poden recuperar
ràpidament). Resulta llavors que els incentius òptims només es poden establir si
la part que individualment no ha orientat prou el seu comportament en la
possibilitat que es doni la situació de conflicte assumeix tota sola els danys que
en resulten. Com en els dos casos esmentats més amunt, també el propietari de
l’immoble perjudicat ha d’assumir com a mínim els danys que s’han causat
perquè ell no s’ha preparat de manera suficient pel perill d’un ús conflictiu amb
l’immoble veí. Aquest dany li és “exigible”. Per al cas que s’hagi preparat prou
per aquest conflicte, no hi ha cap motiu (tret dels altres dos grups de casos) per
exonerar el causant dels danys. Cada exoneració portaria a què es produïssin
massa emissions.

Consideracions finals

En aquest breu treball he demostrat que es pot donar una interpretació
econòmicament raonable a la major part de les diferenciacions que es donen en
el sistema alemany de protecció de dret privat contra les immissions del § 906
BGB. Per això m’he basat, en l’essencial, en les consideracions econòmiques de
Kaplow i Shavell.

                                                
16 El mateix val, teòricament, per casos en què les dues parts ex post han de prendre mesures per
reduir els danys, les quals no pot assumir l’altra part (tampoc financerament). Pràcticament
només em puc imaginar aquesta mena de casos, com a molt, en casos en què una part està
jurídicament impossibilitada de pagar per un determinat comportament. Això deu respondre a
alguna abstrusa concepció de la immoralitat.
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També s’ha posat de relleu que la interpretació del concepte d’exigibilitat de les
ingerències veïnals, que fan la jurisprudència i la nova legislació que la segueix,
tot equiparant-lo al concepte de no substancialitat, no és conciliable amb les
conclusions de l’anàlisi econòmica. La interpretació es basa en un error
fonamental de comprensió de quina és la funció dels valors límit i indicatius de
dret públic, que afavoreix un nivell antieconòmic massa alt d’immissions: en els
supòsits en què els valors límit i indicatius, atesa la seva orientació cap a la
mitjana, no són prou estrictes, el danyant no té cap incentiu per evitar
pertorbacions ineficients. I en els casos en què aquests valors són massa
estrictes, com que la interpretació dominant del § 906.2.2 BGB entén que no hi
ha indemnització per la part dels danys que es donen respectant les
disposicions de dret públic, el danyant només assumeix una part dels danys i
tampoc no té incentius per reduir la pertorbació a un nivell òptim en termes
econòmics.
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