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guanyar el cas són més reduïdes. És a dir, hauria de ser aquest art. 28.2 LGDCU un
argument contundent i ferm, amb força probabilitats d'èxit, que aparegués com a
fonament bé de la demanda, bé de la decisió judicial. Una possible resposta a
aquest fet la trobem en constatar que també són pocs els laboratoris demandats, els
quals han buscat habitualment la solució amistosa del litigi.

Tot i però, cal destacar en aquesta seu la STS, la, 5.10,99, primera sentència del
Tribunal Suprem que condemna únicament a un laboratori per la fabricació d'un
producte contaminat. L'argumentació de la sentència es basa, exclusivament, en el
règim de responsabilitat objectiva que la LGDCU preveu pels medicaments.

La responsabilitat dels medicaments com a productes actualment es troba regulada
per la L 22/1994. Tot i però, tingui's present que per qüestions de Dret
temporalment aplicable, alguns casos que encara a finals del 2001 es resolen poden
aplicar la LGDCU.

En Dret francès també s'ha aplicat un règim de responsabilitat quasi objectiva als
centres de transfusió, de tal forma que els Tribunals han establert que aquests
centres resten obligats a lliurar productes sanguinis exempts de vicis, com ho
constitueix estar contaminats. En aquest sentit, vegi's el pronunciament de dues
sentències de 12 d'abril de 1995, en les quals es feu respondre als centres de
transfusió de sengles contagis produïts un el maig de 1984 i l'altre entre el
desembre de 1982 i el març de 1984485.

4.6.4.2 Llei 22/1994, de Responsabilitat civil per productes defectuosos

La Llei de Responsabilitat civil per productes defectuosos incorporà a
l'ordenament espanyol la Directiva 85/374/CEE, de 25 de juliol de 1985, que
pretén aproximar les legislacions dels Estats membres a fi d'augmentar i unificar el

4 5 Sentències publicades a La Semaine Juridique, num. 29, 19 juillet 1995, II, marg. 22467, pàgs.
287-288, comentades a continuació per Patrice Jourdain (pàgs. 288-290). Cal destacar el fet que la
forma d'arribar-hi a aquest pronunciament ha estat quelcom complexa i amb una solidesa jurídica
una mica feble. Efectivament, degut al retard del legislador francès en incorporar en el seu
ordenament la Directiva sobre responsabilitat civil del fabricant, els Tribunals permetien que les
víctimes contagiades exercitessin una acció per vicis ocults en la sang que els havia estat transfosa.
La titularitat sobre aquesta acció, d'origen clarament contractual, els venia atorgada per la institució
de l'estipulació a favor de tercer, de tal forma«e[ue les accions de què gaudia el centre hospitalari on
s'havia subministrat i utilitzat la sang o el producte sanguini contra el centre de transfusió es
transmetien a la persona contagiada desprès de la intervenció.
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nivell de protecció entre els consumidor, així com de facilitar l'obtenció de
reparació mitjançant l'establiment d'un règim de responsabilitat objectiva, pel qual
el demandant no ha de provar la negligència del causant del dany.

La L 22/1994 serà d'aplicació als casos de contagi esdevinguts per, productes
posats en circulació amb posterioritat a la seva entrada en vigor (8 de juliol de
1994, l'endemà de la seva publicació al BOE, segons estableix la Disposició Final
4a de la L 22/1994)486. Aquesta data és clau: als casos de responsabilitat per
productes esdevinguts amb anterioritat els és d'aplicació la LGDCU.

A la jurisprudència espanyola no hi ha casos que hagin estat resolts exclusivament
per aplicació de la L 22/1994, tot i que algunes sentències hi fan referència.

En l'àmbit del Dret comparat és de destacar la sentència britànica de la High Court
of Justice de 26 de març de 2001, en la qual s'aplica el règim de la CFA i,
indirectament, el de la Directiva 85/374.

4.6.4.2.1 Aplicado directa de la Directiva?

L'art. 19 de la Directiva disposava que els Estats membres havien d'adoptar les
mesures necessàries per incorporar al seu ordenament el contingut de la Directiva
en el termini màxim de tres anys «a partir del dia de la seva notificació»487. Ja hem
vist com el legislador espanyol no la incorporà fins el juliol de 1994, produint-se

AOO

així un retard de quasi sis anys . La qüestió que sorgeix immediatament és la de
saber si una persona que hagués estat contagiada entre el 31 de juliol de 1988 i el 8
de juliol de 1994, que és la data d'entrada en vigor de la L 22/1994, podria acollir-
se al contingut de la doctrina de l'efecte directe de les Directives.

Per a sancionar la inactivitat dels Estats Membres en la incorporació al seu
ordenament de les Directives comunitàries, la jurisprudència del Tribunal de

486 Vegi's que ell moment rellevant és el de posada en circulació del producte i no pas el de
manifestació dels danys. Per tant, la teoria dels danys continuats, que serà objecte de
desenvolupament en seu de termini d'exercici de l'acció, en aquest apartat no pot ser utilitzada per
aconseguir l'aplicació de la L 22/1994 a un cas en el qual el producte s'utilitzà amb anterioritat a la
seva entrada en vigor.

487 Aquesta notificació es realitzà el 30 de juliol de 1985.

488 També incomplí el termini d'implementació l'Estat francès, motiu pel qual fou condemnat per
Sentència del Tribunal de Justícia de Içp Comunitats Europees de 13 de gener de 1993 (afer C-
293/91; Comissió c. França). La Llei 98-389, de 19 de maig de 1998 incorporà finalment la
Directiva.
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Justícia de les Comunitats ha elaborat i utilitza la doctrina de l'efecte directe, pel
qual el particular pot aconseguir l'aplicació de la normativa comunitària que no ha

estat transposada.

Creiem que aquesta doctrina és de difícil aplicació en els casos de sang
contaminada, o, si més no, en tots els casos. I això per dos motius: en primer lloc,
perquè la Directiva qüe'havia de seKimplementadà ha, d'establir drets i principis
clars, cosa que no s'esdevé amblàtàirèuiiy&iM/tâÂiqùe concedeix un ampli marge
de decisió als Estats a l?hora d'incórporàr^lai i,vefi segon lloc, perquè la doctrina de
l'efecte directe està pensada com una sanció a l'Estat que no ha complert, sense
que hagi de tenir eficàcia entre els particulars. Adverteixi's que, en principi, la
Directiva estableix una normativa protectora al consumidor enfront del fabricant,
que, en la majoria dels casos - i, si més ,no, així es va pensar en el momentH • J ' , í, fi! i ',! .i/y;-') >¡ < ,' , i , ·í.,^í,fT,i;\; -v;,! '•<' - ,
d'adopció de la Directiva - serà una persona subjecta al Dret privat. :

4.6.4.2.2 Àmbit d'aplicació subjectiu

L'art. 1 L 22/1994 estableix la responsabilitat'dels fabricants i dels importadors
pels danys que causin els productes defectuosos que fabriquen o que importen. I
l'art. 4 defineix el concepte de fabricant i d'importador, considerant fabricant a
aquell que ho és respecte d'un producte acabat o de qualsevol element d'aquest
producte acabat, qui produeix una matèria primera i aquell que es presenta al públic
com a fabricant.

En aplicació d'aquests articles, en el cas de la sang contaminada, ningú no dubtarà
en identificar als laboratoris i empreses farmacèutiques que elaboren hemoderivats
com a productores als efectes de la L 22/1994. Ara bé, també hem de tenir present
que en moltes ocasions són els bancs de sang o els propis centres hospitalaris els
que recullen la sang i realitzen les anàlisis obligatòries així com les tasques
necessàries per a conservar-les, per tal que siguin utilitzades les unitats de sang en
les intervencions quirúrgiques que en necessitin, ja sigui com a hemoderivats o
com a sang per transfondre. Al nostre parer, el desplegament d'aquesta activitat ha
de fer que també hagin de ser considerats com a fabricants489.

Tot i però, donat que els bancs de sang solen tenir una naturalesa pública, cal tenir
present que l'art. 6.1.c) exonera de responsabilitat al fabricant que demostra que el

489 En aquest sentit, Virgina MÚRTULA, "La responsabilidad por los daños causados por
contagio...", pàg. 1.565. l'autora defensa tambula possibilitat que la L 22/1994 sigui d'aplicació als
hospitals si són qualificats com a subministradors del producte, mentre que no identifiquin al
fabricant del producte.
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producte no havia estat fabricat per a la venda o qualsevol altra forma de
distribució amb finalitat econòmica, ni fabricat, importat subministrat o distribuït
en el marc d'una activitat professional o empresarial. L'abast d'aquesta causa
d'exoneració ha de ser interpretat per veure quina incidència té en els sistemes en
els quals l'assistència sanitària és una prestació pública. .

La sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de 10 de maig.de,
2001490 ens pot ajudar a donar resposta a aquestes preguntes. En el cas, el Sr.
Henning Veedfald havia de sotmetre's a un trasplantament de ronyó el 21 de
novembre de 1990. El ronyó que s'havia d'utilitzar, que provenia del seu germà,
f<5ií*"tractat amb un líquid per l'hospital d'Skejby, on s'havia de realitzar la
intervenció. El líquid, així mateix, havia estat fabricat en els laboratoris de la
farmàcia d'un altre hospital, l'Ârhus Kommunehospital. El líquid resultà defectuós
i feu malbé el ronyó.

El Sr. Veedfald reclamà contra l'Amtskommune com a propietària i gestora de tots
dos hospitals, finançats amb fons públics i al·legà les disposicions de la llei danesa
n. 371 om produktansvar, de 7 de juny de 1989, que transposa la Directiva
85/374/CEE. La petició fou desestimada perquè el producte no s'havia posat en
circulació i perquè no havia estat fabricat amb finalitats econòmiques. L'actor
recorregué, primer, davant el Vestre Landsret i en apel·lació davant el H0jesteret,
qui plantejà cinc qüestions prejudicials, que anirem veient al llarg del treball. Ara
com ara, ens interessa la segona, per la qual es demanava si un hospital de
titularitat pública està exempt de responsabilitat segons el que disposa la Directiva
[art. 7.c Directiva, incorporat al dret espanyol per l'art. 6.1.c)].

Segons el parer del Tribunal, l'art. 7, lletra c) de la Directiva «ha d'interpretar-se en
el sentit que l'exoneració de responsabilitat per falta d'activitat amb finalitats
econòmiques o d'activitat professional no s'aplica al cas d'un producte defectuós
que ha estat fabricat i utilitzat en el marc d'una prestació mèdica concreta totalment
finançada amb fons públics i per la qual el pacient no ha hagut de pagar cap
contraprestació». L'Amtskommune havia considerat que el fet que l'assistència
sanitària fos a càrrec de fons públics produïa la manca de vincle econòmic directe
entre l'hospital i el pacient (§20). Pel Tribunal, aquesta consideració fou
irrellevant: «[E]l fet que els productes fabricats per una prestació mèdica concreta
que no és pagada directament pel pacient, sinó que es financia amb càrrec als fons
públics alimentats pels contribuents, no pot privar a la fabricació d'aquests
productes el seu caràcter econòmic i professional» (§21). I l'Advocat General,
Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, considerà que si bé no hi havia finalitats

490 Afer C-203/99; Henning Veedfald v. Ârhus Amtskommune (qüestió prejudicial). Text obtingut
de la base de dades del Tribunal: http://curia.ue.int.
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econòmiques, sí que, en canvi, l'actuació s'havia realitzat en el curs de l'activitat
professional de l'hospital (§26 Conclusions).

Per tant, de la lectura de la sentència sembla possible afirmar la Directiva ha de ser
també d'aplicació a aquells casos en els quals l'Administració Pública actua com a
fabricant491. Aquesta afirmació és important en Dret espanyol, perquè el règim de
responsabilitat, tot i ser objectiva en tots dos casos - responsabilitat del fabricant,
responsabilitat de l'Administració Pública - difereix en el tractament de l'excepció
de riscos de desenvolupament, que constitueix una de les claus de volta del nostre
cas. Tot i però, l'estructura de la Directiva i el ampli marge de què gaudien els
Estats en la seva transposició ens porta a afirmar que la repercussió de dita
sentència serà nul·la en l'ordenament espanyol.

Efectivament, l'art. 15.b Directiva establia la possibilitat als Estats membres de
decidir si incorporaven o no l'excepció de riscos de desenvolupament. L'Estat
espanyol adoptà una solució eclèctica: sí, però amb excepcions. I posteriorment, la
L 4/1999 tornà a incidir en la matèria, en permetre acollir-se a l'excepció a les
Administracions Públiques en tots els casos, sense distingir tipus de productes.
Aquest tractament ens sembla força criticable492 i, al nostre parer, atempta contra el
principi d'igualtat.

4.6.4.2.3 La sang i els hemo derivats com a productes

La següent qüestió a la qual cal donar resposta és la referida a si la sang per
transfondre o els productes sanguinis a utilitzar són productes a efectes d'allò
establert per la L 22/1994. Al nostre parer, dita qüestió mereix una resposta
afirmativa, a partir del següent sil·logisme:

L'art. 2 L 22/1994 entén per producte qualsevol bé moble.

491 En Dret espanyol, a favor de l'aplicació de la Directiva a les Administracions Públiques,
Guillermo ALCOVER, La responsabilidad civil del fabricante, pàg. 46. Per la seva banda, Virgina
MÚRTULA, "La responsabilidad por los daños causados por contagio...", pàg. 1.566 considera que
l'esmentada excepció de l'art. 6.1.c L 22/1994 no seria d'aplicació a les Administracions Públiques
perquè «el requisito de la onerosidad que caracteriza la actividad profesional del fabricante está
presente a través de la repercusión del coste de fabricación del producto de forma directa o
indirecta, a través del sostenimiento de las prestaciones sanitarias en general».

492 També l'ha criticat Santiago PELAYO, "Lajtepatitis C y la Sala III del Tribunal Supremo", pàg.
208, tot i que no compartim el fonament de la crítica, que segons l'autor és la contradicció de la L
4/1999 amb la L 22/1994.
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Un d'aquests possibles béns mobles ho són els medicaments, com es veu
clarament quan l'art. 6.3 els sotmet a un determinat règim de responsabilitat
per allò que respecta als riscos de desenvolupament, qüestió sobre la que
tornarem més endavant.

Finalment, tant la sang com els hemoderivats són medicaments, com es
desprèn de l'art. 8 i 40 LMed, respectivament.

Art. 8. Definicions.- Als efectes d'aquesta llei s'entendrà per:

1. «Medicament»: tota substància medicinal i les seves associacions o combinacions
destinades a la seva utilització en les persones o en els animals que es presenti dotada de
propietats per prevenir, diagnosticar, tractar, aliviar o curar malalties o dolences o per
afectar a funcions corporals o a l'estat mental....

2. «Substància medicinal»: tota matèria, qualsevol que sigui el seu origen - humà, animal,
vegetal, químic o d'altre tipus - a la qual s'atribueix una activitat apropiada per a constituir
un medicament.

Art. 40. Medicaments derivats de la sang, del plasma i de la resta de fluids, glàndules i
teixits humans.- 1. Els derivats de la sang, del plasma i de la resta de fluids, glàndules i
teixits humans, quan s'utilitzin amb finalitat terapèutica, es consideraran medicaments...

L'art. 40 LMed es troba ubicat sistemàticament a la Secció Segona (^'Medicaments
d'origen humà") del Capítol Quart ^Medicaments especials") del Títol II ("Dels
medicaments"). Adverteixi's, però, que l'article fa referència als 'derivats', i que en cap
moment es parla de la sang total. Ara bé, l'única conseqüència que es deriva del fet que la
sang completa no sigui esmentada per l'art. 40 LMed consisteix en que no resta subjecte al
règim d'autorització com a medicament.

Els derivats de la sang i del plasma humà estan regulats a l'ordenament espanyol pel Reial
Decret 478/1993, del Ministeri de Sanitat i Consum, de 2 d'abril493. En aquesta norma, que
desenvolupa la Llei del Medicament, s'estableixen determinats aspectes relacionats amb els
hemoderivats, que no amb la sang complerta ni amb el plasma, doncs queden exclosos.
Així, p.e., un seguit de garanties de seguretat i d'identificació. Com a tais medicaments,
han de ser elaborats per laboratoris farmacèutics autoritzats i resten subjectes a la
normativa general en matèria de registre de medicaments.

Una justificació diferent per a considerar a la sang per transfondre com a producte, fora de
la pròpia concepció de la Llei del Medicament, es troba en el fet que en la seva preparació
es tractada com qualsevol altre producte sanguini, doncs és sotmesa a un procediment
d'anàlisi, control, envasat i conservació.

493 BOE núm. 109, de 7 de maig, pàg. 13684.
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Vegi's que les regles de responsabilitat relatives a la sang i als hemoderivats poden
diferir de les regles genèriques de productes, si així ho ha considerat convenient el
legislador. Ja no es nega la seva conceptualització com a productes sinó que se'ls
subjecta a regles específiques. Aquest és el cas d'Alemanya i dels Estats Units.

Efectivament, el §15 ProdHaftG estableix que els principis de la Llei no són
d'aplicació als danys derivats de l'ús de medicaments. El segon paràgraf del mateix
article estableix que la responsabilitat derivada dels danys causats per medicaments
s'exigirà segons les regles que siguin d'aplicació, regles que es troben à la Llei del
Medicament alemanya.

I per la seva banda, el §19 Restatement Third, Torts, exclou a la sang i als teixits
humans de les seves regles, a diferència del que es produïa en aplicació del
Restatement Second, Torts.

4.6.4.2.4 Concepte de producte defectuós

Segons l'art. 3.1 L 22/1994, és defectuós aquell producte que no ofereix la
seguretat a la qual una persona té legítimament dret, tenint en compte totes les
circumstàncies494. La interpretació d'aquest article en l'àmbit dels medicaments
resulta complexa perquè aquests, quasi per definició, bé poden causar, bé realment
causen danys.

Aquest article transposa l'art. 6 de la Directiva, en la qual es diu que per a
determinar el nivell de seguretat caldrà tenir en compte totes les circumstàncies.
entre elles, la presentació (forma en què es comercialitza o usa; importància dels
advertiments), l'ús raonable del producte i el moment en el qual el producte es posà
en circulació. Ara bé, què comprèn l'expressió «totes les circumstàncies»? També
la conducta que era d'esperar del fabricant, en atenció al progressiu coneixement
sobre els virus?

Tant la doctrina que comenta la Directiva com la que comenta la L 22/1994
distingeixen tres tipus de defectes: de fabricació, de disseny, d'advertiment.
Aquesta distinció es troba recollida també al Restatement Third. En seu de
responsabilitat per medicaments, els defectes habitualment al·legats són els de
disseny i els d'advertiment.

494 Al respecte, àmpliament, Josep SOLÉ, El concepto de defecto, pàgs. 563-576 i posteriors parts
especials.
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El defecte, a més, ha de ser estrany al producte, és a dir, no es pot considerar el
tabac com a defectuós pel fet que pugui causar càncer, o les begudes alcohòliques,
per poder causar malalties hepàtiques (amb excepció feta del defecte de manca
d'advertiments). En aquest sentit, la sang contaminada conté un element que li és
aliè (el virus) i per aquest motiu no compleix amb les exigències de seguretat
requerides pel consumidor. En canvi, els anys derivats d'una transfusió de sang
d'un grup sanguini diferent del requerit no és un cas de responsabilitat per
producte, sinó d'assistència sanitària (podent ser d'aplicació al supòsit la LGDCU).

Què és el que tenen dret a esperar els consumidors dels productes és una qüestió la
determinació de la qual correspon als Tribunals, qui concretaran quin és el grau de
seguretat que les persones en general i no pas una persona en particular pot exigir
del producte que s'ha posat en el mercat.

Concretament, en seu de medicaments, la qualificació d'un producte com a
defectuós es realitzarà tot aplicant el «risk/utility test», segons el qual un
medicament haurà de ser considerat defectuós quan del seu ús es derivin més
perjudicis que beneficis. Aquests no han de ser comptabilitzats únicament de forma
quantitativa sinó també qualitativa.

Al nostre parer, les persones que reben transfusions de sang o hemoderivats tenen
dret a esperar que no estiguin contaminats 95.1 aquesta expectativa va més enllà de
les concretes exigències establertes sobre l'hemodonació i la seguretat dels
hemoderivats, així com sobre les obligatòries proves que han de superar aquests
productes. Han d'abastar totes les anàlisi possibles (tot i que això podria encarir
bastant el producte). I és que el nivell de seguretat no s'ha de concretar en aquell
actualment esperat del producte en concret, sinó en el que les persones estan
legitimades a esperar, això sí, en el moment de posada en circulació del producte.

La STS, 4a, 5.6.91 (RAJ 1991, 5131) establí que no és consubstancial a la
transfusió que aquesta estigui contaminada amb un virus, per la qual cosa ha de ser
considerat com a producte defectuós (tot i que el cas es dugué per assistència
sanitària defectuosa i no pas per Dret de productes).

Per tots aquests motius, en certa mesura el règim de responsabilitat objectiva es veu
influït per criteris de diligència: el productor desplegarà les activitats necessàries
per a donar satisfacció al nivell de seguretat que espera el consumidor; el moment
de referència és el moment de posada en circulació. En aquest sentit, quan el
productor realitza aquesta activitat està complint amb deures propis de diligència.
Allò que s'esdevé en aplicació d'aquest règim de responsabilitat objectiva és que el

495 En aquest mateix sentit, High Court of Justice de 26 de març de 2001.
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consumidor no ha de provar la negligència del fabricant, sinó que serà el jutge qi
decidirà si l'expectativa de seguretat del consumidor ha estat defraudada, després
que aquest hagi demostrat l'existència d'un dany, d'un defecte i la relació de
causalitat.

4.6.4.2.5 Responsabilitat per productes i assistència sanitària
••• - ; ••^•voovtkíu' ·b^íi · í ' · ï j ·^hi·t . 'v ; I ; < - M ; ; Í - < : : : • • • > • • . • > . > • • • ;. • ' *••' • . - • ' : ' • •

Com hem avançat, la responsabilitat per productes pren un matís diferent quan el
dany s'esdevé en el transcurs de l'assistència sanitària. Efectivament, en moltes
ocasions els productes que s'utilitzen en el tractament dels malalts són elaborats
per les pròpies farmàcies hospitalàries. Han de ser considerats els hospitals, per

i > i (( i : • " , ' • - . . • ' • : • '
aquest motiu, com a fabricants i, per tant, subjectes al règim de responsabilitat deia
L 22/1994? > , , , , , « >

i ) ' , i ' . . • • • ' .
Cal tenir present, així mateix, que la L 22/1994 preveu com a causa d'exoneració
de la responsabilitat, entre d'altres supòsits, que el producte no s'hagi posat en
circulació (art. 6.1.a L 22/1994) i que «el producte no havia estat fabricat per a la
venda o qualsevol altre forma de distribució amb finalitat econòmica, ni fabricat,
importat o subministrat o distribuït en el mare d'una activitat professional o
empresarial» (art. 6,l.c L 22/1994). I que, d'altra banda, les regles de
responsabilitat semblen adreçades a productes que. han estat fabricats
industrialment, i no pas per a usos específics amb motiu d'una concreta assistència.

Les excepcions que acabem de recollir plantegen amb especial agudesa la qüestió
sobre si són d'aplicació als hospitals públics, en els quals es presta l'assistència
sanitària en el marc d'una prestació assistencial pública, i no pas per motiu de
l'explotació d'una activitat econòmica. Cas de respondre's de forma afirmativa,
l'eventual responsabilitat del centre sanitari hauria de regir-se per les regles de
prestació del servei i no pas per les regles de responsabilitat per productes.

A la Sentència Veedfald el Tribunal considera, com a resposta a les qüestions
prejudicials esmentades, que l'art. 7, lletra a) de la Directiva «ha d'interpretar-se en
el sentit que un producte defectuós es posa en circulació quan s'utilitza en el marc
d'una prestació mèdica concreta que consisteix en preparar un òrgan humà per al
seu trasplantament i el dany causat a aquest és conseqüència de dita preparació».
L'Amtskommune era del parer que «l'ús d'un producte en el marc d'una prestació
de serveis no pot, en principi, estar comprés en l'àmbit d'aplicació de la Directiva
fins que el legislador comunitari no hagi adoptat les normes relatives a les
prestacions de serveis» (§12). L'argument és refusat pel Tribunal amb la senzilla
consideració que l'objecte del litigi és Restat defectuós d'un producte utilitzat en la
prestació del servei, i no pas la defectuosa prestació del servei (§12). Així mateix,
rAmtskommune al·legà que no hi havia hagut posada en circulació perquè ni el
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pacient comprà el producte, ni el producte sortí de l'esfera de control del centre
hospitalari (§13). Aquest argument també és refusat pel Tribunal, qui considera
que, en el cas d'un pacient que acut a un hospital, li és irrellevant que el producte
hagi estat elaborat en l'establiment o hagi estat adquirit a un tercer. Aquests fets,
per ells mateixos, no poden tenir incidència en el fet que el producte hagi estat
posat en circulació i, per tant, en el règim de responsabilitat resultant (§17).

En les seves Consideracions l'Advocat General considerà que el simple ús del
producte havia de ser qualificat com a posada en circulació (§23 Consideracions).
Cal destacar, no obstant, que l'Advocat General, tot i donar la seva opinió sobre les
qüestions que es plantegen amb motiu de l'aplicació de la Directiva al cas concret,
de forma prèvia es qüestiona si als supòsits de fet els són d'aplicació les regles de
responsabilitat per productes defectuosos contingudes a la Directiva. I la seva
opinió és que no (§12 Consideracions). En primer lloc, perquè la Directiva s'aplica
al béns mobles fabricats industrialment, condició que no reuneix el líquid amb el
qual es tractà el ronyó, que s'havia preparat expressament per aquella ocasió (§13
Consideracions); en segon lloc, perquè no hi hagué posada en circulació del
producte, doncs no s'havia preparat ni per vendre ni per distribuir, sinó per utilitzar
en una activitat accessòria al servei de trasplantament; i, finalment, perquè el dany
s'ha produït en el curs de la prestació d'uns serveis, durant els quals de forma
accessòria s'ha utilitzar un producte, per la qual cosa han de ser les regles de
responsabilitat dels prestadors de serveis les que regeixin el cas que se sotmet al
Tribunal496, i no pas les regles de responsabilitat per productes.

La principal qüestió passa, doncs, per veure que la regla de responsabilitat
objectiva s'ha establert en relació als danys que es derivin de productes
defectuosos, i no pas d'una assistència sanitària defectuosa. La responsabilitat per
l'activitat sanitària tradicionalment ha estat examinada des de la perspectiva de la
culpa. Tot i però, a l'ordenament espanyol la regla d'aplicació és la responsabilitat
objectiva, ja sigui per imposició de la LGDCU, com hem vist, o de la L 30/1992,
com veurem tot seguit. No obstant, en termes generals, la jurisprudència segueix
emprant criteris de culpa a l'hora de resoldre casos de responsabilitat sanitària.

496 A aquests efectes, l'Advocat recorda, d'una banda, que hi hagué una Proposta de Directiva del
Consell sobre la responsabilitat del prestador de serveis [COM(90) 482 final, DOCE C 12, de 18 de
gener de 1991, pàg. 8], que va ser retirada per la Comissió l'any 1994, l'art. 1.1 de la qual feia
respondre al prestador de serveis dels danys causats, per culpa, «a la salut i a la integritat física de
les persones o a la integritat física dels béns mobles o immobles, inclosos el que siguin objecte de la
prestació»; i, d'una altra, que la Directiva 92/59/CEE relativa a la seguretat general dels productes,
exclou del seu àmbit d'aplicació els productes utilitzats exclusivament en el marc d'una activitat
professional (§5).
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Als Estats Units, la sentència de la Court of Appeals of New York Perlmutter v.
Beth David, de 1954, distingí entre les regles de responsabilitat objectiva derivades
del contracte de compravenda - implied warranties - i les regles de responsabilitat
per culpa derivades de l'assistència sanitària. En el cas, la Sra. Gussie Perlmutter
havia contractat els serveis del Beth David Hospital. En el transcurs de l'atenció, se
li transfongué sang que resultà contaminada amb el virus de l'hepatitis. Donat que
la Sra. Perlmutter havia pagat de forma separada la sang que se li transfongué (60
US $), fonamentà la seva reclamació contra l'hospital per motiu del contagi en la
garantia que la llei estableix sobre la cosa objecte de compravenda. El Tribunal
desestima la pretensió de l'actora doncs considera que la transacció de la sang no
constitueix una compravenda, sinó que el seu ús conformava el tractament que
necessitava. L'argument del Tribunal es basa en la naturalesa de la relació
contractual entre la pacient i l'hospital: es tracta d'un contracte de serveis i no pas
d'un de compravenda. I per aquest motiu, considera que no és divisible en allò
referit al proveïment i ús de medicaments: l'actora no comprà la sang de forma
separada, sinó que s'emmarcava en una prestació de serveis. Per tant, no són
d'aplicació al cas les implied warranties doncs no existeix compravenda.

Aquesta sentència provocà als Estats Units la promulgació en diferents Estats de
lleis en les quals es qualificaven les transfusions de sang com a serveis i no pas
com a productes. Ara bé, la qüestió no quedà tancada i l'any 1972 a la sentència
Mercy Hospital, Inc. v Benitez (1972, Fia App D3) 257 So 2d 51, 10 UCCRS 340,
es considerà que les esmentades implied warranties havien de ser aplicades a un
cas de contagi d'hepatitis. La diferència entre Perlmutter i Mercy Hospital rau en el
fet que en el segon la sang provenia d'un banc de sang creat i mantingut per
l'hospital. Així les coses, quina diferència existeix entre un banc de sang que ven
els seus productes i un hospital que es proveix amb productes que provenen del seu
banc de sang?

A la jurisprudència francesa també s'està produint l'aplicació de regles de
responsabilitat objectiva en matèria d'assistència sanitària quan en el transcurs
d'aquesta assistència s'ha utilitzat un producte: vid. en aquest sentit la sentència
Civ. Iré, 7 nov. 2000, AGF et autre c/ Rigaud et autres (Bull. civ. I, n° 272), en la
qual una dona havia sofert cremades per causa d'un producte elaborat per l'hospital
on rebia assistència sanitària.

4.6.4.2.6 Càrrega de la prova
f

Segons l'art. 5 L 22/1994, correspon a l'actor demostrar l'existència del dany, del
defecte i la relació de causalitat entre ambdós. Si bé pot ser relativament fàcil
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l'acreditació del dany i de la relació de causalitat entre el producte i els danys
demostrats, imposar-li a l'actor la càrrega de la prova sobre el defecte del producte
pot suposar un obstacle a la satisfacció de la pretensió indemnitzatòria. Tingui's
present que, en els casos de sang contaminada, moltes vegades resultarà
pràcticament impossible demostrar aquest defecte, doncs el material haurà
desaparegut. I que, més genèricament, és en el camp dels productes farmacèutics
on s'aguditza el problema de l'exercici de l'activitat probatoria. Així mateix, ni la
L 22/1994 ni la Directiva estableixen quin és el nivell de prova mínim per entendre
suficientment acreditada la relació causal.

L'escassa, fins ara, doctrinal jurisprudencial sobre l'acreditació del defecte
comença a donar algunes pautes o criteris que permeten apreciar si un producte és
defectuós o no. Així, en el cas de la SAP Barcelona 23.4.99 (RGD núms. 664-665,
gener - febrer 2000, pàgs. 1.289-91; MP: Eloy Mendafla Prieto), considerà que una
cadira que en trencar-se quan estava l'actora asseguda era defectuosa en primer
lloc, pel que podríem anomenar la «naturalesa de les coses» («... sólo un defecto de
fabricación puede ser la causa de la inesperada rotura de las dos patas de una
silla...» [FD 2.4]) i la producció d'idèntics fets en d'altres consumidors (...
«conclusión que se refuerza con el hecho de que el centro comercial admite que ha
tenido que cambiar algunas pocas sillas de las fabricadas por el demandado por
rotura de las mismas...» [FD 2.4]). Portades aquestes consideracions al camp de la
responsabilitat per producte defectuós en casos de sang contaminada, creiem que
quedarà suficientment acreditada la prova del defecte si s'ha acreditat la causa del
contagi, doncs la «naturalesa» de la sang és no estar contaminada (tema que es pot
reconduir a la seguretat que cabria legítimament esperar), al fet que altres pacients
hagin estat contaminats per un mateix producte o en un mateix centre sanitari on
s'han realitzat transfusions i per la retirada del mercat de productes que s'han
descobert com a contaminats.

El Llibre Verd de la Comissió considera que un dels aspectes a reformar, per tal de
millorar la posició de la víctima, és el referit a la facilitació de la càrrega de la
prova. A tal efecte, es proposaren diferents opcions, que a continuació es detallen i
comenten. Abans, però, cal esmentar que aquest punt de partida no és acceptat per
la indústria farmacèutica.

Efectivament, a la resposta al Llibre Verd realitzada per V European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations podem llegir: «The Green Paper
rightly accepts that the burden [of proof] should rest solely with the consumer, but
it asks whether any mechanisms might assist the consumer in gaining access to
evidence more easily and cheaply^ This is to assume - without it being proved -
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that the consumer does have such difficulties: where is the evidence for this?» (Part

II, § 9.3).

Les esmentades propostes del Llibre Verd són les següents:

a) Preveure una presumpció del nexe causal quan la víctima demostri el dany i
el defecte, o del defecte quan la víctima demostri l'existència d'un. dany:

resultant d'un producte. . . . • " ' •

L'existència de presumpcions no és aliena al Dret de danys espanyol: així,
p.e., dins l'àmbit sanitari i biomèdic, l'art. 62.3 LMed l'estableix pels casos

..;_:_ -y- :í«C
d'assaigs clínics, tot i que admet prova en contrari.

Les noves propostes en Dret de danys també recullen aquestes
presumpcions, tant referides a la causa com a l'existència de defecte:

a) En aquest sentit, a la projectada reforma del Dret de danys alemany
(Entwurf. Zweites Gesetz zur Ànderung schadensersatzrechtlicher
Vorschrifterí) de febrer de 2001, es modifica l'art. 84 AMG i s'introdueix
una presumpció de causalitat entre l'ús d'un medicament i els danys que es
derivin d'aquest ús.

b) I el §3 Restatement (Third) of Torts: Products Liability estableix una
presumpció per la qual el dany sofert per l'actor és degut a un defecte del
producte si l'accident que causà el dany: a) era el tipus d'accident que
normalment s'esdevé quan a conseqüència del defecte del producte i b) en
el cas en concret s'exclou qualsevol altre factor com a possible causa del
dany.

Cal tenir present, no obstant, que la jurisprudència de molts països - si més
no civil, o, més concretament, en l'àmbit de la responsabilitat per productes
- ja actuaven de forma força protectora respecte dels consumidors en allò
referit a l'acreditació dels elements necessaris per a predicar-se l'existència
de responsabilitat. Per aquest motiu, molts Tribunals, entre ells els
espanyols, acudien a diferents mecanismes com ara els indicis raonables, les
probabilitats, les presumpcions o - a l'Estat espanyol - la reiterada
'valoració conjunta de la prova', consistent en el convenciment del Jutge de
determinats aspectes que no han estat provats de forma directa a partir del
conjunt de l'activitat probatoria.

b) Establir el grau o el nivell de prova suficient del dany, defecte i nexe causal.
Ja no es tracta d'una presumpció, sinó que s'exigeix a l'actor que demostri
de forma probabilística aquests'ílements.
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Tot i però, el propi Llibre Verd considera que «aquesta opció es revela molt
complexa a la pràctica» (pàg. 19), especialment en allò referit a
l'establiment del llindar de prova suficient, de tal forma que el mecanisme
no acabi convertint-se en una presumpció qualificada.

c) Imposar al productor r obligació de facilitar la documentació i informació
útils perquè la víctima pugui desplegar l'activitat probatoria.

L'esmentada del Dret de danys alemany proposa, així, la introducció d'una
pretensió de revelació d'informació que es podrà exercitar tant contra el
laboratori farmacèutic com contra les autoritats administratives
encarregades de l'autorització i supervisió del medicament (§84a
Auskunftsanspruch). En exercici d'aquesta pretensió es podrà aconseguir la
declaració dels efectes coneguts del medicament i dels efectes secundaris,
així com els casos de danys declarats vinculats a un determinat medicament.
Vegi's que la reforma proposada només abasta als productes farmacèutics i
no genèricament a tots els casos de responsabilitat de productes.

En la jurisprudència britànica sobre sang contaminada, en aquest punt,
destaca sentència de 20 de setembre de 1990 de la Court of Appeal (Civil
Division) del Regne Unit.

d) Imposar al productor el pagament de les despeses pericials sota
determinades condicions, com ara que fos ell qui assumís les despeses
necessàries per a realitzar les proves podent-se reemborsar cas que la
reclamació no prosperés.

Així, l'art. 8.3 del Decret italià de 1988, que incorpora la Directiva, permet
que el Jutge obligui al productor a avançar les quantitats de les despeses
pericials si és versemblant que el dany és degut a un defecte del producte.

Aquest problema referit a la dinàmica de l'activitat probatoria i al problema en què
pot trobar-se la víctima s'ha manifestat a l'Estat espanyol en un cas de sang
contaminada que tindrà en un futur proper una gran repercussió en la
jurisprudència comunitària sobre la Directiva de responsabilitat derivada de
productes defectuosos. Concretament, ens estem referint a la Interlocutòria del
Jutjat de Primera Instància i Instrucció num. 5 d'Oviedo de 13.4.00 (AC 2000,
653), dictada pel Jutge Agustín Azparren Lucas, en la qual es planteja una qüestió
prejudicial al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees sobre la correcta
implementació de la Directiva en el Dret espanyol (afer C-183/00, González
Sánchez).
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En el cas, l'actora, María Victoria González Sánchez, havia estat contagiada pel
VHC en el «Centro Médico de Asturias», que pertany a «Medicina Asturiana,
S.A.», motiu pel qual presentà una demanda civil, el 7 'd'octubre de 1999, tot
reclamant danys i perjudicis per valor de 10 milions de ptes., fonamentada en la
LGDCU. La demandada al·legà en la seva defensa la derogació de la LGDCU per
la L 22/1994. En aquest punt el Jutge, tot i que sabia que havia d'aplicar la L
22/1994, considerà que la LGDCU oferia una major protecció a la víctima, doncs
en virtut d'aquesta només havia de provar l'existència d'un dany i la relació de
causalitat amb el producte, mentre aquella exigia també provar l'existència d'un
defecte. Per tot plegat, plantejà una qüestió prejudicial en la que demanava si la
incorporació de la Directiva en l'ordenament podia alterar altres règims de
responsabilitat prèviament previstos. Recordi's que l'art. 13 Directiva estableix que
aquesta no afectarà als drets que el perjudicat ostentar segons les normes de
responsabilitat contractual o extracontractual o altres règims de responsabilitat
existents en el moment de notificar-se la Directiva.

El novembre de 2001, el Tribunal de Justícia encara no s'havia pronunciat sobre el
cas. Tot i però, sí que s'han publicat les Conclusions de l'Advocat General, les
quals són comunes al procediment que actualment s'està instant contra la
República francesa per incorrecta implementació de la Directiva 85/374 97. Així
mateix, aquestes conclusions s'han reiterat en les presentades en el procediment
iniciat contra Grècia per també incorrecta aplicació de la Directiva498. En elles es
considera que la Directiva persegueix una harmonització total en matèria de
responsabilitat objectiva, per la qual cosa no és possible que els Estats introdueixin
nivells de protecció diferents als configurats per aquesta (per descomptat, no
inferiors, però tampoc superiors). I segons això, conclou que «en la medida en que
[la LGDCU] contenía un régimen de responsabilidad por los daños causados por
productos defectuosos que se apartaba de la Directiva, debía ser modificada al
adaptar el Derecho nacional a la Directiva, aunque tuviera como consecuencia que
en lo sucesivo se aplicara un régimen menos favorable de protección de los
consumidores. Ni la primera frase ni la segunda frase del artículo 13 ofrecen al
legislador español la posibilidad de eludir estas consecuencias, tal como también el
Gobierno español ha señalado con razón. En el ámbito de la responsabilidad
objetiva por productos defectuosos le está reservado al legislador comunitario

497 Conclusions de l'Advocat General L. A. Geelhoed, presentades el 18 de setembre de 2001. Afers
C-52/00, Comissió de les Comunitats Europees contra República Francesa y C-183/00, González
Sánchez contra Medicina Asturiana, S.A.

f
49 Conclusions de l'Advocat General L. A. Geelhoed, presentades el 18 d'octubre de 2001. Afer C-
154/00, Comissió de les Comunitats Europees contra República Hel·lènica.
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determinar el punto de equilibrio entre los intereses de los consumidores,
suministradores y productores» (§ 55).

4.6.4.2.7 Danys indemnitzables

L'art. 10.1 estableix que són indemnitzables en aplicació de la L 22/1994 la mort i
les lesions corporals així com els danys causats a coses diferents al mateix producte
defectuós. Resten, així, exclosos de l'àmbit de protecció de la Llei els danys a la
pròpia cosa - aspecte no destacable en els casos de sang contaminada - i els danys
morals. El rescabalament d'aquests danys es podrà obtenir en exercici d'altres
accions — o fonaments indemnitzatoris - de les que sigui titular la víctima (art.
10.2).

4.6.4.3 Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú

En l'actualitat, el règim de responsabilitat extracontractual de les Administracions
Públiques es troba contingut en els arts. 139-146 Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú els quals estableixen un règim de responsabilitat objectiva, en
desplegament d'allò disposat a l'art. 106.2 CE. Aquests articles han estat
desplegats pel Real Decret 429/1993 que aprova el Reglament dels procediments
en matèria de responsabilitat patrimonial. Finalment, la Llei 4/1999, de 13 de gener
modificà alguns d'aquests articles, en el sentit que a continuació veurem.

Amb anterioritat a la L 30/1992, la responsabilitat de les Administracions
Públiques venia establerta per l'art. 40 LRJAE de 1957 i per la LEF de 1954, que
establien també un sistema de responsabilitat objectiva. Per aquest motiu, tot i que
en alguns casos que tractem en el treball aquest és el règim aplicable, nosaltres
analitzarem el contingut en la L 30/1992.

4.6.4.3.1 La configuració legal del règim de responsabilitat objectiva

Si bé, com acabem d'avançar, el règim de responsabilitat de les Administracions
Públiques és un règim de responsabilitat objectiva, això no significa que tots els
danys que es derivin d'una activitat de l'Administració generin una pretensió
indemnitzatòria. Els arts. 106.2 <€E i 139-146 L 30/1992, modificada per la L
4/1999, estableixen un seguit de requisits per a la procedència d'una reclamació de
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responsabilitat, requisits que han estat àmpliament estudiats per la doctrina i
abastament desenvolupats per la jurisprudència, com a continuació s'exposa.

En primer lloc, cal que existeixi d'un dany o perjudici, que ha de ser avaluable
econòmicament i individualitzat en relació a una persona o grup de persones (art.
139.2 L 30/1992).

Així mateix, cal que el dany o la lesió patrimonial estiguin derivades del
funcionament normal o anormal dels serveis públics (art. 139.1 L 30/1992). Per
tant, la responsabilitat de l'Administració pot veure's reduïda o eliminada en els
casos en els quals un tercer o la pròpia víctima han contribuït a la causació del
dany.

D'una altra banda, cal que l'esdeveniment que ha causat el dany no sigui
qualifícable com a força major (art. 139.1 L 30/1992).

Finalment, només són indemnitzables aquelles lesions derivades de danys que el
particular no hagi de suportar, si així ho estableix la Llei (art. 141.1 L 30/1992). És
a dir, es considera que els particulars no tenen l'obligació de suportar aquells danys
que són antijurídics. Un dany és antijurídic quan el risc inherent al funcionament
del servei ha sobrepassat els límits imposats pels estàndards de seguretat exigibles
segons la consciència social499.

L'esmentada L 4/1999 modificà l'art. 141.1 L 30/1992 i incorporà en l'excepció de
riscos de desenvolupament, que tractarem més endavant.

L'acció s'ha d'adreçar directament contra l'Administració Pública, tal com disposa
l'art. 145.1 L 30/1992, i no pas contra el metge o metges que intervingueren. De
fet, no cal ni identificar-los, doncs allò rellevant serà demostrar que el contagi es
produí en un centre públic. D'aquesta afirmació no s'ha de deduir, no obstant, que
el metge responsable de la transfusió o l'encarregat responsable dels productes
sanguinis, per limitar-nos al cas que ens ocupa - quedin aïllats de qualsevol
responsabilitat, com si de persones immunes a qualsevol reclamació es tractés. I és
que l'article 145.2 L 30/1992, segons redactat de la L 4/1999, estableix que
l'Administració que hagués realitzat el pagament indemnitzatori haurà de repetir (a
diferència de la discrecionalitat que amb anterioritat establia l'article: «la
Administración ... podrá exigir») contra el seu personal a fi de recuperar les

499 Doctrina reiterada per la jurisprudència i delimitada per la doctrina (per tots, Fernando
PANTALEÓN, "Criterios de imputación", cit., i Margarita BELADlEZ, Responsabilidad e imputación
de daños por el funcionamiento de los services públicos). En contra de la caracterització d'aquest
requisit com a criteri d'imputació objectiva, Jesús JORDANO, "La reforma del art. 141.1...", pàgs.
322-323.
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quantitats pagades. En l'exercici d'aquesta acció de regrés500, es tindran en compte
un seguit de criteris, que la llei cita de forma exemplificativa («se ponderarán, entre

otros, los siguientes criterios»): el resultat danyós produït; l'existència o no
d'intencionalitat, la responsabilitat professional del personal al servei de les
Administracions Públiques i la seva relació amb la producció del dany.

No coneixem cap cas a la pràctica judicial espanyola referida als casos de sang contaminada
en el qual s'hagi discutit sobre la procedència i/o abast de dita acció.

4.6.4.3.2 La doctrina i la jurisprudència contra el règim de
responsabilitat objectiva

La principal crítica doctrinal que s'ha realitzat al règim de responsabilitat objectiva
de les Administracions Públiques fa referència al fet que hagi de respondre dels
danys derivats d'actuacions en les quals l'actuació de la persona al servei de
l'Administració no ha estat negligent, és a dir, dels casos de funcionament normal.

La inclusió del funcionament normal com a generador de responsabilitat és un dels
punts més criticats per la doctrina, en considerar que la declaració de
responsabilitat en aquests casos fa que difícilment es pugui organitzar una
Administració i que aquestes, en definitiva, esdevinguin «asseguradores
universals».

Per aquest motiu, hi ha hagut importants elaboracions doctrinals que han intentat
reduir el supòsit que genera responsabilitat i reduir-lo als casos de funcionament
anormal501. Altres autors que comparteixen la necessitat de reduir l'abast de la
institució indemnitzatòria, en canvi, opten per fer-ho utilitzant altres conceptes,
com ara el deure de suportar el risc o la relació de causalitat. Vegi's que amb
aquesta caracterització es desvirtua en gran mesura el règim de responsabilitat

500 Sobre aquesta acció, vid. Javier BARCELONA LLOP, "La acción de regreso en la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común", Revista
Española de Derecho Administrativo, núm. 105, gener-març 2000, pàgs. 37-57; Luis MARTÍN
REBOLLO, "La acción de regreso contra los profesionales sanitarios (Algunas reflexiones sobre la
responsabilidad pública y la responsabilidad personal de los empleados públicos)", Derecho y Salud,
vol. 9, num. 1, gener -juny 2001, pàgs. 9-20; Encarna ROCA, "La acción de repetición prevista en el
an. 1904 CC\ pàgs. 32-35.

501 Així, Santiago MUÑOZ, "Responsabilidad de los médicos...", Oriol MlR, La responsabilidad
patrimonial de la Administración sanitaria, cit. fa referència al «funcionament normal fallit» com a
cas en el qual s'hauria de respondre.
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objectiva, doncs s'introdueix un judici per esbrinar si la conducta de
l'Administració ha estat o no negligent.

El sistema de responsabilitat patrimonial descansa, doncs, sobre els requisits de
causalitat i de lesió. Tots dos elements han estat utilitzats per a reduir els supòsits
en els quals es declara procedent la indemnització.

En primer lloc, hi ha un conjunt de sentències que neguen la indemnització en
danys derivats d'intervencions sanitàries, per la via de la causalitat. En correcció,
aquestes sentències volen denegar la pretensió perquè el dany es derivà d'una
actuació que no fou negligent, però erròniament recorren a la institució de la
causalitat que, com hem vist, ve determinada per les lleis de la naturalesa.
D'aquestes sentències és criticable l'ús impropi de la categoria de la causalitat. Ara
bé, el fet de ser la responsabilitat de l'Administració objectiva els redueix el camp
d'actuació. S'hauria d'acudir als criteris d'imputació objectiva per aconseguir una
sentència absolutòria, però és quelcom conegut que aquests criteris no han estat
encara assumits per les Sales Tercera ni Primera del Tribunal Suprem.

Un segon grup de sentències, més correctes en la seva fonamentació jurídica,
destil·len el requisit de Pantijuridicitat del resultat (que no pas de l'acció, doncs el
règim és de responsabilitat objectiva) i d'aquest, a la vegada, extreuen el deure de
suportar el dany.

En aquest sentit, existeixen sentències en casos de sang contaminada en les quals el
fonament de l'exoneració de responsabilitat ha estat considerar que el contagi era
un perjudici que el particular havia de suportar. Aquesta anàlisi se solapa amb la
discussió sobre si el contagi esdevingut amb anterioritat a l'existència de proves de
detecció ha de ser considerat com a força major o no i, per tant, si genera
responsabilitat o no, per la qual cosa fem remissió al que més endavant explicarem
sobre aquest punt.

Tota aquesta elaboració ens mostra, al nostre parer, que la responsabilitat
administrativa, en el fons, és regida pel criteri de culpa: es respon del funcionament
anormal i, en els casos de funcionament normal, quan aquest ha vulnerat els límits
de risc permesos o, en definitiva, quan ha estat negligent. Per això, un sector
doctrinal reclama l'establiment dels criteris de diligència pels quals ha de ser
examinada la responsabilitat de l'Administració502.

502 Luis MARTÍN REBOLLO, "Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la Administración",

pàgs. 364-365.
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4.6.4.3.3 La responsabilitat de l'Administració Pública pel contagi

Al nostre parer, quan es discuteix sobre la procedència de declarar o no la
responsabilitat de l'Administració pel contagi ja sigui del VIH o del VHC s'està
discutint sobre dos aspectes diferents: a) sobre la responsabilitat derivada de
l'assistència sanitària, b) sobre si els poders públics vetllaren de forma correcta en
mantenir la seguretat i qualitat de tot allò referit a la medicina transfusional i
productes sanguinis.

4.6.4.3.3.1 Responsabilitat derivada de l'assistència sanitària

Els danys derivats de l'assistència sanitària són danys indemnitzables segons les
regles generals de responsabilitat de l'Administració que hem exposat, és a dir,
caldrà acreditar el dany, demostrar el nexe causal i imputar la conducta a
l'Administració, en els termes que hem estat veient.

D'especial rellevància és en el cas de la sang contaminada és la discussió sobre si
el contagi constitueix un cas de força major o de riscos de desenvolupament, tema
aquest que serà objecte de detingut anàlisi amb posterioritat.

4.6.4.3.3.2 Adopció de les mesures pertinents. En especial, sobre la diligent
imposició de les proves de detecció

En aquest punt, eri canvi, ens demanem sobre la diligència en l'actuació dels poders
públics per a evitar la propagació de la malaltia. Creiem que la reacció dels poders
públics, en general, fou lenta. Amb anterioritat a l'establiment de l'obligatorietat de
la pràctica de les proves de detecció dels virus - que, tant en el cas del VIH com
del VHC no fou immediata ni uniforme en els diferents països, com es pot apreciar
en el quadre que figura al principi d'aquestes pàgines on s'exposa l'evolució
conjunta en matèria de sang contaminada de les ciències naturals i jurídiques - es
podia haver reduït la probabilitat de contagis mitjançant una pluralitat de mesures,
algunes de les quals sí que foren adoptades, com veiem més endavant.

Adverteixi's que en aquesta seu el criteri és purament culpabilístic, i no pas de
responsabilitat objectiva, per la qual cosa també són escaients en aquest moment
els supòsits analitzats quan ens demanàvem sobre com es concreta la diligència
més enllà d'allò que està previst legalment (en un sentit ampli). Ara, però,
estrictament analitzem la diligència en imposar els poders públics l'obligació

f
d'analitzar la sang que es faria servir bé en transfusions, bé en l'elaboració de
productes sanguinis.
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A) Diligència en establir l'obligatorietat de les proves de detecció

En el cas del VIH, sí que existeix un lapse de temps en el qual no s'adoptà una
mesura de protecció adient, tot i tenir-se prou coneixements: entre l'existència de
tests de detecció (maig 1985) i l'establiment de mesures (setembre 1985). És més,
la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris recomanà el 20 de maig de
1985 realitzar les proves de detecció d'anticossos en la fabricació dels productes
sanguinis503. Aquesta acusació fou retreta al llavors Ministre de Sanitat i Consum,
García Valverde, en una pregunta formulada pel Grup Parlamentari Popular. El
Ministre no considerà que els poders públics espanyols reaccionessin de forma
lenta perquè ja l'any 1983, el BES recomanava l'exclusió dels donants de risc i
perquè en un informe de desemtiré1 de 19^6 de l'Organització Mundial de la Salut
es destacava la ràpida reacció de les Autoritats espanyoles50 .

En el cas del VHC, la comercialització dels tests de detecció es realitzà el setembre
1989 i l'Estat espanyol imposà l'obligatorietat de practicar les proves, a nivell
estatal, l'octubre de 1990. Creiem que aquest termini de més d'un any constitueix
un retard que ha de s'er qualificat com a funcionament anormal del servei. Per tant,
en base a aquestes dades, tots els contagis esdevinguts des de setembre de 1989 són
deguts a una resposta ineficient dels poders públics (i respecte dels anteriors, no
s'oblidi que existien mesures alternatives). En aquest punt, ens interessa destacar la
SAP Balears, Civil, 12.7.94 (AC 1994, 1188; MP: Carlos Gómez Martínez), en la
qual el contagi del VHC es produí l'octubre de 1989. Consta a la sentència que
l'hospital en el qual fou intervingut l'actor rebé entre l'agost i el setembre de 1989
exemplars promocionals del test ELISA elaborat per Ortho. El Cap del Servei
d'Hematologia requerí en diverses ocasions - dues vegades el mes de setembre de
1989, una altra en octubre i una quarta en desembre - a la Direcció de l'Hospital
sobre la conveniència en l'adquisició de l'esmentat test per a reduir les hepatitis
posttransfusionals en el centre, però el subministrament dels test no s'implementà
fins a finals de gener de 1990. Les Illes Balears, com hem vist, imposaren
l'obligació de testar la sang per comprovar la presència del VHC el maig de 1990.
En aquest cas, el Tribunal considerà que l'Hospital fou negligent en reaccionar i
que, tot i que ho feu abans que els poders públics, tant estatals com autonòmics,

503 Aquesta comunicació es realitzà per telegrama, segons consta a la resposta que el Ministre
Virgilio Zapatero Gómez realitzà I'l d'abril de 1993 a una pregunta sobre el nombre de casos de
contagis del VIH per causa de transfusions sanguínies o derivats a partir de 1986 (BOCG, Congrés,
Sèrie D, núm. 404, de 13 d'abril de 1993, pàgí*97-98; núm. expedient: 184/014176).

504 BOCG, Congrés, núm. 123, de 26 de juny de 1991, pàgs. 5913-5914.
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gaudia de medis per haver-ho fet en un moment en el qual hagués evitat el contagi
de l'actor. Llegim a la sentència: «[E]s de apreciar en [la] actuación [del
INS ALUD], como organismo público cuyo fin es prestar un adecuado servicio
sanitario a los ciudadanos, una culpa «ín operando», al no haber desarrollado la
actividad necesaria para proveerse de los medios que le hubieses permitido detectar
la presencia de anticuerpos anti HVC en la sangre que le fue transfundida/al
demandante» ( F D 6e). . . . . ' ' . . • " ' •

Exemple de cas en el qual la condemna prové de la manca d'adopció de les
mesures necessàries és el cas resolt per la SAP Astúries, Civil, 7.10.93 (AC 1993,
2121; VHC; Tr. 1987) en la qual la declaració de responsabilitat de l'INSALUD es
fonamenta en l'omissió o, millor, endarreriment, en l'actualització dels requisits
referits a la seguretat transfusional, doncs en el moment del contagi el demandat
coneixia els avenços científics relacionats amb les hepatitis transfusionals així com
les mesures que s'estaven duent a terme a d'altres institucions estrangeres. Diu el
Tribunal: «existe una clara deficiència, anormal y reprochable, de la actividad
desarrollada por el INSALUD en orden a la organización y tutela de los
mecanismos de donación de sangre, de la que se derivó un daño a la salud del
actor» (FD 4rt).

I de forma semblant, procedí la condemna a la SAP Madrid, Civil, 2.11.94 (AC
1998, 3482; VHC; Tr: maig - octubre 1986) perquè, en atenció a un informe de la
Subdirecció General de Plans de Salut de maig de 1986, en el qual es recomanava
no utilitzar la sang d'aquell donants amb nivells elevats d'alaninotransferasa (ALT)
o d'aquells portadors del VHC, es considerà que l'actuació del demandat referida a
l'organització i tutela dels mecanismes de donació de sang havia estat deficient i
anormal (FD 4rt).

L'actuació ràpida i eficient com a manifestació de la diligència emprada és
aplicable també a altres supòsits de responsabilitat per assistència sanitària en els
quals és essencial l'activitat preventiva i protectora de les Administracions
sanitàries. Així, a per STSJ Castilla - La Mancha, Contenciosa administrativa,
15.10.98 (RJCA 1998, 3528; cas d'infecció hospitalària de la bactèria Pseudimona
Aeroginosd) podem llegit: «[Correspondiendo a las Administraciones Públicas a
través de sus servicios de Salud y órganos competentes en cada caso el control
sanitario de los productos farmacéuticos, otros productos y elementos de utilización
terapéutica, diagnóstica y auxiliar de aquellos otros que, afectando al organismo
humano, puedan suponer un riesgo para la salud de las personas (art. 18.11 LGS, y
desarrollan los arts. 95 y siguientes), y no habiendo sido suficientes los controles
establecidos y el tratamiento instaurado para evitar el contagio de la infección se ha
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de insistir en la procedencia de la demanda por responsabilidad objetiva deducida»
(FD 5è).

B) Diligencia en adoptar mesures alternatives de protecció

Aquestes mesures de protecció que creiem que s'haurien d'haver adoptat i fomentat
són, a títol d'exemple, l'ús de proves indirectes, com ara la dirigida a detectar la
presència d'anticossos del VHB, la selecció eficient de donants505, l'ús
d'alternatives terapèutiques, el foment de l'autotransfusió, la retirada eficient dels
productes que es trobaven en el mercat i se sospitava que estaven infectats, el
tractament en sec dels productes sanguinis o evitar barrejar matèria primera que
procedia de països on la donació de sang era remunerada i on no, entre d'altres.

L'incompliment d'aquestes mesures ha estat tingut en compte en casos de sang
contaminada d'altres països. Així, tres Dictàmens del Consell d'Estat francès de 9
d'abril de 1993 feren responsables a aquest dels contagi de VIH produïts a partir
del 22 de novembre de 1984; per la seva banda, un bon sector tant
jurisprudencial506 com doctrinal507 a Alemanya han sostingut la responsabilitat de
l'Estat pel contagis produïts ja a principis de 1983; i finalment, cal destacar que en
l'actual procés d'investigació que s'està realitzant a Irlanda l'objecte principal de

CfïQ

debat és la idoneïtat i oportunitat de les mesures que s'adoptaren .

505 Motiu pel qual procedeix la condemna a la STSJ Astúries, Sala Contenciosa administrativa,
9.10.98 (RJCA 1998, 3929): contagi de VHC produït l'abril de 1985; i a la SAN, Sala Contenciosa
administrativa, 24.5.00 (RJCA 2000, 2162): contagi de VHC produït el setembre de 1989, entre
d'altres.

506

507

Així, p.e., BGH, Urt. v. 30.4.1991.

Gert BRÜGGEMEIER, Staatshaftung..., pàgs. 54-60 i 69.

508 D'especial interès en aquest sentit són els Terms of Reference, establerts pel Ministre de Sanitat
Brian Cowen el 8 de setembre de 1999, pels quals es regeix el Tribunal. En ells poden es demana
sobre «(2) the adequacy of the criteria, standards and procedures applied by the Board for the
purposes of its processing and manufacture of any relevant products found by the Tribunal to have
or probably to have caused the infection with regard to: a) donor selection; b) donor screening; c)
donor testing; d) plasma quarantine; e) virus inactivation; f) product recall, and the timeliness of the
application of such criteria standards and procedure; (3) the adequacy and timeliness of the
decisions of the Board...; (4) the considerations that influenced the Board when deciding to
implement a policy of self-sufficiency...; (7) the adequacy and timeliness of the response of the
Board and other relevant persons in the State to their becoming aware of [that relevant products had
become, or that there was a risk that they woufd become, a source of infection] and, in particular...
b) the action taken by the Board and those persons to reduce or minimize the risk of infection... ; (9)
the adequacy of the donor selection and donor screening procedures...; (10) whether the
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4.6.4.4 Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat

L'art. 106 CE i el seu desenvolupament normatiu no són els únics texts en els quals
es fonamenta el règim de responsabilitat objectiva de les Administracions
Públiques. A la jurisprudència espanyola sobre responsabilitat sanitària en matèria
de contagi de malalties per causa de transfusions o hemoderivats existeix un
conjunt de sentències el fonament condemnatori de les quals - tot i que no exclusiu
- es troba a l'art. 7 LGS, segons el qual

«Los servicios sanitarios, así como los administrativos económicos y
cualesquiera otros que sean precisos para el funcionamiento del Sistema de
Salud, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de
eficacia, celeridad, economía y flexibilidad».

En aquest sentit, ja a la STS, Sala 4a, 5.6.91 (RAJ 1991, 5131) es pot llegir: «...
dentro del derecho laboral y administrativo el principio de responsabilidad objetiva
gana terreno día a día, y es consagrado constitucionalmente en los daños causados
como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos en [el] apartado 2
del artículo 106 de la Constitución» (FD 2on). «[L]a asistencia sanitaria prestada
por el INSALUD a los beneficiarios de la Seguridad Social está englobada en el
servicio público de protección de la salud, servicio público que como tal y, máxime
si está regido por el principio de eficacia, es responsable de la lesión que por su
funcionamiento normal o anormal sufra todo particular, lesión que ha de ser
indemnizada...» (FD 4rt).

Altres sentències en les quals es fa referència a l'art. 7 LGS, de vegades entre
d'altres, per a fonamentar un règim de responsabilitat objectiva són, per ordre
cronològic: STSJ Balears, Social, 13.5.93 (AS 1993, 2558); STSJ La Rioja, Social,
12.4.94 (AS 1994, 1392); STSJ Castilla - León, Burgos, Social, 25.10.94 (AS
1994, 3754); SAP Madrid, Civil, 2.11.94 (AC 1998, 3482), STS, 3a, 28.10.98 (RAJ
1998, 8928), STSJ Astúries, Sala Contenciosa administrativa, 29.6.99 (RJCA 1999,

introduction by the Board in the month of October, 1985, of donor testing for HIV was timely...;
(13) ... whether the Minister, the Department of Health and Children, the National Drugs Advisory
Board and any other relevant person, carried out his, her or its functions ... adequately and properly
and whether those functions were appropriate ones having regard to international standards; (14)
whether the supervision by the Minister^ the Board and the National Drugs Advisory Board ...
was adequate and appropriate having regard to the functions, duties and responsibilities of the
Minister......
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1874); SAN, Sala Contenciosa administrativa, 24.5.00 (RJCA 2000, 2162); STS,
3a, 3.7.01 (La Ley 2001, 5103).

Recorrer a aquest principi d'eficàcia com a fonament de la responsabilitat, però, no
constitueix, al nostre parer, un nou criteri d'imputació diferent al funcionament
normal o anormal dels serveis públics. La relativa importància què ha tingut aquest
criteri es troba en el fet que va ser utilitzat per la jurisdicció social per a trobar en
ell un criteri de responsabilitat objectiva en matèria de responsabilitat per deficient
assistència sanitària sense haver de recórrer a lleis administratives.

4.7 Progrés en els coneixements i Dret

4.7.1 Els coneixements científics sobre el VIH i el VHC

És quelcom conegut, i no únicament en l'àmbit de la medicina, que amb anterioritat
a la identificació dels virus causants de la SIDA i de l'hepatitis C es coneixia la
seva existència509 i, en alguna mesura, les formes de transmissió, entre les quals es
trobava la sang. Així mateix, no n'hi hagué prou amb identificar els virus per
assegurar el sistema de subministrament de la sang, doncs els tests de detecció no
es comercialitzarien fins passat, en el cas del VIH, quasi tres anys, i en el cas del
VHC, un any.

Recordem que les primeres conjectures sobre que el VIH es transmetia per la sang es
realitzaren el juliol i el desembre de 1982, però que no es disposà d'un test de detecció fins el
1985. Per la seva banda, el VHC s'identificà entre finals de 1988 i principis de 1989 i el
maig de 1990 es llicencià el primer test de detecció; no obstant, des de 1975 se sabia que la
sang era un vehicle de transmissió d'una hepatitis llavors anomenada no A no B.

Per això, amb anterioritat a l'establiment d'obligacions legals de practicar proves
de detecció a la sang o als hemoderivats, algunes institucions i publicacions
mèdiques advertiren del risc de realitzar transfusions i recomanaren que es
realitzessin únicament aquelles que fossin imprescindibles510.

509 Així, abans de ser identificat el VIH, aquest era conegut com HAL III; i moltes hepatitis C
havien estat qualificades inicialment com a hepatitis no A, no B.

510 Joseph R. BOVÉ, "Transfusion-Associated AIDS - A Cause for Concern", NEJM 1984; 310:115-
6. L'autor, no comparteix plenament el resultas de l'article de Curran (CURRAN et al, "Acquired
Immunodeficiency Syndrome (AIDS) Associated with Transfusions'", NEJM, 1984; 310: 69-75), en
el qual s'afirma que la sang és un medi adient per transmetre la SIDA. Es més, critica els efectes
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Aquest progressiu coneixement sobre els virus, primer amb la seva identificació,
posteriorment amb la concreció dels medis capaços per transmetre's, i, finalment,
amb l'elaboració i la comercialització de tests de detecció, no han estat indiferents
ni al legislador ni a la jurisprudència espanyols.

D'una banda, el legislador ha establert un règim de responsabilitat diferent
respecte de qui ha de respondre pels danys causats per un producte que era danyós
però que l'estat dels coneixements científics o tècnics no ho podien detectar segons
es tracti de subjectes de Dret públic o privat. D'una altra banda, a la
jurisprudència ha cristal·litzat una regla segons la qual són els coneixements
científics en el moment del contagi, i no pas les normes sobre pràctica de proves de
detecció, els que modulen la diligència exigible del demandat511, regla per la qual
es refusa l'habitual al·legació del demandat de concórrer en el cas força major.
Aquest línia jurisprudencial que semblava ferma, no obstant, està sent erosionada
per algunes sentències de la Sala Tercera i Quarta del Tribunal Suprem. Aquests
punts són els que tot seguit desenvoluparem.

4.7.2 Cas fortuït, força major, riscos de desenvolupament i deure de
suportar el dany en els casos de sang contaminada

La principal qüestió que sorgeix un cop s'ha vist el desfasament entre la
identificació dels virus, la seva possibilitat de detecció i l'establiment de
l'obligació de practicar les proves de detecció consisteix en saber si el demandat ha
de respondre per un danys causats per una causa que o bé era desconeguda, o bé era
indétectable.

que aquest article ha provocat sobre el subministrament de la sang, doncs els donants de sang han
començat a desconfiar de les mesures de protecció i, conseqüentment, les donacions han minvat. Tot
i això, l'autor recomana que s'utilitzi la sang de forma segura, amb molta precaució i només en
casos en els quals sigui necessària. Així mateix, recomana que s'empri l'autotransfusió i la donació
directa (donacions de sang adreçades a un pacient determinat: habitualment, entre esposos, pares i
fills, ...).

511 Recollint aquest principi: Tribunal Suprem: STS, Sala la, 18.2.97 (RAJ 1997, 1240); STS, Sala
la, 24.6.97 (RAJ 1997, 5208); STS, Sala 3a, 28.10.98 (RAJ 1998, 8928); STS, Sala la, 9.3.99 (RAJ
1999, 1368); STS, Sala 3a, 31.5.99 (La Ley 1999, 11668); Tribunals Superiors de Justícia: STSJ
Madrid, Sala Social, 8.10.92 (AS 1992, 4895); STSJ Astúries, Sala Contenciós - Administratiu,
9.5.95 (RJCA 1995, 322); STSJ AstúrM, Sala Contenciós - Administratiu, 23.7.97 (RJCA 1997,
2833); Audiències Provincials: SAP Astúries, Sala Civil, 7.10.93 (AC 1993, 2121); SAP Madrid,
Sala Civil, 2.11.94 (AC 1998, 3482).
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Cal tenir en compte, i això és molt important, que aquesta qüestió només sorgeix
pels casos de contagi produïts amb anterioritat a la identificació del virus i fins al
moment en què existiren medis capaços per a detectar-los. L'existència d'aquest
medis no s'ha d'equiparar amb el fet que el legislador els hagués establert com a
obligatoris. Un cop es disposà d'aquests medis, el demandat haurà de respondre si

C ï f)

no els emprà o si els emprà negligentment.

Tot plegat ens aboca al tractament d'una de les al·legacions habituals dels
demandats513: considerar que el contagi es tracta d'un cas fortuït, de força major o
de riscos de desenvolupament.

4.7.2.1 Cas fortuït ,;J,;

El cas fortuït es caracteritza per cóncíetar-se un fet que era imprevisible, i està
regulat com a causa d'exoneració de responsabilitat a l'art. 1105 CC514

En seu de sang contaminada, aquesta institució no ha permès als demandats
exonerar-se de responsabilitat, tant si el règim de responsabilitat era subjectiu, per
culpa, com si era objectiu. Quan s'ha aplicat el criteri culpabilístic, s'ha considerat
que no concorrien les circumstàncies necessàries per permetre l'exoneració per
constituir el contagi un cas fortuït. Efectivament, el fet que des de mitjans de 1982
es tingués coneixement de casos de contagi del VIH per via sanguínia i que des
dels anys quaranta se sabés de la possibilitat de la sang per transmetre l'hepatitis
desautoritzen qualsevol argumentació fonamentada en la imprevisibilitat515.

512 A Espanya, el primer test de detecció del VIH s'homologa el 10 de gener de 1986.

513 De fet, el 95% dels casos de la jurisprudència espanyola fan referència a fets esdevinguts amb
anterioritat a l'obligació de practicar proves de detecció.

514 Art. 1105 CC: «... [N]adie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o
que, previstos, fueran inevitables».

515 L'excepció a aquesta pacífica doctrina jurisprudencial es troba a la SAP Còrdova 20.7.94 (AC
1994, 1300), en la qual es considerà que un crfttagi de VHC per causa d'una transfusió realitzada el
març de 1988 constituïa un supòsit de cas fortuït pel qual els demandats quedaven exonerats de
qualsevol responsabilitat.
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Per la seva banda, en els casos resolts sota paràmetres de responsabilitat objectiva,
ha esdevingut una afirmació reiterada en la jurisprudència espanyola sobre sang
contaminada afirmar que el cas fortuït no exclou la responsabilitat objectiva516.

4.7.2.2 Força major

La força major consisteix en un esdeveniment de naturalesa externa que es
produeix fora de l'esfera de control de la persona responsable del producte.
Aquesta excepció, elaborada per la doctrina i la jurisprudència a partir de l'art.
1105 CC i prevista a la regulació administrativa de la responsabilitat de les
Administracions Públiques517, no té un tractament específic ni a la LGDCU ni a la
L 22/1994, tot i que de forma general s'entén que la força major exclou la
responsabilitat518.

La jurisprudència ha realitzat un tractament desigual de l'al·legació de força major,
de tal forma que es poden extreure dues conclusions que ara avancem i que després
desenvoluparem: en primer lloc, si distingim per virus, no s'ha apreciat en els casos
de contagi del VIH, mentre que en la darrera jurisprudència sobre VHC sí que
l'aprecia; en segon lloc, si d'una forma més general ens demanem quina és la
postura del Tribunal Suprem respecte dels casos de contagis de virus quan no
existien proves de detecció - tot i que sí proves de detecció indirectes o
mecanismes de control - podem afirmar que s'ha produït una evolució

516 Raonament reiterat, p.e., en les següents sentències: STSJ Madrid, Sala Social, 8.10.1992 (AS
1992, 4895); STSJ Catalunya, Sala Social, 9.12.1992 (AS 1992, 6357); STSJ Castilla - León,
Valladolid, Sala Social, 22.3.94 (AS 1994, 1083); STSJ Comunitat Valenciana, Sala Social, 12.4.94
(AS 1994, 1692).

517 Art. 106.2 CE: «Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos
de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos»; art. 139.1 L 30/1992: «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas...., salvo en los casos de fuerza mayor...».

518 Respecte de la LGDCU, Rodrigo BERCOVITZ, Comentarios LGDCU..., pàg. 693, tot i que
justifica des de criteris d'imputació i no pas des del trencament del nexe causal; Ma Angeles PARRA
LUCÁN, Daños por productos y protección del consumidor, pàgs. 402-403, en canvi, des de la
perspectiva de la interferència del nexe causal; respecte de la L 22/1994, Domingo JIMÉNEZ
LlÉBANA, Responsabilidad civil: Daños causados por productos defectuosos, pàgs. 335-336,
considera que la força major suposa l'exoneració de responsabilitat tant si es tracta d'un producte
defectuós com si no. En contra, en canp', fixant-se en la naturalesa objectiva de la responsabilitat
establerta a la L 22/1994 i emfatitzant en la posada en circulació del producte com a únic element
que pot desencadenar la responsabilitat del fabricant, Josep SOLÉ, El concepto de defecto, pàg. 357.
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jurisprudencial des de la no consideració com a força major a l'exoneració per
aquesta causa.

Bona part de la doctrina, a la qual ens adherim, ha considerat que determinades
actuacions, com ara la selecció de donants, l'existència de tests alternatius,
l'autotransfusió, desvirtuen el contagi tant del VHC com del VIH, en casos,
recordem, en els quals no podien ser detectats, com a contagis inevitables .

D'altra banda, hem de dir que, tot i el relatiu èxit en l'ús de l'expressió «força
major» en els casos de sang contaminada, tant a nivell legal, com jurisprudencial
com doctrinal, creiem que els trets que la caracteritzen no es donen en els casos que
ens ocupen.

En primer lloc, manca la característica d'exterioritat, doncs la sang o el producte ab
initia estaven contaminats sense que es degués a una actuació o fet extern. En
aquest sentit, ens sembla correcta la doctrina establerta a la STS, 3a, 11.5.99 (RAJ
1999, 4917; MP: Juan Antonio Xiol Rius), en la qual l'Administració demandada
cercava l'exoneració de responsabilitat amb l'al·legació de la força major en un cas
de mort d'un pacient degut a una gangrena produïda per l'administració d'una
injecció que provocà l'entrada de gèrmens nocius. El Tribunal digué: «... La
infección origen del fallecimiento se produjo en el contexto de un acto de asistencia
sanitaria, como es el de la administración de una inyección intramuscular, y,
cualquiera que sea el grado de previsibilidad sobre la existencia o no de gérmenes
nocivos que inopinadamente pudieran ser inoculados durante la administración de
la misma, su presencia en el establecimiento sanitario y su indeseada en el cuerpo
del fallecido no puede considerarse como producto de la intervención de
acontecimientos exteriores o extraños al propio funcionamiento del servicio, una de
cuyas funciones es precisamente la de velar eficazmente por la asepsia...» (FD 6e).

En segon lloc, és característica de la força major el manifestar-se amb posterioritat
a la comercialització d'un producte, causant per aquest motiu danys. Com acabem
de dir, la sang contaminada ho era des del primer moment.

Així mateix, tampoc concorren les notes de necessitat i inevitabilitat que
configuren la força major, doncs existien medis que permetien descartar aquella
sang que potencialment era perillosa.

519 De forma semblant, Virgínia MÚRTULA, "La responsabilidad por los daños causados por

contagio...", pàg. 1.580; ideïn, "Comen^rio STS, Ia, 28.12.1998", pàgs. 1.721-1.722;
categòricament, afirmant que cap cas de sang contaminada amb VIH constitueix força major, PEÑA
LÓPEZ, 47 CCJC, abril - agosto 1998, pàg. 794.
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Per tot plegat, els supòsits de sang contaminada no compleixen els requisits que
caracteritzen la força major, motiu pel qual estrictament aquesta institució no
hauria de ser d'aplicació en la seva resolució.

Així mateix, cal tenir present que les sentències que han aplicat la LGDCU als
casos de sang contaminada, en la seva gran majoria, no han considerat que la
impossibilitat de detectar el virus constituís un cas de força major. Els arguments,
tot i estar en un règim de responsabilitat objectiva, tenen connotacions
culpabilístiques: incompliment normativa sobre hemodonació, manca de
consentiment informat, manca d'ús d'alternatives terapèutiques,...

4.7.2.3 Els riscos de desenvolupament

Els «riscos de desenvolupament» són aquells causats per un defecte d'un producte
que no podia ser advertit segons l'estat dels coneixements científics i tècnics
existents en el moment de posada en circulació del producte520.

El cas de la sang contaminada i, en general, dels efectes adversos desconeguts dels
medicaments constitueix el supòsit per excel·lència en el qual l'excepció es
desenvolupa. De fet, la literatura espanyola que ha tractat de la qüestió on ha fet en
plantejar-se casos de contagis del VIH o del VHC521.

520 Pablo SALVADOR, Josep SOLÉ, Brujos y aprendices,.., pàg. 29, tot i que els autors fan referència
al terme «comercialització» i no pas «circulació» que emprem nosaltres, per influència de laja vista
STJCE Veedfald; Sonia RODRÍGUEZ, Régimen de responsabilidad..., pàg. 132, José Luis INGLÉS,
"Riesgos del desarrollo...", pàg. 15.

521 Per tots, Pablo SALVADOR, Josep SOLÉ, Brujos y aprendices, cit. i Josep SOLÉ, El concepto de
defecto, pàgs. 471-557. Vid. també els següents treballs, citats per ordre alfabètic: Eva DESDENTADO
DAROCA, "Reflexiones sobre el articulo 141.1 de la Ley 30/1992 a la luz del Análisis Económico del
Derecho", Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 108, octubre-desembre 2000, pàgs.
533-563; Calixto DÍAZ-REGAÑÓN GARCÍA-ALCALÁ, "Riesgos del desarrollo y sangre contaminada:
tres jurisdicciones, tres respuestas distintas", Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, 1999, Vol. VI,
pàgs. 197-214; María Paz GARCÍA RUBIO, "Los riesgos de desarrollo en la responsabilidad por
daños causados por productos defectuosos", Actualidad civil, núm. 35, 1998, pàgs. 853-870; Jesús
JORDANO FRAGA, "La reforma del art. 141, apartado 1, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o el
inicio de la demolición del sistema de responsabilidad objetiva de las Administraciones Públicas",
Revista de Administración Pública, núm. 149, maig — agost 1999, pàgs. 321-336; Javier LETE
ACHIRICA, "Los riesgos de desarrollo en material de responsabilidad por los daños causados por
los productos defectuosos. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 29 de mayo de 1997", Actualidad civil, núm. 28, 1998, pàgs. 685-693; Gonzalo
MOLINER TAMBORERO, "Jurisdicción social, responsabilidad patrimonial de las entidades gestoras
de la prestación sanitaria y riesgos de desarrolló", La Ley núm., 4986, 7 de febrer de 2000; Ma
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La principal diferència entre els riscos de desenvolupament i la força major
consisteix en com afecten al producte en concret: mentre que aquells fan que el
producte sigui originàriament defectuós, la força major actua sobre un producte que
no ho és necessàriament522. Pot afirmar-se així que la força major opera ex post
facto, mentre que els riscos pressuposen que el producte és originàriament
defectuós. I en aquest sentit, la doctrina també ha vist una diferent naturalesa-
jurídica entre totes dues institucions: la força major és considerada com un supòsit
que interromp el nexe causal, cosa que no s'esdevé çn els riscos de
desenvolupament, els quals no generen responsabilitat — en el supòsit que així ho
hagi- establert el legislador - perquè són qualificats com a criteris negatius
d'imputació523. Per aquest motiu, precisament, és possible que la L 22/1994
estableixi els riscos de desenvolupament com a causa d'exoneració respecte de tots
els productes en general (art. 6.1.e), tret dels aliments i medicaments destinats al
consum humà (art. 6.3).

Ara bé, té sentit parlar de riscos de desenvolupament en els casos de sang
contaminada esdevinguts a l'Estat espanyol? Al nostre parer, no, doncs tots els
casos de contagi es produeixen en un moment en el qual ja hi ha abundant literatura
mèdica sobre la capacitat de transmissió d'aquests agents per via sanguínia (en el
cas del VHC, era coneguts des de mitjans dels setanta els supòsits de contagi
transfusional del VHNANB). Aquest fet merament objectiu simplifica en bona
mesura el tractament que més endavant es del supòsit dels riscos de
desenvolupament.

Angeles PARRA LUCÁN, "Comentario a la Sentencia de 5 de octubre de J999. Responsabilidad civil

por productos farmacéuticos y servicios médicos: fundamento de la responsabilidad y sujetos
responsables. En especial, los riesgos del desarrollo", CCJC núm. 52, gener - març 2000, págs.
223-246; Santiago PELAYO PARDOS, "SIDA, hepatitis y artículo 37 de la Ley 4/1999 de
modificación de la Ley 30/1992. La teoría de los riesgos del desarrollo", La Ley n° 4753, viernes,
12 de marzo de 1999. ídem, "La hepatitis C y la Sala III del Tribunal Supremo", Actualidad del
Derecho Sanitario, núm. 70, març 2001, págs. 206-209; Juan Francisco PÉREZ CALVEZ,
"Responsabilidad por acto sanitario y progreso de la 'ciencia ' o de la 'técnica ' (Comentario a la

STS de 31 de mayo de 1999, Sala 3a)", Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 104,
octubre - desembre 1999, págs. 657-673; Elena VICENTE DOMINGO, "Responsabilidadpor producto

defectuoso, responsabilidad objetiva, riesgos del desarrollo y valoración de los daños", La Ley
núm. 5034, 13 d'abril de 2000. Vid. també U. BECKER, RUSCH, ,£>as Problem des
Entwicklungsrisikos und der state of the art defense im deutschen, franzôsischen und US-
ameikanischen Recht", ZEuP, num. 1, 2000, pags. 90-105.

522

523

Pablo SALVADOR, Josep SOLÉ, Brujos y aprendices..., págs. 42-43.

José Luis INGLÉS, "Riesgos del desarrollo...", pàg. 16.
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4.7.2.4 Deure de suportar el dany

L'art. 141.1 L 30/1992 estableix com a requisit perquè neixi una pretensió
indemnitzatòria contra l'Administració que el dany que ha sofert el particular sigui
un dany antijurídic, en el sentit que no tenia cap obligació de suportar-lo. No hi
haurà aquest deure quan el risc inherent derivat al servei hagi ultrapassat els límits
imposats pels estàndards de seguretat exigibles segons la consciència social.

Aquest requisit és diferent al d,e la .força major i només opera en seu de
responsabilitat de les Administracions Públiques. Diem que és diferent a la força
major perquè, estrictament, els casos de contagi no ho constitueixen, per allò de la
manca del requisit d'exterioritat. La qual cosa no significa que es consideri que el
particular té dreta indemnització: deure de suportar el dany.

Com hem avançat anteriornletit, existejx un conjunt de sentències en matèria de
sang contaminada que no declaren la procedència de la indemnització en considerar
que el pacient tenia el deure, de suportar el dany, en atenció a la impossibilitat
material de controlar el virus que se li contagià. Aquesta argumentació es pot trobar
primer a les STSJ País Basc, Contenciosa administrativa, 21.1.99 (RJCA 1999,
341; VHC; Tr: març 1989; MP: Begona Orue Bascones) i STSJ País Basc,
Contenciosa administrativa, 11.2.99 (RJCA 1999, 389; VHC; Tr: setembre 1987;
MP: Antonio Àlberdi Larizgoitia); és posteriorment utilitzada pel Vot Particular a
la STSJ Navarra, Contenciosa administrativa, 25.10.99 (RJCA 1999, 3958; VHC;
Tr: 1986; MP Vot Particular: Ignacio Merino Zalba) i per la ; STSJ País Basc,
Contenciosa administrativa, 4.11.99 (RJCA 1999,4473; VHC; MP: Marcial Vifloly
Palop); i a finals del 2000 arriba a la Sala Tercera del Tribunal Suprem: STS, Sala
3a, 25.11.00 (RAJ 2001, 550; Tr: juliol 1989; MP: Ernesto Peces Morate), STS,
Sala 3a, 19.4.01 (RAJ 2001, 2896; Tr: juny 1989; MP: José Manuel Sieira Míguez)
i STS, Sala 3a, 20.9.01 (còpia; VHC; Tr: octubre 1987; MP: José Manuel Sieira
Míguez). Tota aquesta evolució jurisprudencial és tractada amb més detall amb
posterioritat, situant aquest sentit de la jurisprudència amb anteriors de la pròpia
Sala o d'altes Sales. En el fons, aquest és el tema cabdal en els casos de sang
contaminada, si és que s'ha considerat la responsabilitat civil com a mecanismes
més adient per a procedir al rescabalament dels danys soferts.

Cal destacar que algunes d'aquestes sentències, com ara la STSJ País Basc,
Contenciosa administrativa, 21.1.99 (RJCA 1999, 341), no apliquen
automàticament aquesta causa de justificació pel simple fet que el contagi s'hagués
produït amb anterioritat a la detecció del virus, sinó que l'acoten a aquells supòsits
esdevinguts en aquest moment en els quals, a més, la transfusió o l'ús
d'hemoderivats era imprescindible i s'havien fet les advertències escaients sobre
els riscos del seu ús. Cas de no concórrer algun d'aquests requisits es considerarà
que s'ha incrementat injustificadament el risc que el pacient havia d'assumir i que,
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per tant, no té l'obligació de suportar el dany. Aquesta matís, molt important al
nostre parer, s'ha perdut a la jurisprudència del Tribunal Suprem.

4.7.3 Els riscos de desenvolupament en el dret espanyol

En el dret espanyol vigent existeixen dos règims jurídics diferents sobre els riscos
de desenvolupament: d'una banda, l'establert per la L 22/1994 i, d'una altra,
l'establert per la L 30/1992, segons modificació de la L 4/1999. Amb anterioritat,
la LGDCU no establia cap règim especial pel cas del riscos de desenvolupament,
per la qual cosa els Tribunal aplicaven les categories de cas fortuït i forma major.

Abans d'entrar a veure com es configura cadascun d'aquests règims, creiem
convenient remarcar de nou - com hem fet en seu de jurisdicció competent - la
importància de la llei aplicable al cas en concret Efectivament, en correcció no pot
haver casos de contagi ni del VIH ni del VHC esdevinguts vigent la L 22/1994 o la
L 4/1999 en els quals s'al·legui l'excepció de riscos de desenvolupament, perquè
en aquelles dates ja es coneixia l'existència dels esmentats virus i es disposava dels
detectors necessaris per poder descartar la sang a utilitzar o retirar un producte ja
posat en circulació.

4.7.3.1 Llei 26/1984, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris

La doctrina espanyola ha considerat que els casos de riscos de responsabilitat en els
quals és d'aplicació la LGDCU no generen responsabilitat. A aquesta conclusió
s'ha arribat des de dos raonaments diferents, tot i que coincidents en el fons: d'una
banda, considerant que els consumidors i usuaris tenen dret a esperar la seguretat
en l'ús i consum de béns o serveis segons l'estat dels coneixements existents en
cada moment524; d'una altra, a partir de la interpretació de l'expressió de l'art. 28.1
«en condiciones objetivas de determinación»525.

524 Rodrigo BERCOVITZ, Comentarios LGDCU..., pàgs. 718, qui justifica aquesta decisió en
considerar que els riscos de desenvolupament constitueixen «.un caso que se sitúa fuera del ámbito
de imputación objetiva de la LCU por su imprevisibilidad y porque no tiene como finalidad hacer
responder a empresarios y profesionales de defectos que excedan a la exigencia o deber que se les
impone de proporcionar la seguridad que razonablemente cualquier ciudadano pueda esperar en el
uso o consumo de bienes o servicios».

525 Virginia MÚRTULA, "Comentario STS, 1a, ̂ 28.12.1998", pàg. 1.724, de forma categórica: «[£]/
centro hospitalario no respondería de aquellos resultados que en el momento de la producción o
suministro del bien o servicio no se pudieran conocer de acuerdo con el nivel de los conocimientos
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4.7.3.2 Llei 22/1994, de Responsabilitat civil pels danys causats per
productes defectuosos

Amb anterioritat a la L 22/1994, el tema dels riscos de desenvolupament era tractat
des de les institucions del cas fortuït i de la força major526. Així es veu a la
jurisprudència sobre contagi del VIH o del VHC, que no utilitza el concepte de
«riscos de desenvolupament»527 sinó que empra las categories de cas fortuït i força
major. De fet, ni en els casos en els quals era d'aplicació la LGDCU es recorria a
aquesta categoria, sinó a les esmentades anteriorment.

La L 22/1994 establí el règim jurídic propi dels riscos de desenvolupament. El
legislador espanyol configurà un règim fent ús de totes les possibilitats que li
permetia la Directiva: exoneració en els casos de riscos de desenvolupament (art.
6.1.e), sempre que no es tractés de medicaments, aliments o productes alimentaris
destinats al consum humà (art. 6.3), com a continuació es descriu.

4.7.3.2.1 L'art. 6.1.e) L 22/1994

Segons l'art. 6.1.e) L 22/1994:

«Causes d'exoneració de la responsabilitat.-

1. El fabricant o l'importador no seran responsables si proven:

e) Que l'estat dels coneixements científics i tècnics existents en el moment de
posada en circulació no permetia apreciar l'existència del defecte».

existentes en ese momento (o como dice la Ley, «en condiciones objetivas de determinación»)», tot i
que l'autora dubta en certa mesura l'afirmació — sense justificar-ho — a "La responsabilidad por los

daños causados por contagio...", pàg. 1.563: «["En condiciones objetivas de determinación"]

remite evidentemente a los niveles de exigencia vigentes en el estado de la ciencia en el que el
producto sale al mercado y excluiría en principio los llamados riesgos de desarrollo» (el subratllat
és nostre).

526 Fernando L DE LA VEGA, Responsabilidad civil derivada del producto defectuoso..., pàg. 98,
nota 177. *

527 La primera sentència que ho fa es la STS, la, 5.10.99 (RAJ 1999, 7853).
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Aquest article implementa en el Dret espanyol de l'art. 7.e) Directiva 85/374/CEE,
que conté l'excepció de riscos de desenvolupament. La qüestió referida a qui ha de
suportar els possibles danys no coneguts en el moment de la comercialització del
producte per raons tècniques i científiques, si els consumidors o els fabricants, fou
una dels aspectes més discutits i per qual s'enrederí la Directiva5 . Finalment,
s'optà per una solució de compromís: l'excepció s'incorpora a la Directiva, però es
permet que sigui cadascun dels Estats membres els qui decideixin si transposen
aquesta excepció a la seva legislació o no [art. 15.1.b)]. Solució aquesta que al
nostre parer, desautoritza en bona forma la capacitat de l'ús de directives com a
instruments adreçats a igualar específics sectors de l'ordenament a fi d'aconseguir
una competència perfecta529. En definitiva, tot i existir una directiva no es garantirà
el tractament comú en els Estats Membres d'un tema en concret afectat. I així,
trobem que Luxemburg i Finlàndia no han recollit l'excepció530, mentre que França
i Espanya han limitat el seu abast531.

Dues qüestions mereixen un especial tractament des de l'anàlisi de la sang
contaminada: el concepte d'estat dels coneixements i la determinació de posada en
circulació del producte.

528 Qüestió queja s'adverteix en el procés d'elaboració de la Directiva. El Projecte de Directiva de
1976 no incloïa l'excepció (DOCE, C 241, de 14 d'octubre de 1976); el Parlament europeu proposà
el 1979 introduir-la (DOCE, C 127, de 21 de maig de 1979); la proposta de la Comissió al Consell,
també el 1979, tampoc recollia l'excepció (DOCE, C 271, de 26 d'octubre de 1979).

529 Vegi's al respecte, Miquel MARTÍN CASALS, Josep SOLÉ FELIU, "Responsabilidad por productos
en España y (des)armonización europea", Revista de Responsabilidad civil y Seguros (Argentina),
núm. 4, juliol —agost 2001, pàgs. 1-17, en concret, pàgs. 10-14.

530 En el cas de Luxemburg, Llei de 21 d'abril de 1989, modificada per la de 6 de desembre de
1989; en el cas de Finlàndia, Llei núm. 694, de 17 d'agost de 1990, modificada per la Llei 99/1993,
de 8 de gener de 1993 i Llei núm. 879, de 22 d'octubre de 1993.

531 En el cas de França, l'art. 13 Loi no. 98-389 du 19 mai 1998 (JO no. 117, du 21 mai 1998)
exclou de l'excepció als danys causats per productes elaborats a partir d'elements dels cos humà.
Per la seva banda, l'art. 6.3 L 22/1994 no permet l'al·legació de l'excepció en els casos d'aliments i
medicaments, com a continuació veurem.
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4.7.3.2.2 Estat dels coneixements

En primer lloc, hem de dir que manca en el text espanyol una referència a com
s'esbrinen aquest coneixements científics i tècnics532. La doctrina espanyola ha
emprat les següents categories per tal de esbrinar l'estat dels coneixements:

a) Criteri objectiu: el defecte no es pot conèixer donat l'estat objectiu de
coneixements, no pas subjectiu, és a dir, de cada fabricant. Aquests
coneixements han de ser públics (p.e., no sotmesos a secret militar) i
accessibles (qüestions idiomàtiques, p.e.).

b) Ha de tractar-se de coneixements científics, tot i que és difícil esbrinar quan els
resultats d'una investigació esdevenen «coneixements científics». En aquest
sentit, no es diu si han de ser acceptats unànimement o majoritàriament per la
comunitat, o si ha de tractar-se de coneixements contrastats. Resten fora les
afirmacions realitzades des de la pseudociència533.

4.7.3.2.3 Posada en circulació

L'art. 6.1.e) fa referència a la «posada en circulació» del producte, seguint el text
de la Directiva. Aquesta expressió ens sembla preferible a la de «comercialització»
perquè evita el possible problema derivat del fet que la donació de sang és gratuïta,
que el seu posterior ús ja sigui com a sang completa o com a producte sanguini,
també, i que el preu que marquen les autoritats sanitàries pels productes sanguinis
té com a objectiu el pagament de les despeses derivades de la recollida, tractament i
conservació.

Així mateix, aquest requisit exclou l'aplicació de la L 22/1994 als casos d'assaigs
de medicaments, doncs es tracta de productes que no es troben en el mercat, sent
d'aplicació la causa d'exoneració prevista a l'art. 6.1.a L 22/1994.

532 A la TFG alemanya, en canvi, sí que hi ha aquesta determinació (§12). Vid. la brillant anàlisi
realitzada a aquest precepte per Pablo SALVADOR a la introducció de Brujos y aprendices.

533 Pablo SALVADOR, Josep SOLÉ, Brujos y aprendices, pàg. 48: «las conjeturas ... razonables — que
circulan como propuestas de investigación sensatas para la comunidad científica - deben ser tenidas
en cuenta por el fabricante de la misma manera que lo son en la comunidad en la que se generan. En
cualquier caso, puede resultar útil complementar el grado de certeza científica de una información
con la entidad del peligro a que dicha información apunta. Así, cuando el peligro presumido en un
producto es verdaderamente grave, cabe^ exigir al fabricante que no excluya la consideración de
opiniones aisladas o hipótesis no definitivamente contrastadas pero que posean una mínima
fundamentación científica».
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En aquest sentit, no compartim l'anàlisi realitzada per algun autor que en comentar
la STS, la, 5.10.99, tot considerant que el plasma subministrat al pacient era un
producte que es trobava «en fase experimental»534, ho ha' fet des de si procedia
l'aplicació de l'excepció de riscos de desenvolupament o no. Els productes en fase
experimental no resten subjectes a l'àmbit d'aplicació de la L 22/1994, doncs no es
troben en el mercat535. El règim de responsabilitat d'aquests productes està
establert per la LMed i pel Reial Decret 561/1993536. Concretament, l'art. 62.1
LMed estableix l'obligació de contractar una assegurança que cobreixi els danys i
perjudicis que es derivin de la realització de l'assaig. L'art. 62.2, així mateix,
estableix la responsabilitat solidària del promotor de l'assaig, de l'investigador
principal i del titular del centre on es realitza per cobrir els danys no que han
quedat fora de l'assegurança. Finalment, l'art. 62.3 estableix una presumpció de
causalitat de l'assaig clínic respecte dels danys que afectin a la salut de la persona
durant la realització de l'assaig i durant l'any següent a la seva finalització.

En l'àmbit dels danys derivats per l'ús de productes durant l'assistència sanitària, la
sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de 10 de maig de
2001 (afer Veedfald) s'ha encarregat de senyalar que la posada en circulació es
produeix quan s'utilitza el producte.

En el cas concret espanyol, la tardana implementació de la Directiva fa que la L
22/1994 sigui d'aplicació quan no hi ha possibilitat de recórrer a l'estat dels
coneixements com a causa d'exoneració. Interessa, per aquest motiu, veure què
s'ha esdevingut en d'altres ordenaments en els quals la Directiva va ser
implementada en un moment en el qual encara no existien medis de detecció.

Així, a la sentència de 26 de març de 2001 de la High Court anglesa (A and others
AND the National Blood Authority and others) el Jutge Burton establí que a partir
de I'l de març de 1988 existien prou médis com per garantir que la sang no estava
contaminada amb el VHC i que, per tant, no era possible al·legar l'excepció de
riscos de desenvolupament.

534 Això és degut perquè en el FJ 2on el Tribunal diu «... el uso y consumo de tal producto
farmacéutico en fase de investigación clínica...».

535 Si no, no tindria sentit l'excepció recollida en l'art. 6.1.a) L 22/1994, segons la qual: «1. El
fabricante o el importador no serán responsables si prueban: a) Que no habían puesto en circulación
el producto. ...».

536 Reial Decret 561/1993, del Ministeri de Sanitat i Consum, de 16 d'abril, Requisits per a la
realització d'assaigs clínics (BOE núm. 114, de 13 de maig).
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4.7.3.3 L'art. 6.3 L 22/1994

Ara bé, l'excepció de riscos de desenvolupament troba, a la seva vegada, una
excepció en el contingut de l'art. 6.3 L 22/1994, segons el qual:

«3. En el cas de medicaments, aliments o productes alimentaris destinats al
consum humà, els subjectes responsables, d'acord amb aquesta Llei, no
podran invocar la causa d'exoneració de la lletra e) de l'apartat 1 d'aquest

•.v sa. article».

El Govern espanyol dubtà, durant la fase de redacció d'esborranys, entre acotar
l'excepció o no fer-ho. L'avantprojecte del Ministeri de Sanitat i Consum537

contemplava l'excepció de riscos de desenvolupament, però no pas l'impossibilitat
que els fabricants de medicaments l'al·leguessin. Finalment s'optà pel text elaborat
pel Ministeri de Justícia538, que és el que ha esdevingut llei en els termes transcrits.

Donat que el supòsit «natural» dels riscos de desenvolupament són els danys
derivats de medicaments, creiem que amb el contingut de l'art. 6.3 L 22/1994 es
pot afirmar que en Dret espanyol, a efectes pràctics, no es recull la causa
d'exoneració per riscos de desenvolupament, precisament per haver-se
impossibilitat la seva al·legació en aquests casos539

A més, en alguna mesura, l'excepció de riscos de desenvolupament introdueix un
cert contingut de criteri culpabilístic en aquest règim de responsabilitat objectiva540.
No estem equiparant, tot i però, responsabilitat objectiva amb responsabilitat
absoluta.

537 El text figura a BERCOVITZ, Comentarios LGDCU..., pàgs. 671-673 (nota 18).

538 Boletín de Información del Ministerio de Justicia, núm. 1489, pàgs. 1928 i ss. També es pot
consultar a BERCOVITZ, Comentarios LGDCU..., pàgs. 669-671 (nota 17).

539 Consideracions semblants en l'Informe elaborat per l'Institut Nacional del Consum espanyol
sobre el Llibre Verd de la Comissió (pàg. 67-68).

Per això, Sonia RODRÍGUEZ, Régimen de responsabilidad..., pàg. 134-137, considera que
permetre que el fabricant es pugui exonerar de responsabilitat en aplicació dels anomenats riscos de
desenvolupament és quelcom que només té sentit en un règim de responsabilitat per culpa, però no
en un règim de responsabilitat per risc.
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4.7.3.4 L'art. 141.1 L 30/1992, segons redacció de la Llei 4/1999

La L 4/1999 donà nova redacció a l'art. 141.1 L 30/1992 en els termes que
segueixen:

«Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes

de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la
Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o
circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de
los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de
producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones

asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos
casos».

El text originari de l'art. 141.1 L 30/1992 era el següent: «Sólo serán indemnizables las
lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la Ley».

El contingut de l'art. 141.1 L 30/1992 planteja diferents qüestions que mereixen ser
tractades.

4.7.3.4.1 Caracterització del contingut: f orca major?

La primera qüestió que sorgeix és la referida al contingut de la norma. No creiem
que el nou art. 141.1. L 30/1992 faci referència a la força major, perquè aquesta,
com a causa d'exclusió de responsabilitat administrativa ja estava prevista a l'art.
106 CE. A més, tot i que l'Exposició de Motius de la L 4/1999 justifica el sentit de
la reforma en desenvolupament del concepte de «força major» («En el articulo 141
se matizan los supuestos de fuerza mayor que no dan lugar a responsabilidad...»*) i
que el Dictamen del Consell d'Estat sobre l'Avantprojecte també el qualifiqués
així541, el supòsit que regula no gaudeix dels trets que caracteritzen la força major.

541 Dictamen núm. 5356/97, de 22 de gener de 1998.
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Concretament, falta el requisit d'exterioritat542, doncs no existeix cap esdeveniment
extern a la manipulació de la sang, ja sigui per a utilitzar-la en una transfusió, ja
sigui per a elaborar un producte sanguini, que interfereixi en el nexe causal, que és
com ha estat tradicionalment configurada la força major: la sang, des del primer
moment, estava contaminada. Per la qual cosa, estrictament els casos de sang
contaminada haurien de ser qualificats de cas fortuït, el qual no exclou la
responsabilitat en un règim de responsabilitat objectiva.

Ara bé, el legislador espanyol, després de veure com els Tribunals van desestimar
l'apreciació de força major en els casos de SIDA i davant la possible interposició
de reclamacions per contagi del VHC, volgué blindar la seva responsabilitat amb la
justificació de concreció d'un supòsit de força major («[F]ets o circumstàncies que
no s'haguessin pogut preveure o evitar segons l'estat dels coneixements de la
ciència o de la tècnica existents en el moment de producció d'aquells...»}, quan
veritablement introduí un nou supòsit d'exoneració diferent de la força major. En
concret, aquesta exoneració de responsabilitat es troba en considerar que la lesió no
és antijurídica, per la qual cosa no genera una pretensió indernnitzatòria.

Per tant, ens trobem amb una norma que afecta al concepte de dany indemnitzable i
que no es fonamenta en la força major, tot i l'expressió de l'Exposició de Motius i
el sentit del Dictamen del Consell d'Estat. En aquesta seu, en sembla també
escaient aportar l'opinió d'un dels redactors de l'Avantprojecte de Llei que
modificà l'art. 141.1 L 30/1992, Francisco López Menudo, sobre la naturalesa de
l'excepció: «[S]i se quería que operara la causa introducida en el artículo 141.1,
como causa de justificación exoneratoria de responsabilidad administrativa, no
tenía otra cabida ni tratamiento que la que la cuadraba por su propia naturaleza,
esto es, no como una especie de la fuerza mayor (de la que se encarga el artículo
139) sino como una verdadera cláusula de exclusión delimitradora de la garantía:
un supuesto de no antijuridicidad»543.

542 Jesús JORDANO, "La reforma del art. 141.1,..", pàg. 333. A la jurisprudència francesa, de forma
semblant, sentències de la Cour de Cassation de 12 d'abril de 1995, en dos casos de contagi del VIH
produïts un el maig de 1984 i l'altre entre desembre de 1982 i març de 1984.

543 Francisco LÓPEZ MENUDO, "Responsabilidad administrativa y exclusión de los riesgos del

progreso. Un paso adelante en la definición del sistema», Derecho y Salud, vol. 8, num. 2, juliol -
desembre 2000, pàgs. 77-93, en concret, pàgs. 81-82. Sobre la qualificació feta pel Consell d'Estat
diu l'autor: «Más incierto es saber de dónde trae causa esta apreciación del consejo de Estado al
estimar, contra toda evidencia, que "se Jyata de un supuesto de fuerza mayor"» (pàg. 82). També
intervingueren en la redacció de l'Esborrany els Profs. Alfonso Pérez Moreno i Luciano Parejo
Alfonso.
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Aquesta distinció entre força major i manca d'antijuridicitat es veu clarament a la
STS, Sala 3a, 20.9.01, en la qual l'Advocat de l'Estat havia al·legat en el recurs de
cassació interposat contra una sentència condemnatòria per un contagi de VHC
esdevingut l'octubre de 1987 que es tractava d'un supòsit de força major i que la
sentència de l'Audiència infringia l'art. 141.1 L 30/1992. El Tribunal desestima
l'al·legació de força major però en canvi estima el referit al deure de suportar el
risc, tot exonerant així a l'Administració.

Aquesta causa d'exoneració ha estat qualificada per un sector doctrinal com a
inconstitucional, en vulnerar allò disposat per l'art. 106.2 CE, on s'estableix que
únicament la força major pot exonerar de responsabilitat a l'Administració . La
qüestió no és pacífica doncs un altre sector ha considerat que no existeix aquesta
contravenció al text constitucional545.

4.7.3.4.2 Abast temporal

En primer lloc cal remarcar que l'excepció continguda a la nova redacció de l'art.
141.1 L 30/1992 opera a partir de l'entrada en vigor de la L 4/1999, és a dir, a
partir del 14 d'abril de 1999 i, per tant, no hauria d'afectar a les reclamacions
realitzades amb anterioritat.

Per això, no ens sembla correctament fonamentada la STSJ Astúries, Social,
12.11.99 (AS 1999, 3871), en la qual podem llegir: «[PJarece inexcusable advertir
que una conocida, consolidada y reciente doctrina legal califica de fuerza mayor el
origen de los contagios debidos a transfusiones sanguíneas tan anteriores a 1989
(fecha en que se conoce y puede detectarse el virus «C» de la hepatitis), como la de
autos, que data de 1978, cuando su existencia ni siquiera se sospechaba...» (FD 2on
in fine).

Tot i però, la doctrina administrativista i la jurisprudencia han refusat aquesta
observació que acabem de formular al·legant que el contingut del nou art. 141.1 L
30/1992 ja estava latent a la legislació anterior.

544 Jesús JORDANO, "La reforma del art. 141.1...", pàgs. 333 i 336; Juan Antonio HERNÁNDEZ,
"Comentarios a la Ley 4/1999", pàg. 362; Santiago PELA YO PARDOS, "SIDA, hepatitis y artículo 37
de la Ley 4/1999...", on l'autor afirmava que no es trigaria en presentar-se un recurs
d'inconstitucionalitat conta el nou art. 141.

545 Fernando PANTALEÓN, "Cómo repensar...", pàg. 463-464; Juan Antonio HERNÁNDEZ,
!f '

"Comentarios a la Ley 4/1999", pàg. 363, si el nou art. 141.1 es llegeix no des de la causalitat sinó
des de l'antijuridicitat (o el deure de suportar el dany).
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Així, la STS, Sala 3a, 31.5.99 (La Ley 1999, 11668), el Tribunal considera que
«aunque dicho texto [L 4/1999] no fuera aplicable al caso, en él se encuentra un
principio que ya estaba latente en la regulación anterior». Continua:
«[Corresponde a la Administración demostrar que la insuficiencia de los
conocimientos científicos para poderse exonerar, los cuales abarcan no únicamente
los referidos a la hepatitis sino también a aquéllos sobre hemodonación y
hemoterapia». I conclou: «[D]ebe advertirse, además, que «estado de los
conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes» no es estado de la
legislación, pues es sabido que ésta - la legislación, el derecho positivo - va
siempre detrás de los hechos, hasta el punto de que no es infrecuente que se
modifique un texto legal para adaptarlo al progreso técnico» (FD 5e).

I en el cas de la STS, Sala 3a, 20.9.01 (còpia) també s'exonéra a l'Administració
d'un contagi de VHC esdevingut l'octubre de 1987 en base a l'art. 141.1 L 30/1992
segons la seva redacció originària.

D'una altra banda, l'article fa referència als «fets o circumstàncies que no
s'haguessin pogut preveure o evitar segons l'estat dels coneixements de la ciència o
de la tècnica existents en el moment de la producció [dels danys]». Al nostre parer,
resulta que tots dos elements sobre els quals es fonamenta la regla, és a dir, l'estat
dels coneixements i el moment de producció dels danys, presenten problemes en la
seva determinació temporal.

Respecte del primer punt, sabem ja que la comunitat científica coneixia que el VIH
es transmetia per la sang a principis dels vuitanta però no disposà d'un test de
detecció fins el 1985; el VHC s'identificà entre finals de 1988 i principis de 1989 i
el maig de 1990 es llicencià el primer test de detecció. Quin dels dos és el termini
rellevant? Així mateix, aquestes dates ens exclouen de l'excepció els contagis
produïts amb posterioritat a les mateixes. En tots aquests darrers casos, el
perjudicat gaudirà d'una acció judicial.

I respecte del segon, quin és el moment de producció dels danys en casos de
contagis de virus que es manifesten amb molta posterioritat a la seva inoculació?
La inoculació del virus, la manifestació de la malaltia o la persistència d'aquesta?
Vegi's que optar per algun d'aquests darrer suposaria deixar sense efectes la
clàusula exoneratòria que preveu l'article. Si bé la intenció del legislador és clara
en quant a identificar el moment amb la inoculació del virus, adverteixi's, ara de
forma genèrica i no referit exclusivament amb els casos de sang contaminada, que
la concreció del referit moment temporal s'adiu malament amb els casos de danys
continuats. •**
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No obstant, optar pel moment de producció dels danys en casos de sang
contaminada tampoc ha de suposar necessàriament que fos impossible detectar el
virus. Recordi's, d'una banda, que existien medis complementaris per a protegir la
qualitat del sistema transfusional, com ara la selecció dels donants546 o el foment de
donacions directes o autòlogues; així mateix, i donada la rapidesa dels
esdeveniments, pot ser que la sang per transfondre es recollís o que un hemoderivat
es fabriqués en un moment anterior a l'existència de tests de detecció però que en
canvi és transfongués o utilitzés quan ja existien medis per detectar el virus. En
aquests casos, el fonament de l'exclusió de responsabilitat decauria, perquè el dany
es produeix en un moment - el de posada en circulació - en el qual era possible la
detecció. Així mateix, Virginia Múrtula ha vinculat el moment de producció del
dany amb el coneixement efectiu del contagi, per la qual cosa en aquest moment
també semblaria caure el fonament de la causa exoneratòria547.

La impossibilitat de garantir la curació del subjecte i la impossibilitat de controlar
alguns processos infecciosos, a banda dels casos de sang contaminada, també han
estat tractats per la jurisprudència. I tot i existir aquesta impossibilitat, no s'ha
considerat que el cas mereixés el tractament de força major, tot i que
l'Administració hagi intentat portar la seva defensa per aquesta via.

Així, se sap que l'aspergillus es transmet per via respiratòria i que encara no
existeixen filtres prou eficaços per evitar-ho i els que hi ha són molt cars. En canvi,
si hi ha contagi, procedeix la condemna, com ho feu la SAN 7.7.99 (RGD núm.
666, març 2000, pàgs. 2.413-6; MP: Juan Carlos Fernández de Aguirre); STSJ
Castilla - La Mancha, Contenciosa administrativa, 15.10.98 (RJCA 1998, 3528;
14,6 milions; a la sentència es diu que si en la majoria de casos no es produeix la
infecció per les mesures que s'han adoptat, això ja indica que no es tracta d'un
supòsit de força major).

A la STS, la, 20.2.99 (RAJ 1999, 1412; MP: José Menéndez Hernández) l'actor
reclamava 10 milions de pessetes d'indemnització a conseqüència de l'amputació
d'una cama, derivada del fet que no es tractà correctament una ferida oberta o es
generà un procés gangrenós. El Tribunal Suprem revocà la sentència de
l'Audiència i concedí la indemnització sol·licitada. En l'argumentació dels
demandats (metge i hospital) es recorria al fet que «nunca puede saberse si la
limpieza ha sido la correcta», circumstància a partir de la qual el Tribunal considéra

546 En aquest sentit, Virginia MÚRTULA, "Comentario STS, Ia, 28.12.1998", pàg. 1.723.

547 Virginia MÚRTULA, "Comentario STS, Ia, 28.12.1998", pàg. 1.723.
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que amb més motiu s'accentuen les precaucions a adoptar per evitar le's possibles
infeccions, mesures que, en el present cas, no varen ser adoptades. De forma
semblant, a la SAP Barcelona 3.5.99 (La Llei 1999, 11969; MP: Ma Dolores
Portella Lluch) s'establí que la dificultat en aconseguir un estat d'asèpsia no permet
que la infecció que es produeixi mereixi ser qualificada com a força major:

Però a la STS, la, 7.6.94 (RAJ 1994, 4897; MP: Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa),
en un cas de contagi de la bactèria Clostreidium Perfringens, que provocà un
procés gangrenós, s'absolgué a l'hospital per la impossibilitat d'aconseguir una
condició total d'asèpsia en el quiròfan, on es produí la infecció. El Tribunal
considera aquest cas com a cas fortuït, el qual, en el règim de responsabilitat per
culpa, comporta l'exoneració de responsabilitat. No obstant, a la jurisprudència
existeix un grup de sentències en les quals es condemna per infeccions
hospitalàries que deriven a processos gangrenosos. La clau de la qüestió sembla
trobar-se en l'acreditació dels fets i la determinació de qui suporta la càrrega de
demostrar que el lloc on es produí el contagi es trobava en condicions d'asèpsia o
no.

4.7.3.5 Valoració sobre la dualitat de règim

El contingut del nou art. 141.1 L 30/1992 ha rebut qualificacions contràries a la
doctrina: un sector doctrinal ha considerat correcta el sentit de la reforma
realitzada548; un altre, en canvi, l'ha considerat inconstitucional, per vulnerar el
contingut de l'art. 106.2 CE549; finalment, un altre sector, en el qual ens situem,
l'ha criticada per establir una dualitat de règim que produirà diferents efectes, com
ara que desincentivarà la investigació per part dels poders públics550 o que els
fabricants estrangers preferiran subministrar els seus productes a Administracions
Públiques551.

Al nostre parer, són possibles dues crítiques més, basades totes dues en el dret a la
igualtat, tot i que amb titulars diferents: en primer lloc, creiem que es vulnera el
dret a la igualtat dels pacients atesos en hospitals públics quan han sofert danys
derivats de productes elaborats per l'Administració perquè la seva posició és pitjor

548 Fernando PANTALEÓN, "Cómo repensar la responsabilidad civil...", pàg. 462.

549 Per tots, Jesús JORDANO, "La reforma del art. 141.1...", pàgs. 333 i 336.

550 Pablo SALVADOR, Pròleg a Brujos y aprendices, pàgs. 13-18.

551 José Luis INGLÉS, "Riesgos del desarrollo...", pàg. 24.
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a la dels pacients que, potser en el mateix centre, han rebut un producte elaborat per
un fabricant sotmès al Dret privat i, per tant, a la L 22/1994; en segon lloc, també
atenta contra el dret a la igualtat la diferent posició jurídica en la qual es troben
l'Administració i els fabricants quan tot dos concorren en el mateix mercat.

Alguns altres autors han considerat que el nou art. 141.1 suposa una violació de la
Directiva de 1985, doncs la seva implementació fou la L 22/1994 i, per tant, una
norma posterior no pot derogar-la en un sentit diferent als principis que
l'inspiraren, que són els continguts a la Directiva552. Al nostre parer, aquest
argument no és definitiu, perquè el legislador espanyol gaudia d'una àmplia opció a
l'hora d'implementar la Directiva, en virtut d'allò disposat pel seu art. 15.b. Una
d'aquestes opcions consistí en excloure a les Administracions Públiques553.

4.7.3.6 Una proposta de calendari i de règim jurídic

En atenció a tot allò que hem exposat fins ara, creiem que es pot establir com a
primera conclusió que en els casos de sang contaminada no ens trobem davant d'un
supòsit de força major, sinó de riscos de desenvolupament. Amb aquesta premissa,
es podrien distingir els següents períodes i atribuir-li a cadascun la corresponent
qualificació jurídica:

A) Contagis del VIH

- Els contagiats esdevinguts amb anterioritat a juliol de 1982 són estrictament
riscos de desenvolupament.

- Alguns dels contagis esdevinguts entre el juliol de 1982 i el maig de 1985
(disposició de test de detecció) poden originar responsabilitat, però no tots.
En concret, no generaran una pretensió indemnitzatòria aquells en els quals
l'ús de la sang o de l'hemoderivat hagués estat imprescindible, sempre que
s'haguessin adoptat les mesures raonables de diligència per a evitar el
contagi i s'hagués informat al respecte.

552 Santiago PELAYO, "La hepatitis C y la Sala III del Tribunal Supremo", cit.

Al respecte, amb més detall, vid. "Sentència/lel Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees

de 10 de maig de 2001 (Afer C-203/99, Henning Veedfald i Ârhus Amtskommune). De nou sobre la
Directiva 85/374/CEE", InDret 3/2001.
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A partir de 1985, s'ha de respondre de tots els contagis. Ens trobem davant
de l'incompliment de la normativa o el compliment defectuós, pels cas dels
hemoderivats, i amb una resposta tardana pels casos de transfusions de
sang, que tant es podria fonamentar en la negligència com en la
impossibilitat d'al·legar una causa d'exoneració basada en els estats dels
coneixements o de la tècnica.

Vegi's que no hem utilitzat com a criteri rellevant l'establiment de l'obligació de
les proves de detecció en cadascun dels virus. La manca d'agilitat dels poders
públics no pot repercutir-se en els usuaris dels serveis públics.

Per aquest motiu, no compartim l'opinió de José Luis Muga qui considera que els
infectats pel VIH abans de 1985 «están fuera de la responsabilidad patrimonial de
la Administración»554. I més endavant: «Sólo cumplen los requisitos de
responsabilidad patrimonial de la Administración los casos producidos durante el
período comprendido entre abril y octubre de 1985 para el contagio por
hemoderivados, y el período comprendido entre abril de 1985 y febrero de 1987
para el contagio por transfusión sanguínea». L'esmentat autor posa com a data
inicial del còmput l'abril de 1985, perquè és quan l'Institut Pasteur produí
industrialment el test de detecció del virus. I per què no el març de 1985, que és
quan s'homologa el test als Estats Units? A més, per què dos períodes diferents
segons es tracti de transfusió o d'hemoderivat? Els coneixements científics els han
de comprendre per igual.

Tot desenvolupant aquesta darrera idea, la STSJ Astúries, Contenciosa
administrativa, 25.3.99 (colex: 99CA2833), en el cas d'un contagi per causa d'una
transfusió realitzada el novembre de 1986, desestimà la caracterització com a força
major del contagi al·legada per l'Administració i establí que «con independència de
que hasta la Orden de 18 de febrero de 1987 no se estableciese la obligatoriedad
formal y taxativa de realizar la prueba de anticuerpos VIH en todos los donantes de
sangre, ya con anterioridad la actividad de los Bancos de Sangre venía regulada por
el Real Decreto de 9 de octubre de 1985 y la Orden de 4 de diciembre de 1985 que
lo desarrolla, cuya normativa destacaba la importancia del historial de los donantes,
excluyendo los pertenecientes a grupos de riesgo para el SIDA, mediante la
obligación de test a realizar para impedir con ello la transmisión de enfermedades,
los cuales no consta fueron realizados a dos de las unidades transfundidas en
1986...» (FD 6e).

1 José Luis MUGA, cit., pàgs. 289-290.
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B) Contagis del VHC

Els contagis esdevinguts abans de 1975, que és quan s'ha constatat
l'existència de l'hepatitis no A no B, han de ser considerats com a riscos de
desenvolupament.

- Els contagis produïts entre 1975 i octubre de. 1989 en els casos :en els quals
era imprescindible el recurs a la transfusió o a l'hemoderivat i s'hagués
actuat de forma diligent no haurien de generar responsabilitat.

A partir d'octubre de 1989, s'ha de respondre pels contagis, donat
l'incompliment o el compliment defectuós de les proves.

Per motius similars als esmentats en l'anterior apunt, tampoc compartim l'opinió
de Francisco Cominges qui considera que l'excepció afecta «a todos los contagios
de hepatitis C producidos en fecha anterior al año 1989 (en el que se divulgaron los
reactivos aptos para detectar el HCV) e incluso los posteriores que resultaron
indétectables por hallarse el virus en el "período ventana"»555. Existien des de feia
anys mecanismes alternatius per garantir la qualitat de la sang a utilitzar o per
acudir a ella en darrera instància.

Tot i però, els Tribunals no arriben sempre a les solucions que (creiem que)
pertocarien en aplicació del règim que hem considerat aplicable a cadascun dels
períodes proposats per diferents raons:

Primer, per l'evolució legislativa sobre el tractament dels riscos. Com hem vist, els
riscos de desenvolupament en la LGDCU permeten l'exoneració del fabricant, cosa
que no s'esdevé — si ens concretem en els medicaments - a aquells mateixos fets
realitzats un cop vigent la L 22/1994.

Segon, per la discussió sobre si els casos de sang contaminada constituïen supòsits
de força major, resolent tot aplicant el règim derivat d'aquesta institució, quan la
qualificació que correspon és la de riscos de desenvolupament. Vegi's la
jurisprudència que segueix en el següent paràgraf per a validar aquesta afirmació.

555 Francisco COMINGES, "Análisis jurisprudencial...", pàg. 198.

246



Tercer, per la confluencia en la resolució dels casos entre els règims de
responsabilitat objectiva i per culpa.

4.7.4 Jurisprudència

Hem avançat anteriorment que l'anàlisi de la jurisprudència fa palesa l'existència
de dues grans etapes: una primera, en la qual es considera que no concorre força
major i, per tant, procedeix declarar la responsabilitat del demandat; i una segona,
en la qual es considera que si la transfusió de sang o subministrament de
l'hemoderivat es realitzà amb anterioritat a la detecció del virus o de les seves
formes de contagi, aquesta circumstància permet que el demandat pugui exonerar-
se de responsabilitat.

Aquest evolució ens obliga a separar l'anàlisi conjunt que fins ara estàvem
realitzant dels casos de sang contaminada, sense distingir, en els aspectes jurídics,
si es tractava del contagi del VHC o del VIH. Si ens fixem, la primera etapa
jurisprudencial a la qual fèiem referència es concreta en sentències dictades per
causa del contagi del VIH; la segona, en canvi, per causes de contagi del VHC. Per
què d'aquest canvi? Dos aspectes, de diferent ordre, ens semblen oportuns per
justificar-lo: en primer lloc, la gravetat de la malaltia contagiada; en segon lloc, el
desenvolupament jurisprudencial i legal d'una regla d'exoneració de la
responsabilitat de les Administracions Públiques.

Efectivament, creiem que la gravetat de la malaltia contagiada i el moment en el
qual aquesta es produí, en el qual tenia la consideració de malaltia letal, provocaren
que els Tribunals, de vegades per raons de justícia material, concediren
indemnitzacions en tots els casos, considerant que no concorria força major.
Actualment sabem que la SIDA, tot i tractar-se d'una molt greu malaltia, pot ser
tractada, esdevenint així una malaltia persistent.

D'una altra banda, tant des de la judicatura com des del poder legislatiu es decidí
no voler a afrontar un nou cas de sang contaminada. En aquest sentit, primer els
Tribunals, segurament per influència de la doctrina que ha criticat l'existència d'un
règim de responsabilitat objectiva, acudiren a la força major per a exonerar a
l'Administració. Després el legislador, amb l'aprovació de la L 4/1999, consagrà
aquesta regla. Adverteixi's, finalment, en aquest sentit que l'evolució
jurisprudencial que a continuació s'exposa es realitza amb motiu de la
responsabilitat de les Administracions Públiques, i no pas de persones subjectes al
Dret privat.
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4.7'.4,1 Primera etapa. Refús generalitzat de l'al·legació de força major

En la gran majoria dels litigis els demandats han al·legat que no havien de
respondre perquè en el moment en què es realitzà la transfusió o s'elaborà el
producte sanguini els virus encara eren desconeguts o perquè era impossible
detectar la presència del virus. Aquests arguments han estat rebutjats en la majoria
de les sentències, en les quals s'ha qualificat aquest fet com a cas fortuït, el qual, en
un règim de responsabilitat objectiva, no exclou la responsabilitat.

La STS, Sala 4a, 5.6.91 (RAJ 1991, 5131), una de las primeres sentències que es
pronuncià sobre aquest punt, establí clarament la distinció. La sentència ha estat
seguida - i, de vegades, transcrita - pràcticament per aquelles altres sentències que
sobre responsabilitat per contagi del VIH o del VHC s'han dictat.

Així, el Tribunal Suprem: STS, Sala 4a, 10.6.96 (RAJ 1996, 5007). I els Tribunals
Superiors de Justícia: STSJ Catalunya, Social, 9.12.92 (AS 1992, 6357); STSJ
Castilla - León, Social, 14.12.92 (AS 1992, 6110; contagi de VIH el desembre de
1982); STSJ Castilla - La Mancha, Social, 5.11.93 (AS 1993, 4950); STSJ Madrid,
Social, 13.6.94 (AS 1994, 2721; VHC; Tr: febrer 1985); STSJ País Basc, Social,
11.10.94 (AS 1994, 4065; VHC; Tr, gener 1989); STSJ Astúries, Contenciosa
administrativa, 9.5.95 (RJCA 1995, 322); STSJ Castilla - La Mancha, Sala Socialv

10.11.95 (AS 1995, 4404); STSJ Castilla - La Mancha, Albacete, Social, 15.3.96
(AS 1996, 620); STSJ Astúries, Social, 5.7.96 (La Ley 1996, 9108-R; text complert
a la base de dades); STSJ Astúries, Contenciosa administrativa, 25.3.99 (colex:
99CA2833; contagi de VIH el novembre de 1986); STSJ Astúries, Social, 26.3.99
(AS 1999, 915).

Com dèiem, l'al·legació de concórrer cas fortuït o força major ha tingut un èxit
relatiu, tret d'alguna ocasió, com a continuació veurem. Això s'ha esdevingut amb
independència de l'estàndard de responsabilitat utilitzat per resoldre el cas: si s'ha
emprat un de culpabilístic, s'ha considerat que con concorria cas fortuït; si un
d'objectiu, llavors, no concorria força major, tot i que possiblement sí cas fortuït, el
qual, com és sabut, no exclou la responsabilitat objectiva.

Per què del sentit d'aquestes resolucions? Perquè el nivell dels coneixements de la
ciència mèdica, que no l'estat de la legislació, modula la diligència exigible,
transformant d'aquesta forma allò que podia ser considerat com a força major en
cas fortuït. Així, en el cas de la SIDA, el fet que es conegués l'any 1983, amb
anterioritat a la pràctica de proves obligatòries, que un dels medis probables de
contagi era la sang, provoca que s'internal!tzi el risc de contagi dintre de l'activitat
de la qual ha de respondre l'hospital.
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4.7.4.2 Segona etapa. La doctrina de la Sala 4a del Tribunal Suprem: força
major

La Sala 4a del Tribunal Suprem s'ha separat d'aquesta interpretació i ha considerat
que el contagi del VHC produït amb anterioritat a la detecció del virus constituïa
un cas de força major pel qual no havia de respondre l'Administració demandada.
Aquesta línia jurisprudencial, que és l'actual, ha estat marcada per les següents
sentències, de les quals, a banda del raonament de fons, convé destacar que són
dictades per diferents Magistrats, per la qual cosa el criteri en aquesta Sala sembla
força pacífic:

- STS, Sala 4a, 22.12.97 (RAJ 1998, 737; MP: Jesús González Peña). Segons
consta a la sentència, la intervenció quirúrgica en el transcurs de la qual la
pacient va rebre una transfusió de dues unitats de sang es realitzà el gener de
1985. Fins l'any 1994 no va ser diagnosticada d'hepatitis. La sentència del
Jutjat Social (22.12.95) desestimà la pretensió de l'actora contra l'INSALUD,
en la qual sol·licitava el pagament de 35 milions de pessetes. La sentència fou
confirmada per la del TSJ Aragó, Sala Social, 15.4.97 (AS 1997, 1284). Contra
aquesta sentència, l'actora interposà recurs per a la unificació de doctrina,
aportant com a sentència contradictòria la STSJ Castilla — La Mancha,
Albacete, Sala Social, 15.3.96 (AS 1996, 620). El Tribunal considerà que,
efectivament, existia contradicció entre la sentència aportada i la recorreguda:
en la primera s'aplicava un règim de responsabilitat objectiva, mentre que en la
segona, un de culpabilístic. Ara bé, després de realitzar algunes consideracions
sobre la responsabilitat objectiva, no s'estimà el recurs en considerar-se que en
el cas concorria força major556.

- STS, Sala 4a, 3.12.99 (RAJ 1999, 9349; MP: Gonzalo Moliner Tamborero). En
el cas, el contagi es produí en rebre transfusions una persona l'any 1984 i
l'hepatitis fou diagnosticada l'any 1996. El Tribunal Suprem estima el recurs
de cassació per a unificació de doctrina557 i revoca la sentència del Tribunal
Superior de Justícia d'Astúries, que havia establert la condemna de
l'INSALUD al pagament de 20 milions de pessetes.

556 Llegim a la sentència: «Estamos ante un suceso extraordinario que no puede comprenderse
dentro del proceso ordinario del tratamiento...» (FD 3er); I més endavant: «La prevención era
imposible y externa a la actuación del demandado recurrido, pues no se conocía el medio de detectar
la posible infección cuya investigación correspondía a otras instituciones, e incluso conociendo la
existencia del virus, pero no la forma de protegerse de sus efectos al desconocerse la manera de
detectarlo, indudablemente no se le podía exigir que suspendiera todas las transfusiones que en
aquel momento practicaba dentro de todo^el Estado» (FD 3er).

557 La sentència aportada corn a contradictoria era la STS, 4a, 22.12.97.
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STS, 4a, 5.4.00 (RAJ 2000, 3284; MP: Antonio Martin Valverde). La transfusió
es realitzà l'any 1976 i l'hepatitis no es diagnosticà fins el 1992. Seguint la
doctrina de la STS, 4a, 3.12.99, es considéra que es tracta d'un supòsit de força
major i es revoca la STSJ Castilla - León, Burgos, Sala Social, 27.7.98 (AS
1998, 6693) que havia establert una indemnització de 30 milions.

Interlocutòria TS, 4a, 5.7.00 (RAJ 2000, 7198; MP: Mariano Sampedro Corral).
Hemofílic contagiat amb el VIH i el VHC amb anterioritat a l'existència dels
tests de detecció dels virus (no figuren dates més concretes). El Tribunal
Suprem decidí no admetre el recurs de cassació per manca d'interès
cassacional.

STS, 4a, 9.10.00 (RAJ 2000, 9420; MP: Bartolomé Ríos Salmerón). Contagi
del VHC produït entre el juny i el juliol de 1983. Es reiterada el contingut de
les sentències fins ara esmentades i es qualifica el contagi com a força major
perquè «el estado de la ciencia y de la técnica médicas no permitía todavía
detectar el virus de la hepatitis C» (FD 3er).

Aquesta doctrina de la Sala Quarta del Tribunal Suprem ha arribat a la
jurisprudència dels Tribunals de Justícia de les Comunitats Autònomes. A títol
d'exemple, tant a la STSJ Comunitat Valenciana, Social, 4.5.00 (AS 2000, 4335;
transfusió feta el juliol de 1987), com a la STSJ Canàries, Las Palmes, 5.5.00 (AS
2000, 4085; transfusió feta l'any 1968), com a la STSJ Comunitat Valenciana,
Social, 11.7.00 (AS 2001, 584; transfusió feta el setembre de 1985), es qualifica el
contagi com a força major. En totes es fonamenta la decisió en la doctrina
continguda a les SSTS 3.12.99 i 22.12.97 esmentades per a desestimar la
reclamació indemnitzatòria. I a les STSJ Astúries, Social, 4.12.98 (AS 1998, 4832;
transfusió feta el març de 1985) i STSJ Galícia, Social, 2.12.99 (AS 1999, 3841) se
segueix l'esmentada sentència de desembre de 1997 com a nou estat de la
jurisprudència, deixant de costat la doctrina establerta per la de juny de 1991.

4.7.4.3 Tercera etapa. La doctrina de la Sala 3a del Tribunal Suprem:
deure de suportar el risc

La Sala 3a del Tribunal Suprem, per la seva banda, ha seguit aquesta tendència
jurisprudencial marcada per la Sala 4a, en la STS, 3a, 25.11.00 (La Ley 2001,
3236; RAJ 2001, 550), que constitueix un canvi de jurisprudència. Segons aquesta
sentència, abans de juliol de 1989 no podia preveure's contaminació per VHC per

¡f
no existir els medis necessaris per analitzar en la sang la presència dels anticossos

250



del VHC558, per la qual cosa ens trobem davant d'un cas de força major que exclou
la responsabilitat.

Aquesta sentència, el Ponent de la qual fou el Magistrat Jesús Ernesto. Peces
Morate, vol superar les contradiccions que s'estaven produint entre sentències de
diferents Sales del Tribunal Suprem, la 4a i la 3a, establint un únic criteri, segons el
qual el contagi esdevingut amb anterioritat a 1989 no és indemnitzable per-
constituir un cas de força major.

A més, la sentència realitza una aplicació del Dret retroactiva que no deixa de

Sps8ocupar-nos. Efectivament, afirma que, tot i que per raó del moment en el qual es
produïren els fets no és aplicable al cas la L 4/1999, en allò referit a la modificació
de l'art. 141 L 30/1992 que exclou la responsabilitat de l'Administració en els
casos de riscos de desenvolupament, «la regulación contenida en ésta ha de servir
de orientación y pauta interpretativa para decidir si existe o no responsabilidad
patrimonial».

Ara be, entre la doctrina de la Sala 4a i la de la Sala 3a existeix una diferència
important en l'argumentació. Si aquella qualifica els contagis produïts amb
anterioritat a la detecció del virus com a força major, aquesta els considera com
supòsits no antijurídics en base a allò disposat a l'art. 141.1 L 30/1992, tant en la
seva redacció originària com, especialment, en la redacció donada per la L 4/1999,
per la qual cosa no existeix cap obligació indemnitzatòria, ja que és l'administrat
qui té el deure de suportar el dany. Amb aquesta argumentació es millora la
fonamentació jurídica, tot salvant l'escull sobre el qual ens hem pronunciat
anteriorment de manca dels elements característics de la força major en aquests
casos de contagi (en concret, manca d'exterioritat).

La doctrina establerta per aquesta sentència ha estat reiterada en posteriors, com a
continuació s'exposa:

- STS, 3a, 10.2.01 (RAJ 2001, 2629; MP: Jesús Ernesto Peces Morate), en la
qual es denegà la pretensió de l'actor a ser indemnitzat amb trenta milions de
pessetes per motiu del contagi del VHC en ocasió d'una transfusió realitzada el
juny de 1981 per no haver-se demostrat la relació de causalitat, com hem citat

558 Aquesta doctrina, així mateix, ha estat seguida per la SAN 25.4.01 (còpia), en un cas en el qual
l'actor, hemofïlic, havia rebut concentrats de factor des del 1977 fins el mes de maig de 1984; STSJ
Catalunya, Contenciosa administrativa, ̂ .5.98 (Base dades La Ley CAT), transfusió realitzada
durant la tardor de 1984; STSJ Catalunya, Contenciosa administrativa, 11.2.00 (Base dades La Ley
CAT), transfusió realitzada el maig de 1988.
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anteriorment. Així mateix, es diu que tot i que s'hagués pogut demostrar
aquesta relació, tampoc hagués prosperat l'acció, doncs la transfusió es realitzà
en un moment en el qual ni s'havia aïllat el VHC ni existien marcadors per a
detectar-lo. A la sentència, de la qual fou ponent també el Magistrat Jesús
Ernesto Peces Morate, es torna a argumentar en base a allò que disposa l'article
141.1 L 30/1992, segons redacció de la L 4/1999, per la qual cosa les
consideracions que hem realitzat sobre aquest particular tornen a ser escaients.

STS, 3a, 19.4.01 (RAJ 2001, 2896; MP: José Manuel Sieira Míguez), que resol
un cas en el qual el contagi del VHC es produí per una transfusió realitzada el
juny de 1989. Estrictament a la sentència, ponent de la qual fou el Magistrat
José Manuel Sieira Míguez, s'argumenta en base al deure de suportar el dany i
s'intenta diferenciar del cas de força major559. A efectes pràctics, no obstant, la
solució és la mateixa.

STS, 3a, 19.6.01 (còpia; MP: Jesús Ernesto Peces Morate), en la qual es revoca
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castilla - La Mancha 13.12.96
que havia establert una indemnització de 30 milions de ptes. en considerar-se
que un contagi de VHC produït per una transfusió realitzada l'agost de 1982
constitueix un dany que el pacient té l'obligació de suportar5 . En el cas és de
destacar que el Magistrat Ponent inicialment designat era Francisco González
Navarro, que fou el Magistrat Ponent de la STS, 3a, 31.5.99 en la qual no es
considerà que el contagi del VHC per una transfusió realitzada l'any 1975 fos
un dany que hagués de suportar el pacient, ni tampoc un cas de força major.
Aquest mateix criteri era el que volia mantenir en la sentència que ara ens

559 Fins i tot, es fa referència a la STS, 3a, 31.5.99 per a refermar la distinció, en la qual es concedí
indemnització per un contagi de VHC produït a finals dels setanta.

560 gj Tribunal considera que únicament seria procedent declarar la responsabilitat si el donant
hagués estat diagnosticat com a portador de l'hepatitis no A - no B (en igual sentit, STS, 3à,
10.2.01). Però es dóna la circumstància que els llibres dels donants s'havien extraviat, per la qual
cosa l'actor es troba amb la paradoxa que el Tribunal li demana que acrediti quelcom que és
impossible si vol defensar la seva posició. Donada la negligència de l'Administració en la custòdia
d'aquell material, hagués estat més correcte haver-se obligat a l'Administració la demostració que la
sang utilitzada provenia d'un donant no infectat per cap virus de l'hepatitis.
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ocupa, però donat que no constituïa el sentit majoritari de la Sala561, es procedí
a un canvi de Ponent i aquell Magistrat formulà un extens vot particular, en el
qual sostenia que en el moment de produir-se el contagi existien prou medis
com per a identificar a aquells donants de sang que patien la llavors coneguda
hepatitis no A - no B.

STS, 3a, 21.6.01 (CEFLEGAL 2001, núms. 7-8, pàgs. 188-191; MP: José Ma

Alvarez-Cienfuegós Suáréz). Contagi del VHC per transfusions produït el
1987. Es denega la pretensió, tot confirmant la Sentència del Tribunal Superior
de Justícia dictada el novembre de 1996 per ser la doctrina continguda en
aquesta conforme a la de la STS, 3a, 25.11.00, part de la qual es transcriu.
L'argument de la sentència gira entorn a la força major.

STS, Sala 3a, 20.9.01 (còpia; MP: José Manuel Sieira Míguez): contagi del
VHC produït l'octubre de Í987. Es desestima el motiu en el qual s'al·legava
l'existència de forçà major i, en canvi, s'estima el que apreciava la infracció de
l'art. 141.1 L 30/1992.

D'aquesta forma, els Magistrats Peces Morate i Sieira Míguez han aconseguit
consolidar com a doctrina jurisprudencial el criteri que ja apuntaren en el Vot
Particular signat per ells a la STS, Sala 3a, 31.5.99. No obstant, prendre una decisió
en aquest sentit no deixa de presentar problemes des d'un punt de vista jurídic. En
primer lloc, per què s'ignora la jurisprudència de la Sala la, en la qual s'ha
sostingut que el contagi esdevingut amb anterioritat a 1989 sí que és
indemnitzable?562. En aquest sentit, diferents sentències de la Sala la del Tribunal
Suprem han considerat responsable al demandat per contagis esdevinguts amb
anterioritat al moment en el qual estava disponible el test de detecció del virus o
fins i tot quan encara es dubtava de la possibilitat que el VIH fos transmissible per
la sang (qüestió que sembla no es plantejà amb el VHC). Així, en el cas de la STS,
Sala la, 18.2.97 (RAJ 1997, 1240) el contagi del VHC es produí el febrer o el març
de 1983: en els de les SSTS, la, 24.6.97 (RAJ 1997, 5208) i 28.12.98 (RAJ 1998,

561 La Secció Sisena de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Suprem estava integrada en
el moment de dictar-se aquesta sentència pels següents Magistrats: Francisco José Hernando
Santiago (President), Pedro Antonio Mateos García, Jesús Ernesto Peces Morate, José Manuel
Sieira Míguez, Enrique Lecumberri Martí, José María Álvarez-Cienfuegos Suáréz, Francisco
González Navarro. La composició de la Sala en dictar-se la STS, 3a, 31.5.99 era la mateixa amb una
única diferència: la presència del Magistrat Juan Antonio Xiol Ríos, en comptes de José Maria
Álvarez-Cienfuegos Suáréz. f

562 En aquest sentit, Santiago PELAYO, "La hepatitis C y la Sala III del Tribunal Supremo", cit.
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10161) el contagi del VIH es produí el 1984: la STS, la, 10.11.99 (RAJ 1999,
8055) establí una indemnització de 20 milions en el cas d'un contagi de VIH i de
VHC produit l'any 1986: i la STS, la, 9.3.99 (RAJ 1999, 1368) condemnà per un
contagi de VHC produït l'any 1989.

Així mateix, s'està deixant de banda el contingut d'altres sentències de la pròpia
Sala 3a, en les quals sí s'havia declarat la responsabilitat en casos de contagi del
VHC anteriors a juliol de 1989.

En aquest sentit, STS, 3a, 31.5.99 (RAJ 1999, 6154; MP: Francisco González
Navarro): contagi del VHC produït el 1975. Segons la sentència, els riscos de
desenvolupament fan referència a l'estat de coneixements de la ciència i al
desenvolupament de la tècnica del moment de producció dels fets, i no pas a l'estat
de la legislació aplicable. Com hem comentat anteriorment, el Magistrat Jesús
Ernesto Peces Morate redactà un vot particular, al qual s'adherí el Magistrat José
Manuel Sieira Míguez, en el qual considerava que el pacient tenia l'obligació de
suportar el dany doncs no era antijurídic, precisament perquè era impossible
detectar el VHC. Aquell vot particular ha esdevingut ara el criteri actual.

A la STS, 3a, 19.10.00 (AA 2001, 221; MP: José Manuel Sieira Míguez) el contagi
de VHC es produí l'agost de 1988 es considerà que sí que procedia la
indemnització. En l'argumentació es desestima tant l'apreciació de concurrència de
força major com del deure de suportar el dany, tot seguit les consideracions que
sobre progrés científic i tecnològic i reaccions legislatives es realitzà a l'acabada
d'esmentar STS, 3a, 31.5.99. Crida l'atenció, en aquesta sentència, la postura del
Magistrat Ponent, podent-se afirmar que, en comparació amb la resta de sentències
que sobre sang contaminada de les quals ha estat Ponent (o a les que ha redactat un
vot particular), la present constitueix una excepció a la seva argumentació.

Igualment, STS, 3a, 30.10.00 (AA 2001, 365; MP: Francisco González Navarro):
en el cas, l'actor rebé diverses transfusions entre febrer i març de 1986. L'agost de
1990 se li diagnosticà hepatitis C, sotmetent-se a tractament amb Interferon l'any
1994. En el moment d'iniciar la reclamació encara estava sota tractament,
circumstància de la qual el Tribunal extreu la conclusió que «les seqüeles encara no
havien desaparegut», motiu pel qual estima el recurs de cassació i considera l'acció
exercida de forma tempestiva.

Per la seva banda, la STS, 3a, 17.4.01 (RAJ 2001, 4215; MP: Francisco González
Navarro) concedí una indemnització de 15 milions de pessetes en el cas d'un
contagi esdevingut el juny de 1990, és € dir, amb posterioritat al descobriment del
VHC però amb anterioritat de les proves de detecció a nivell estatal.
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I més recentment, STS, Sala 3a, 3.5.01 (RAJ 2001, 4224; MP: Pedro Antonio
Mateos García), en la qual el contagi del VHC es produí per una transfusió
realitzada l'abril 1989. Cal tenir present, no obstant, que el recurs de cassació era
per a la unificació de doctrina, per la qual cosa el Tribunal es limità a analitzar si
existia contradicció amb les sentències aportades com a contradictòries i no entrà
en l'anàlisi de la possible aplicació al cas de la força major.

I fins i tot de la Sala 4a, com ara STS, Sala 4a, 5.6.91 (RAJ 1991, 5131; VHC; Tr:
desembre 1986), sentència que havia tingut un gran pes en sentències posteriors,
que quasi la transcrivien.

I la doctrina de la qual havia arribat als Tribunals Superiors de Justícia: STSJ
Castilla - León, Social, 14.12.92 (AS 1992, 6110; Tr: desembre 1982); STSJ La
Rioja, Social, 18.2.93 (AS 1993, 643; VHC; transfusió: juny 1989);

Tampoc s'acaba de veure el perquè dels moments triats com a rellevants per les
Sales. Efectivament, amb la identificació del virus no n'hi ha suficient per a evitar
els contagis perquè els tests de detecció no es comercialitzaren fins molt després.
Per tant, el moment rellevant triat per la Sala 4a - identificació del virus — no és
pertinent; i el triat per la 3 a - existència de tests de detecció - deixa de banda el fet
que amb anterioritat a aquests tests es gaudien de coneixements suficients com per
a evitar l'ús de sang o intensificar l'existència d'altres mesures de control, com ara
la selecció de donants. En aquest sentit, és procedent la reproducció de la queixa
que realitza el Magistrat González Navarro en el Vot Particular a la STS, 3a,
19.6.01: «Máximo respeto me merece la jurisprudencia de la Sala 4a de este
Tribunal Supremo, que cita la sentencia de la que disiento, como también la de la
Sala 3a a la que pertenezco, y que también se cita. Pero en un tema como éste, en el
que inevitablemente hay que hacer referencia al estado de la ciencia y de la técnica
prefiero la consulta directa de estudios y trabajos monográficos sobre la materia...»
(FD 2on del vot particular).

Finalment, com hem avançat, ens preocupa l'aplicació retroactiva de les normes
sense que existeix l'oportuna cobertura legislativa. A més, aquest no és un fet
aïllat: en aquesta mateixa matèria referida a exoneració de riscos de
desenvolupament aquesta forma d'argumentar s'ha utilitzat en algunes sentències; i
en seu de determinació de jurisdicció competent, ja hem vist que hi ha algunes
sentències que també la concreten tot aplicant als fets un dret que no era el vigent.
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Sense ànims de ser malpensats, esperem que aquest canvi de decisió en el
tractament dels riscos de desenvolupament sigui quelcom més que una simple
disputa entre Magistrats, ostentant la raó aquell que és nomenat ponent de la
sentència, perquè si aquesta és la raó de fons les decisions no afavoriran la
seguretat jurídica.

4.7.4.4 La necessitat d'una quarta etapa

Creiem que tota aquesta evolució jurisprudencial de les diferents Sales del Tribunal
Suprem no garanteix una postura prou clar sobre el tractament que mereixen els
contagis produïts amb anterioritat a la identificació dels virus i a l'existència de
proves de detecció. A més, l'existència de diferents instàncies jurisdiccionals i el
diferent criteri que existeix entré éls Magistrats de la Sala Tercera (no sembla ser
així ara com ara a la Sala-Quarta) no proporcionen prou seguretat jurídica a
possibles futurs litigis. En aquest sentit creiem que seria convenient establir un
mecanisme de comunicació i consens entre les diferents Sales del Tribunal Suprem
a fi d'establir-se un criteri únic i inequívoc sobre el tractament que mereixen
aquests casos de contagi. El funcionament del Bundesgerichthof podria ser un bon
model.

4.8 Terminis per accionar

En els casos de sang contaminada existeixen diferents moments que poden ser
rellevants a efectes d'iniciar-se el còmput dels terminis de prescripció: el moment
en què es contagia la persona en rebre l'hemoderivat o la transfusió, el moment en
què és diagnosticat com a portador d'algun dels virus, quan es comença a
manifestar la simptomatologia pròpia de cada malaltia o quan aquesta és
diagnosticada de forma definitiva.

En Dret espanyol, existeixen diferents terminis de prescripció en funció de quin
hagi estat el fonament de la pretensió indemnitzatòria. Així mateix, donada la
brevetat, en termes generals, d'aquest terminis, els Tribunals, com a mesura de
protecció de la víctima, han optat per situar el moment a quo quan més tard els ha
estat possible, per la qual cosa han recorregut a diferents construccions, com ara la
teoria dels danys continuats i la teoria de la unitat de culpa civil, que a continuació
s'exposen.
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4.8.1 Diferents terminis legals

L'existència de diferents normes en les quals' fonamentar la pretensió
indemnitzatòria en els casos de sang contaminada aboca a un problema pràctic,
com és el de determinar quin és el termini de prescripció de l'acció. En aquest
sentit, cal tenir present que:

a) Tant la legislació civil (art. 1968.2 CC) com la legislació administrativa (arts.
142.5 L 30/1992 i 4.2 RD 429/1993, i, amb anterioritat, 40.3 LRJAE)
estableixen el termini d'un any en allò referit a la responsabilitat

" "';*k extracontractual.

b) En canvi, la legislació social estableix el termini de cinc anys (art. 43.1 LGSS
1994)563. Si bé aquest termini ha estat utilitzat en algunes ocasions564, amb la
reforma de la competència de jurisdicció de 1999 no serà d'aplicació. Fins i
tot no ha estat utilitzat en alguns casos esdevinguts amb anterioritat a dita
reforma, com, p.e., el cas de la STSJ Astúries, Social, 12.11.99 (AS 1999,
3871), explicada en l'apartat «Casos prescrits».

c) Així mateix, si la pretensió es fonamentés en la responsabilitat contractual, el
termini seria el de quinze anys (art. 1964 CC).

d) La LGDCU no estableix cap termini específic de prescripció, per la qual cosa
s'haurà d'entendre que li és d'aplicació el de quinze anys establert per l'art.
1964 CC.

e) La L 22/1994, per la seva banda, sí que estableix un termini específic, que és
el de tres anys (art. 12).

f) Finalment, no ha d'oblidar-se que, d'una banda, si en el contagi concorren els
requisits típics d'un il·lícit penal, serà competent per a conèixer del cas la
jurisdicció penal, on es podrà ventilar la responsabilitat civil, si la víctima no
s'ha reservat l'exercici de l'acció civil, i, d'una altra, que el termini de
prescripció dels delictes depèn de la seva qualificació com a greu o menys
greu.

563 Anteriorment, l'art. 54.1 LGSS 1974 també establia el termini de cinc anys.

564 Així, STS, Sala 4a, 5.6.91 (RAJ 1991, 51531); STS, 4a, 23.1.95 (RAJ 1995, 402); STSJ Castilla
- León, Valladolid, Social, 22.3.94 (AS^994, 1083); STSJ Comunitat Valenciana, Social, 12.4.94
(AS 1994, 1692); STSJ La Rioja, Social, 12.4.94 (AS 1994, 1392); STSJ Madrid, Social, 5.7.94 (AS
1994, 3134); STSJ Comunitat Valenciana, Sala social, 5.7.94 (AS 1994, 3221,
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Efectivament, l'art. 131 CP estableix que els delictes prescriuen als 20 anys,
quan la pena màxima assenyalada al delicte sigui la pena de presó de 15 o
més anys; als 15 anys, si la pena és la inhabilitació per més de 10 anys, o
presó per més de 10 i menys de 15; als 10 anys, si la pena és la inhabilitació
per més de sis anys i menys de 10 o presó per més de 5 anys i menys de deu;

als 5 anys, la resta de delictes greus; i als 3, els delictes menys greus.

Tot i però, cal dir que unificada la jurisdicció en seu contenciosa administrativa, tot
i que en algunes ocasions es declari competent la jurisdicció civil, el problema dels
diferents terminis, en bona mesura, ha desaparegut.

4.8.2 Diferents moments a quo

Establerts quin són els terminis en els quals es pot interposar l'acció, cal determinar
també quin és el moment rellevant a partir del qual comença a comptar el termini.
Aquest moment a quo ha estat utilitzat pels Tribunals per allargar els breus terminis
existents per exercitar una acció judicial, qüestió que s'ha vist facilitada per la
naturalesa del dany sofert: tant el VIH com el VHC provoquen una progressiva
degeneració de la salut de la persona.

El moment inicial de còmput ve establert per les diferents lleis que determinen els
terminis d'exercici de l'acció. És en aquesta matèria on la jurisprudència ha dut a
terme una tasca interpretativa important, que en bona mesura omple de contingut
les disposicions legals.

Aquells moments rellevants que hem comentat són els següents:

a) Segons l'art. 1968.2 CC, el referit moment comença a computar «des que ho
sabé el perjudicat». D'altra banda, l'art. 1969 CC estableix que el termini
començarà a computar-se des del dia en què les accions pogueren exercitar-
se.

En el tema que ens ocupa, no hi ha dubte que l'art. 1969 CC és més favorable
a la víctima, doncs l'art. 1968.2 CC remetria al moment del contagi, moment
en el qual no es manifesten els danys. Per aquest motiu, com més endavant
veurem, la jurisprudència espanyola ha elaborat la teoria del danys continuats
a partir de la interpretació de l'art. 1969 CC.

Així mateix, en supòsits de «danys corporals, existeix una tendència
jurisprudencial a preferir l'art. 1969 CC al 1968.2 CC, com es veu, p.e., a la
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STS, la, 19.12.96 (RAJ 1996, 9219): «Ha de prevalecer el precepto 1969 del
Código Civil que contiene una fórmula genérica para el ejercicio de la acción

de responsabilidad extracontractual, al referirse a que el plazo había de
contarse desde el día en que puede ejercitarse, superponiéndose al artículo
1968 que contempla el momento en que lo supo el agraviado, pues éste desde
el instante en que recibió las lesiones ya tuvo conocimiento de los hechos, no

así de las repercusiones definitivas».

b) L'art 142.5 L 30/1992 utilitza diferents moments inicials: «El derecho a
reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de
carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse
desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas».

c) Per la seva banda, l'art. 12 L 22/1994 diu que els tres anys són comptadors
«des de la data en la qual el perjudicat patí el perjudici».

Adverteixi's que el termini no comença a comptar si es desconeix «al
responsable de l'esmentat perjudici».

d) I en seu de Dret Penal, els terminis s'han de computar des del dia en què s'ha
comès la infracció, segons estableix l'art. 132 CP. Tingui's present, així
mateix, que l'exercici d'una acció penal interromp el termini de prescripció
de les oportunes accions de responsabilitat civil.

Aquesta pluralitat i diversitat de terminis per exercitar accions de responsabilitat ha
estat criticada per la doctrina i per la jurisprudència565. Les reformes realitzades els
anys 1998 i 1999, tot i però, han solucionat en certa mesura els problemes derivats
de la interrelació entre els referits articles, en optar-se per la unificació del

procediments i de la legislació en casos de responsabilitat sanitària pública. Tot i
però, el legislador hauria de prendre nota de la reforma alemanya del Dret de

danys, en la qual es racionalitza l'entrellat de terminis de prescripció de les accions.

565 En aquest sentit, STS, la, 12.2.00 (RAJ 2000, 820; MP: Luis Martínez-Calcerrada), en la qual
podem llegir respecte de la pluralitat de terminis de prescripció: «... plazos tan dispares que,
incomprensiblemente, se mantienen en nuestro Derecho Positivo y que, sin duda, producen una
incesante polémica aplicatoria por las lógicas tensiones que emergen de las explicables aspiraciones
de los afectados que ante el temor de padecer ese severísimo plazo anual, pretender gozar del
también desmesurado de 15 años, suplantando con frecuencia acciones extracontractuales evidentes
acomodaticias contractuales con la consiguiente diatriba de su acogimiento jurisprudencial, semilla,
tal vez, de la discutible tesis de la unidad de culpa civil, desvio que, acaso, pueda corregirse merced
a la llamada "tutela procesal unitaria de la culpa civil" » (FD 3er).
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La jurisprudència ha utilitzat habitualment la data de diagnòstic com a moment per
iniciar el còmput del termini, perquè és en aquest moment quan es té coneixement
del fet pel qual se sol·licita la indemnització. Tot i però, també trobem sentències
en les quals s'aconsegueix que l'acció no estigui prescrita recorrent a altres
mecanismes, que a continuació s'expliquen. Aquesta constitueix una mostra més de
la tendència a allargar els terminis com a forma de donar protecció als perjudicats:
la protecció passa per una interpretació flexible dels terminis legals. . .

4.8.2.1* El diagnòstic com a moment rellevant habitual

Com avançàvem, en la majoria de casos de sang contaminada, la data de diagnòstic
de la malaltia és el moment a partir del qual es comença a computar el termini de
prescripció. No ho és, en canvi, el moment en el qual el contagi es produí566 ni
tampoc el moment en el qual es donà d'alta al pacient567. Ara bé, perquè sigui
considerat rellevant, la jurisprudència ha exigit que concorrin un seguit de
requisits:

En primer lloc, ha de tractar-se d'un diagnòstic definitiu, doncs fins aquell moment
no hi ha possibilitat de conèixer l'abast de la malaltia. És difícil, tot i però, saber a
què fa referència la jurisprudència amb aquesta expressió de «diagnòstic definitiu».
Així, a la STS, 3a, 31.5.99 (RAJ 1999, 6154; MP: Francisco González Navarro) es
considerà com a moment rellevant aquell en el qual s'identificà exactament l'agent
causal (VHC, març de 1993), tot i que des de finals dels setanta se l'havia
diagnosticat com a portador del VHNANB i durant els vuitanta se li havia
diagnosticat una hepatitis crònica. De forma semblant, a la SAP Barcelona, Sala
Civil, 16.3.98 no es considerà prescrita l'acció perquè el còmput s'havia d'iniciar a
partir del diagnòstic com a portador del VHC de l'actor (gener 1992) i no pas del
genèric diagnòstic de patir hepatitis (febrer 1990).

566 En el cas del contagi del virus que causarà posteriors malalties no tindria sentit recórrer al
moment del contagi, perquè encara no s'ha desenvolupat cap simptomatologia (tret d'aquell cas en
el qual la persona sigui portadora però asimptomàtica i reclami pel contagi. En aquest supòsit, el
moment d'inici del còmput sí que és el moment del contagi). Aquesta distinció entre moment del
contagi i moment de coneixement de la simptomatologia és pacífica, amb les limitacions que es
diran, a la jurisprudència: SAP Barcelona 16.3.98 (Base dades La Ley CAT) i a la Interlocutòria TS,
la, 20.7.99 (RAJ 1999, 5055), que no va admetre el recurs de cassació contra la citada sentència de
l'Audiència.

567 La jurisprudència és constant en considerar que el còmput en els casos de seqüeles no ha de
començar quan es dóna d'alta al pacient, perqip si bé aquest sol ser el moment en el qual el malalt
ha guarit les seves dolences, aquesta premissa no es compleix en els casos a què ens referim. Vegi's,
en aquest sentit, la STS, la, 12.2.00 (RAJ 2000, 820) i jurisprudència allà citada.
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En canvi, a la STS, 3a, 17.4.01 (RAJ 2001, 4215; MP: Francisco González
Navarro) es considera com a definitiu aquell en el qual es qualificà l'hepatitis com
a crònica («diagnostico definitivo e irreversible de la hepatitis»; FD 2on). Ambdues
sentències, les quals tenen el mateix ponent, permeten allargar encara més els
terminis: ja no des del primer diagnòstic d'hepatitis sinó des d'aquell que estableix
que l'hepatitis és crònica o irreversible i que, per tant, ja no hi haurà alteracions en
el procés hepatològic o des de la identificació exacta de l'agent causal. Cal cridar
l'atenció en el fet que el moment rellevant, en definitiva, és el de diagnòstic de la
malaltia i manifestació de la seva simptomatologia i no simplement el moment en
el qual se sap que la persona és portadora d'algun dels virus568.

En segon lloc, el diagnòstic ha de ser notificat o conegut per l'afectat. En el cas de
la STS J País Basc, Contenciosa administrativa, 29.6.00 (RJCA 2000, 2114) el
demandat sostenia la prescripció de l'acció perquè considerava que el moment a
quo havia de ser una analítica de juny de 1993 en la qual s'havia manifestat un
resultat positiu. El Tribunal desestimà aquesta al·legació perquè no s'havia provat
que aquest resultat fos comunitat a l'actora. El moment a quo, segons el seu parer,
és l'agost de 1994, quan fou informada de la infecció.

De forma semblant, a la STSJ Madrid, Sala Social, 24.2.94 (AS 1994, 874) el
còmput del termini no començà a transcórrer fins que aquest fou conegut per la
persona contagiada i els seus familiars (agost 1990), i no pas des de quan figurava a
l'historial clínic (juny 1985!).

I a la SAN 24.5.00 (RJCA 2000, 2164) el termini de prescripció començà a
comptar des que els pares del nen contagiat tingueren coneixement d'aquest
contagi, coneixement que fou aliè al funcionament dels serveis sanitaris. De fet,
s'assabentaren d'aquesta circumstància amb motiu d'una vacunació escolar
l'octubre de 1995, quan des de novembre de 1994 els serveis sanitaris que
tractaven el nen tenien coneixement de la seva infecció. La part demandada tingué
la decència de no al·legar la prescripció de l'acció.

Finalment, el contingut del diagnòstic ha de ser entès per la persona afectada, a fi i
efecte que prengui coneixement de l'abast de la malaltia que l'afecta. En aquest
sentit, a la SAP Granada, Sala Civil, 23.1.95 (colex 95CP123) es considerà que no
constituïa el moment a partir del qual corresponia iniciar el còmput aquell en el

568 De forma semblant, STSJ Galícia, Sala Contenciosa administrativa, 4.6.99 (RJCA 1999, 2016).
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qual se li comunicà verbalment a la pacient que era portadora del VIH i se l'adreçà
al servei de gestió a fi de planificar el seu control i el seu seguiment. Mentre la
persona afectada no disposi de tots els elements necessaris 'sobre la seva malaltia,
no podrà exercitar l'acció.

La jurisprudència espanyola sobre prescripció en matèria de sang contaminada, per
•'•••'! ^ V i U SK'1: ' . i ' , ¡ ' " ' í - . ' • . • ' ' • . ; •"' • :

tant, sembla força favorable a la víctima, decisió que pot provocar una certa
: . • • • " • ,"((; ; ; ': • • • . • • ' . : . ' ; ; • • • . "• ' . • • • ( ' • • • .

incertesa en els possibles demandats, doncs del contingut d'aquestes sentències no
es deriva cap càrrega o obligació envers l'actor en allò referit a la seva diligència
en la determinació del moment inicial del còmput. En aquest sentit, recollint
aquestes consideracions, un sector doctrinal als Estats Units ha proposat com a
moment a quo aquell en el qual la > persona coríeix o hauria de conèixer que és
portadora del VIH :o que pateix la SIDA í («discovery rule»)569. Doctrina aquesta
que podria ser d'aplicació en ̂ 'ordenament espanyol per la genèrica exigència de la
bona fe (art. 7.1 CC, art, 247 LEC 2000: «bona fe processal»).

4.8.2.2 Una tendència a allargar els terminis

Sens perjudici de les consideracions ara realitzades, cal tenir present que tant la
SIDA com les malalties hepàtiques que es deriven del contagi del VHC provoquen
que el subjecte quedi, ara com ara, infectat de per vida i que, en un moment o altre,
comenci a desenvolupar la simptomatologia típica de les malalties. Serà llavors
quan es faran efectius els danys derivats del contagi. Així mateix, el pas del temps
provoca que la persona infectada pateixi un progressiu deteriorament, tant físic
com psíquic. És per això que el moment a partir del qual s'ha d'iniciar el còmput
de l'acció en els casos de contagi del VIH o del VHC no s'adiu bé amb els terminis
legals establerts de moment de producció de l'esdeveniment que provoca el dany ni
del coneixement de l'abast del dany, perquè, respecte del primer, el virus pot
romandre latent o la persona pot trobar-se asimptomàtica, i, respecte del segon, no
se sap de cert quan es coneixerà de forma total l'abast del dany.

A partir d'aquesta realitat, i en aquests concrets casos de contagis, la jurisprudència
de les diferents Sales dels òrgans jurisdiccionals ha tractat la qüestió referida al
còmput de l'inici de l'acció en un sentit favorable a la víctima a fi d'allargar els

569 Linda M. DORNEY, "Culpable Conduct vyfh Impunity: The Blood Industry and the FDA's
Responsibility for the Spread of AIDS Through Blood Products ", 3 Journal of Pharmacy & Law 129
(1994), pàg. 150.
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breus terminis de prescripció. El fonament s'ha trobat en l'art. 24 CE, q\ie estableix
el dret a la tutela judicial efectiva, i en l'art. 11.3 LOPJ, que exigeix que les
demandes només puguin ser desestimades per motius formals quan el defecte sigui
insubsanable. A tal efecte, a la jurisprudència trobem dos mecanismes per
aconseguir aquest resultat:

- D'una banda, utilitzant la categoria dels dany s continuats.

D'una altra, recorrent, especialment els Tribunals civils, al concepte doctrinal i
jurisprudencial de la unitat de culpa civil.

4.8.2.2.1 La categoria dels «danys continuats»

La categoria dels danys continuats ha estat un mecanisme al qual han recorregut
alguns Tribunals per considerar que l'acció no ha de ser considerada prescrita.
Amb ella s'afirma que si amb posterioritat a la data de diagnòstic la malaltia
segueix evolucionant o la persona segueix sotmetent-se a tractament, això significa
que encara no es coneix l'abast definitiu dels danys, per la qual cosa no s'ha de
considerar que el termini de prescripció comenci a transcórrer.

Els fonaments legals per a aquesta consideració s'han trobat, d'una banda, en la
referència que l'art. 142.5 L 30/1992 fa a les seqüeles, interpretant-se que els
símptomes apareguts durant la malaltia ho són, com en la clàssica interpretació que
la doctrina civil fa de l'art. 1969 CC, segons la qual no es possible exercitar l'acció
mentre no es conegué l'abast exacte dels danys.

Diferents sentències del Tribunal Suprem han utilitzat aquesta categoria:

- STS, 3a, 5.10.00 (La Ley 2000, 10887). En el cas, l'actora rebé la transfusió
causa del contagi el març de 1990, fou diagnosticada el setembre de 1991 i
romangué en situació d'incapacitat laboral fins a finals de novembre de 1992.
Aquesta és la data rellevant per al Tribunal. A més, a la sentència s'acut
clarament a la categoria dels danys continuats: «[CJomo quiera que la hepatitis
C es una enfermedad crónica cuyas secuelas, aunque puedan establecerse como
posibles, están indeterminadas en el caso en concreto, desconociéndose la
incidencia de la enfermedad en el futuro de la víctima, estamos claramente ante
un supuesto de daño continuado y, por tanto, el plazo de prescripción queda
abierto hasta que se concrete definitivamente el alcance de las secuelas» (FD
1er).

- STS, 3a, 30.10.00 (AA 2001,565). En el cas, l'actor rebé diverses transfusions
entre febrer i març de 1986. L'agost de 1990 se li diagnosticà hepatitis C,
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sotmetent-se a tractament amb Interferon l'any 1994. En el moment d'iniciar la
reclamació encara estava sota tractament, circumstància de la qual el Tribunal
extreu la conclusió que «les seqüeles encara no havien desaparegut», motiu pel
qual estima el recurs de cassació i considera l'acció exercida de forma
tempestiva.

STS, 3a, 19.4.01 (RAJ 2001, 2896). En el cas, la transfusió que causà el contagi
del VHC es realitzà el juny de 1989, l'hepatitis es diagnosticà el juny de 1990 i
la reclamació es realitzà el maig de 1992, per la qual cosa entenia
l'Administració, que era la demandada, que havia transcorregut el termini de
prescripció d'un any. El motiu és desestimat: «[CJomo quiera que la hepatitis C
es una enfermedad crónica cuyas secuelas, aunque puedan establecerse como
posible, están indeterminadas en el caso concreto, desconociéndose la
incidencia de la enfermedad en el futuro de la víctima, es claro que estamos
ante un supuesto de daño continuado y por ello el plazo de prescripción queda
abierto hasta que se concrete definitivamente el alcance de las secuelas» (FD
3er). La demanda, no obstant, fou desestimada per apreciar-se la concurrència
de força major.

En casos de contagi, les següents sentències usen aquesta categoria per considerar
no prescrita l'acció: STSJ Astúries, Contenciosa administrativa, 9.5.95 (RJCA
1995, 322); STSJ Castilla - La Mancha, Sala Social, 10.11.95 (AS 1995, 4404);
STSJ Canàries, Contenciosa administrativa, 14.4.98 (RJCA 1998, 2535); SAN,
Contenciosa administrativa, 25.4.01 (còpia).

Així mateix, a la STS, 3a, 19.4.01 (RAJ 2001, 2896) sembla distingir-se entre
seqüeles i danys continuats: en les primeres, danys físics derivats del perjudici
sofert; en els segons, en canvi, és el mateix perjudici inicialment causat que es
perllonga en el temps.

Cal dir, no obstant, que l'ús d'aquest categoria crea una veritable situació
d'inseguretat jurídica en la persona del demandat570. A tal efecte, cal advertir que
de la mateixa forma que la categoria dels danys continuats es va formar per a donar

Recordi's que precisament per evitar la inseguretat jurídica de saber si hom serà demandat o no
la doctrina civil ha predicat sempre la interpretació restrictiva de les institució referides a l'extinció
dels drets subjectius (prescripció i caducitat).
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una ràpida cobertura al perjudicat, ràpidament també la jurisprudència
(especialment, la contenciosa administrativa) ha intentat tallar aquest efecte
expansiu dels terminis de prescripció a favor dels demandats (Administracions
Públiques), tot al·legant que el diagnòstic d'alguna de les esmentades malalties,
quan s'ha realitzat posant en coneixement al malalt del fet que desenvoluparà una
determinada simptomatologia, ja permet que aquest prengui ple coneixement de
l'abast de la lesió soferta.

En aquest sentit, a la SAN 29.11.00 (AA 2001, marg. 209) l'actora fou transfosa
amb sang l'abril de 1983; conegué que era portadora del virus de l'hepatitis no A
no B el 1984; fou diagnosticada com a portadora del VHC l'octubre de 1991; el
setembre de 1992 se li diagnosticà hepatitis crònica activa i se li prescrigué
Interferon, tractament que fou suspès el novembre d'aquell any; i l'octubre de 1993
«s'informa de l'hepatitis crònica activa evolucionada a virus C». L'afectada
reclamà al Ministeri de Sanitat i Consum l'abril de 1994, qui desestimà la
reclamació per silenci administratiu. El recurs contenciós administratiu és
desestimat per l'Audiència Nacional en considerar prescrita l'acció «doncs
coneixia el diagnòstic i quina seria l'evolució de la malaltia contagiada» (FD 10è).
Tot i però, cal dir que allò substancial per a que operi aquesta limitació és que es
coneguin els patiments que s'afrontaran, perquè del seu coneixement depèn la
quantificació de la indemnització. En aquest sentit, afirma la Sala que «allò
determinant és que [es] tingui - i així consti - aquesta informació plasmada en el
diagnòstic» (FD 7è).

Afirmacions semblants les trobem també a la SAN 25.4.01 (còpia), on, tot i
defensar-se la necessitat d'una data límit per a l'exercici de l'acció de
responsabilitat, a continuació es declara que la Sala coneix el contingut de la STS,
3a, 5.10.00, anteriorment comentada. En el cas, la reclamació s'havia realitzat l'any
1998 i l'actor havia rebut «un análisis positivo» d'hepatitis - que no diagnòstic
definitiu - el 30 de juny de 1995. L'Audiència desestimà el recurs, no obstant, per
considerar que el cas es tractava d'un supòsit de força major (el tractament de
Factor VIII s'havia rebut a partir de 1984).

4.8,2.2.2 El concepte à'«unitat de culpa civil»

El concepte d'unitat de culpa civil, que té un origen jurisprudencial, permet que en
aquells casos en els quals concorrin accions de responsabilitat contractual i
extracontractual, el jutge pugui resoldre en atenció a una o altre, tot i que no hagin
estat al·legades per la part actora i sense que això suposi incórrer en incongruència,
perquè són els fets del cas els que^ermeten saber el dret aplicable.
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Aquesta institució, criticada per la doctrina571, ha estat utilitzada per la
jurisprudència dictada en Dret de danys en general572, tot i que ha estat en el camp
de la responsabilitat mèdica on ha estat molt usada.

Així, STS, la, 6.5.98 (RAJ 1998, 2934): dosis excessives d'oxigen a infant que li provoquen
una malaltia ocular; STS, la, 9.6.98 (RAJ 1998, 37Í7): reacció a anestèsia que provoca ja.
mort; STS, la, 18.6.98 (RAJ 1998, 5290): infecció bacteriana que provoca la mort; SJPI
núm. 18 València 23.3.01 (La Ley 2001, 3278): nen que pateix paràlisi cerebral per actuació
negligent de ginecòleg i llevadora.

I en els següents casos de sang contaminada: STS, la, 18.2.97 (RAJ 1997, 1240):
: ^hemoderivat subministrat l'any 1983; indemnització de 40 milions de ptes; STS, la, 28.12.98

(RAJ 1998, 10161): transfusió feta l'any 1984; indemnització de 15 milions de ptes.

Altres sentències, tot i que simplement per reiterar l'existència d'aquesta institució, sense
treure-li profit: SAP Madrid 23.4.96 (colex 96CP849).

La principal conseqüència que s'ha derivat del seu ús ha estat impedir declarar com
a prescrites accions de responsabilitat extracontractual, les quals queden sotmeses
al termini d'un any (art. 1968.2 CC), en aplicació del termini de prescripció de les
accions contractual, que és el de quinze anys (art. 1964 CC).

No obstant el relatiu èxit de dita institució a la jurisprudència de finals dels noranta,
creiem oportú tancar aquest apartat amb un nou sobre l'actual evolució
jurisprudencial, per la qual, de la mateixa forma que el referit concepte nasqué a la
Sala Primera, aquesta mateixa Sala l'ha començat a acotar de tal forma que
acabarà, al nostre parer, desapareixent, si més no en la forma que s'havia
manifestat a la jurisprudència que hem exposat, és a dir, referit als terminis de
prescripció, no pas a l'aplicabilitat d'articles ubicats sistemàticament a la regulació
de la responsabilitat contractual a la responsabilitat extracontractual.

En efecte, podem veure com en algunes darreres i recents sentències de la Sala
Primera en les que tracta de la responsabilitat de les Administracions Públiques -

571 Luis DÍEZ-PlCAZO, Derecho de daños, pàg. 264, qui l'ha qualificada de «fal·làcia»; Jaime
SANTOS BRIZ, "Unidad de concepto de la culpa civil", pàg. 604, defensa la utilitat del concepte
«partiendo de un concepto procesal de la acción no confundible con su fundamentación en el
derecho sustantivo», tot i que l'autor reconeix la dificultat pràctica de la distinció; Mariano
YZQUIERDO TOLSADA, "La responsabilidad civil médico-sanitaria al comienzo de un nuevo siglo.
Los dogmas creíbles y los increíbles de la jurisprudencia", Derecho y Salud, vol. 9, num. 1, gener —
juny 2001, pàgs. 35-50, en concret, 35-37.

/-
572 Així, p.e., STS, la, 1.2.94 (RAJ 1994, 854; MP: José Almagro Nosete): robatori d'un vehicle a
l'aparcament d'un hotel.
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pels motius de temporalitat que hem apuntat anteriorment - es posa límit al recurs a
la naturalesa contractual de la relació entre el pacient i l'Administració, qualificació
que permetia, en primer lloc, apreciar que concorrien normes de responsabilitat
contractual amb normes de responsabilitat extracontractual, i, en segon lloc,
acollint-se a la unitat de culpa civil, aplicar l'art. 1964 CC. Concretament, a la STS,
la, 11.6.01 (La Ley 2001, 5104; MP: Marín Gastan), en un cas en el qual els actors
reclamaven pels danys soferts pel seu fill durant el part, el Tribunal considera que
la relació que éxisïéÏït entre l'Administració i el pacient és una relació jurídico-
pública, diferent en la seva configuració a una relació contractual, per la qual cosa
és més correcte aplicar l'art. 1968.2 CC, que estableix el termini de les accions de
responsabilitat extracontractual, a l'art. 1964 CC, referit a la responsabilitat
contractual, motiu pel qual considera prescrita l'acció.

Diu el Tribunal: «[RJesulta difícil sostener esa naturaleza contractual o análoga a la
contractual desde la configuración constitucional de la Seguridad Social como un
régimen que los poderes públicos tienen que mantener para garantizar a todos los
ciudadanos la asistencia y prestaciones sociales suficientes (art. 41 CE), lo que
convierte a la Seguridad Social en una función del Estado y a su régimen en un
régimen legal» (FD 5è). L'esnientada sentència troba el seu fonament en la STS,
la, 12.2.00 (RAJ 2000, 820; MP: Luis Martinez-Calcerrada Gómez), cas sobre
responsabilitat sanitària de l'Administració en el qual també es considerà prescrita
l'accióa573

Així mateix, reconeix que hi ha un seguit de sentències de la Sala Primera que havien
qualificat la dita relació com a contractual (p.e., STS 30.12.99, 18.2.97 i 29.10.92 [RAJ
1992, 8178]), però remarca que aquestes no constitueixen jurisprudència perquè no concorre
el requisit de la reiteració en la doctrina establerta exigit per l'art. 1.6 CC.

4.8.2.3 Altres terminis a quo jurisprudences

Tot i que la doctrina jurisprudencial entorn a la categoria dels danys continuats
sembla suficient per a permetre considerar no prescrita l'acció del demandant, a la
jurisprudència espanyola també podem trobar altres moments que han estat
utilitzats com a referència a partir de la qual s'inicia el còmput de prescripció.

573 Tractament ja avançat per la STS, la, 3.5.99 (La Ley 1999, 5708; MP: García Varela): danys
causats en una finca per caps de besjpr. En el cas es considera quan el jutge decideix amb
arguments diferents als al·legats per la part actora, sí que existeix incongruència que provoca
indefensió en la part demandada.
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Així, l'acabament de l'assistència sanitària (STSJ La Rioja, Sala Social, 12.4.94
[AS 1994; 1392]); el moment en el qual el perjudicat és diagnosticat com a
portador del VHC, deixant de banda anteriors diagnòstics' com a portador d'una
hepatitis no A no B; la data de la mort de la persona contagiada, quan són els seus
hereus els que exerciten l'acció, tot i que en aquest supòsit cal dir que la causa de la
pretensió de danys és quelcom diferent al mer contagi (STSJ Astúries, Contenciosa
administrativa, 23.7.97 [RJCA 1997, 2833]), estar encara sota tractament,
circumstància de la qual es deriva que els danys perduren (STS, 3a, 30.10.00 [AA
2001, 365]); trobar-se en situació de baixa laboral per motiu del contagi (STS, 3a,
5.10.00 [La Ley 2000, 10887])574. Aquests dos darrers supòsits, tot i però, poden
ser considerats com una manifestació més de la categoria dels danys continuats
abans comentada.

4.8.2.4 Casos prescrits

A la jurisprudència, trobem pocs casos en els quals la raó de denegació de la
pretensió indemnitzatòria hagi estat l'exercici tardà de l'acció de responsabilitat.
Concretament, de les quasi dos-centes sentències que s'utilitzen al llarg del treball,
només es considerà prescrita l'acció en els cinc següents casos, que s'exposen a
continuació a fi de veure quin va ser el moment tingut en compte per a iniciar el
còmput del termini:

1) STSJ La Rioja, Sala Social, 26.11.96 (AS 1996, 4481): inici del còmput en el
moment de ser diagnosticat d'hepatitis no A noB;

2) STSJ Astúries, Contenciosa administrativa, 27.1.98 (RJCA 1998, 305); segons
la sentència, l'actor tingué coneixement exacte de l'abast del contagi l'any
1991, quan fou diagnosticat d'hepatitis C. L'acció fou interposada el febrer de
1995, per la qual cosa es considera transcorregut més que amb escreix el
termini d'un any que estableix l'art. 142.5 L 30/1992 i l'art. 4.2 del Reglament.
Convé destacar de la sentència, però, un paràgraf en el qual es deixa una porta
oberta a la teoria dels danys continuats («sin que conste acreditado que su
estado haya variado ostensiblemente»).

574 No obstant, a la STSJ País Base, Contenciosa administrativa, 28.1.98 (RJCA 1998, 3357) es
considera prescrita l'acció de responsabilitat extracontractual en un cas de contagi de tuberculosi
que havia sofert una ATS, qui afirmava que la seva acció no estava prescrita perquè la sol·licitud
d'incapacitat laboral suposava una interrupció^del termini de prescripció. No ho considerà així el
Tribunal perquè no hi havia identitat de subjectes, objectes ni causes en la sol·licitud de declaració
d'invalidesa respecte del procediment de responsabilitat extracontractual.
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3) STSJ La Rioja, Contenciosa administrativa, 13.3.98 (RJCA 1998, 613); l'actora
fou diagnosticada d'hepatitis C l'any 1989. El metge que la informà li digué
que «este tipo de hepatitis no precisa ningún tipo de tratamiento». Segons el
parer del Tribunal, aquesta informació és suficient per considerar que es té un
ple coneixement de l'abast dels danys, per la qual cosa declarada prescrita
l'acció iniciada el 1995. Com en el cas anterior, el Tribunal deixa una porta
oberta a una futura reclamació, tot i que la seva decisió no és, en termes
processals (i fins i tot, en termes de justícia material) la més adient: «[E]llo no
excluye que en caso de producirse un agravamiento de su estado pueda iniciar
una nueva reclamación» (FD 4rt in fine).

4) STSJ Astúries, Social, 12.11.99 (AS 1999, 3871): contagi produït el maig de
1978. A les tres setmanes se li diagnosticà a la pacient una hepatitis aguda i el
desembre de 1991, hepatitis crònica, la reclamació es presentà el setembre de
1998. Es considera que el còmput s'inicia l'agost de 1993, moment en el qual
es va saber del fracàs de la teràpia administrada (Interferon). En el cas es tingué
especialment en compte el fet que a partir del febrer de 1997 l'actora decidí no
reprendre el tractament, fet que d'haver-se realitzat, segurament, hagués premés
que l'acció no es considerés prescrita, com hem vist anteriorment en aquells
casos en els quals s'afirma que la continuació del tractament suposa que encara
existeixen danys i que, per tant, el termini per l'exercici de l'acció encara no ha
començat a comptar.

5) SAN 29.11.00 (AA 2001, marg. 209). En el cas, l'actora, havia contret el VHC
per causa d'una transfusió feta l'abril de 1983. L'any 1984 fou diagnosticada
com a VHNANB i el setembre de 1992 se li notifica que pateix una hepatitis
crònica activa. Aquest és el moment que considera rellevant el Tribunal, per la
qual cosa, havent-se presentat la reclamació l'abril de 1994, aquesta fou
extemporània. És criticable d'aquesta sentència, al nostre parer, el fet que
s'ignori que amb posterioritat al diagnòstic de malaltia crònica la pacient
estigué sota tractament específic per l'hepatitis i que l'octubre de 1993, després
d'haver-se suspès el tractament, se li comunicà que l'hepatitis encara era activa.
Sota la teoria dels danys continuats la pretensió no hagués estat declarada
prescrita.

4.9 La indemnització

4.9.1 Els danys indemnitzables

Diversos són els tipus de danys que poden ser objecte d'indemnització. La doctrina
espanyola sol distingir entre el danys personals, els materials i els morals, distinció
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que portada al cas concret de la sang contaminada presenta les següents
peculiaritats:

Danys personals, que es concreten en els danys a la salut, dintre dels quals, a la
vegada, es pot distingir entre el contagi per se i la malaltia derivada del contagi
o que es derivarà575.

Danys materials, com ara les quantitats deixades de percebre o les despeses
originades per la infecció. En alguna ocasió, la quantificació feta per l'actor ha
calculat el lucre cessant derivat de la situació d'incapacitat en relació als
ingressos habituals, fins a la jubilació. En cap sentència, no obstant, ha estat
recollida íntegrament aquesta pretensió. Sí que, en canvi, han estat
indemnitzades despeses de transport, p.e., per a sotmetre's a un específic
tractament que requereix la malaltia.

Dany moral derivat del contagi, especialment pel cas de la SIDA. Donada la
repercussió social que té la malaltia, sembla procedent aquesta indemnització.

El concepte de dany moral també és utilitzat quan qui reclama és una persona
propera al contagiat: així, SAN 24.5.00 (RJCA 2000, 2163), reclamen els pares
pels danys derivats de la mort de la seva filla i obtenen la indemnització de 20
milions.

Tot i però, com en el seu moment hem fet en tractar del consentiment informat,
la jurisprudència està fent un ús abusi d'aquest institució, de tal forma que
atorga indemnitzacions sense que l'actor hagi de demostrar l'existència real de
danys.

Finalment, la categoria del dany moral presenta la dificultat de quantificar els
danys realment sofert, dificultat que deriva, precisament, de la naturalesa de
l'objecte de reparació. Per aquest motiu, en els casos de sang contaminada,
creiem que resulta prudent comparar les indemnitzacions establertes en els
casos d'error de diagnòstic (també limitat al supòsit de la sang contaminada),
tema que s'estudia en el següent apartat.

575 Així, a la SAN 2.11.00, en un cas en el qual l'actor no havia desenvolupat l'hepatitis, el Tribunal

atorga 16 milions perquè aquesta acabarà manifestant-se.
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4.9.2 Estudi jurisprudencial de les indemnitzacions concedides

4.9.2.1 Els casos de sang contaminada

4.9.2.1.1 Relació de casos i aspectes tinguts en compte en establir la

indemnització

L'estudi de la jurisprudència només ens permet mostrar quina és la quantia
indemnitzatòria que s'estableix en casos de contagi del VIH o del VHC, però no
quins són els conceptes indemnitzats doncs les partides indemnitzatòries que
coftformen el total a pagar no són desglossades, problema aquest que afecta a la
jurisprudència espanyola en general, que ha estât criticat per la doctrina, i que no
ajuda a crear una situació de seguretat jurídica576.

Com a mostra del que diem, a fi d'evidenciar la manca de criteris explícits en la
determinació de la quantia indemnitzatòria, vegi's el següent exemple: «[Ejsta
Sala, teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales, las circunstancias del
caso y la falta de especificación de daños concretos que no sean otros que el
padecer la enfermedad, estima como prudencial la cantidad de ....» (STS, 3a,
5.10.00; èmfasi afegit).

A continuació s'indiquen els casos en els quals la víctima (o els seus hereus) han
obtingut alguna indemnització, per a partir d'aquestes dades intentar extreure com
es calcula la indemnització que procedeix en els casos de sang contaminada.

Sentència Contagi Sol·licitud Indemnització

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

STS, 2, 18.11.91

STSJ Castilla-León 23.6.92

STSJ Madrid 8. 10.92

STSJ Catalunya 9. 12.92

STSJ La Rioja 18.2. 93

STSJ Galícia 25.3.93

STSJ Balears 13.5.93

SAP Madrid 29.6.93

STSJ Aragó 21. 7.93

VIH

VIH

VIH

VIH

VHC

VIH

VIH

VHC

VHB, VHC. VHD

20

25

25

20

55

10

30

25

25

20

25

25

20

30

10

15

10

576 En aquest sentit es pronunciava José^Luis MUGA, cit., pàg. 307: «Es necesario, de una vez por

todas, .... que las sentencias indiquen cuáles son todos y cada uno de los conceptos indemnizatorios

que se conceden a la víctima».
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10. SAP Astúries 7.10.93

11. SAP Barcelona 11.10.93

12. STSJ Castilla-La Mancha 5.11.93

13. STSJ Galicia 17.11.93-confirma
execució

14. STSJ C. Valenciana 9.12.93

15. STSJ Catalunya 15.12.93

16. STSJ Astúries 4.2.94

17. STSJ Madrid 24.2.94

18. STSJ Castilla-León 22.3.94

19. STSJ C. Valenciana 12.4.94

20. STSJ La Rioja 12.4.94

21. STSJ Madrid 13.6.94

22. STSJ C. Valenciana 5.7.94

23. STSJ Madrid 5.7.94

24. SAP Balears 12.7.94

25. STSJ País Base 11.10.94

26. STSJ Castilla-León 25.10.94

27. SAP Madrid 2.11.94

28. STSJ Castilla-León 7.12.94

29. STSJ Catalunya 16.1.95

30. SAP Granada 23.1.95

31. STSJ Navarra 17.3.95

32. SAP Balears 4.4.95

33. STSJ Galicia 8.5.97

34. STSJ Astúries 9.5.95

35. STSJ Castilla-La Mancha 10.11.95

36. STSJ Castiila-León 21.11.95

37. STSJ Castilla-León 23.1.96

38. STS, 3, 6.2.96

39. STSJ Castilla-La Mancha 15.3.96

40. SAP Madrid 23.4.96

41. STSJ Astúries 5.7.96

42. STSJ Galícia 8.1.97

43. STSJ Extremadura 6.2.97

44. STS, 1, 18.2.97

45. STSJ Castilla-La Mancha 9.6.97

46. STS, 1,24.6.97

47. STSJ Catalunya 5.7.97

48. STSJ Canàries 22.7.97

49. STSJ Astúries 23.7.97

50. STSJ Castilla-León 25.11.97

51. STSJ Castilla-León 17.12.97

52. STS, 1, 11.2.98

VHC

VIH

VIH

VIH

VIH

VIH

VHC

VIH

VHC

VHC

VHC

VHC

VHC

VHC

' VHC'

VHC

VIH

VHC

VIH

VIH

VIH

VHC

VIH

VIH/VHC

VHC

VHC

VHC

VIH

VIH

VHC

VHB

HC

VIH

VIH/VHC

VIH/VHC

VIH

VIH

VHC

VHC

VIH

VHC

VHC

VIH

10

50

40

100

50,4

20

50

25

15

5,5

75

15

25

35

50

Z

35

25

12.75

20

30

50

20

12

45

20

40

25

40

60

70

15

10

25

15

46

100

10

20

40

37,5

15

15

10.

25

8

15

15

3

1 ,5

75

6

15

3

30

12

20

40

7

35

25

12,75

20

18

12

20

12

30

10

40

25

40

40

70

2,5

10

5

15

20

12
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53. STS, 1,26.2.98

54. STSJ Andalusia 9.3.98

55. SAP Barcelona 16.3.98

56. SAP La Corunya 20.3.98

57. SAP Barcelona 23.3.98

58. STSJ Canàries 14.4.98

59. STSJ Castilla-La Mancha 18.5.98

60. STSJ Aragó 20.5.98

61. STSJ Astúries 5.6.98

62. STSJ Astúries 9.10.98

63. STS, 3, 28.10.98

64. STSJ Madrid 27.11.98

65. SAN 9.12.98 ;

66. STS, 1,28.12.98

67. SAP Alacant 24.2.99

68. STS, 1,9.3.99

69. STSJ Astúries 25.3.99

70. STSJ Madrid 28.4.99

71. STS, 4, 5.5.99

72. STS, 3, 31.5.99

73. STSJ Navarra 9.6.99

74. STSJ Astúries 29.6.99

75. SAN 30.6.99

76. STSJ Extremadura 28.9.99

77. STS, 1,5.10.99

78. SAN 13.10.99

79. STSJ Navarra 25.10.99

80. STS, 1, 10.11.99

81. STSJ Astúries 12.11.99

82. STS, 1,3.12.99

83. STS, 1,30.12.99

84. STSJ Canàries 20.1.00

85. SAN 3.5.00

86. SAN 24.5.00

87. SAN 24.5.00

88. SAN 25.5.00

89. STSJ País Basc 29.6.00

90. STSJ Canàries 5.9.00

91. STS, 3, 5.10.00

92. STS, 3, 19.10.00

93. STS, 3, 30.10.00

94. SAN 2.11.00 "*

95. STSJ C. Valenciana 25.1.01

VIH

VHC

VHC'

VIH

VHC

VHC

VHC

VHC

VHC

VHC

VHB

VIH

VHC

VIH

VIH/VHC

VHC

VIH

VHC

VIH

VHC

VHC

VHC

VIH/VHC

VHC

VHC

VIH

VHC

VIH/VHC

VHC

VIH

VIH

VHC

VHC

VHC

VHC

VIH

VHC

VHC

VHC

VHC

VHC

VHC

VHC

70

10

20

15

30

27

20

25

20

30

100

60

95

35

15

16

S5

25

5

35

30

82,9

435

150

30

100

5

50

100

50

65

16

40

50

60

50

20

15

20

30

55

20

10

20

15

20

27

6

20

20

10

7,5

25

10

15

69

6

15

3,5

55

5

5

15

10

50

50

20

30

20

5

30

40

50

16

16

16

20

15

5,3

12

12

5

16

40
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96. STSJ Castilla - La Mancha 8.2.01

97. SAN 11.4.01

98. STS, 3, 17.4.01

99. SAN 25.4.01

100. STS, 3, 3.5.01

101. SJPI Jaén 31.7.01

102. STS 17.10.01

VHC

VHC

VHC

VHC

VHC

VIH

18
20

17

40
8

70

25

18

20

15

20

8

20

25

TOTALS 3.858,6 2.080,6

Totals ajuts RD-L 9/93

Totals ajuts art. 80 L 55/1999

Total ajuts DAdd 37a L 3/2000 (GAT)

Consell d'Estat

Consell Consultiu Generalitat Valenciana

17.500

2.820

1.460
31,7

20,5

TOTALS QUANTIES PAGADES 23.912,8

D'aquests casos es desprèn que concorren una pluralitat de circumstàncies a l'hora
d'establir la quantia indemnitzatòria, per la qual cosa és impossible preveure quina
serà la quantia indemnitzatòria que establirà el jutge. En concret, es valora el virus
que ha estat contagiat577, l'edat de la víctima578, si s'ha desenvolupat la malaltia o
no o si aquesta ha causat la mort , les repercussions que ha tingut la malaltia en

577 De la jurisprudència espanyola pot extreure's la impressió, tot i que no és un criteri uniforme
donada la llibertat del Jutge en establir la indemnització, que s'atorga una de superior en els casos
de contagi del VIH en comparació als casos del VHC. Fet que també es veu en els casos de contagi
d'ambdós virus: STS, 18.2.97 (RAJ 1997, 1240), 40 milions; STS, la, 10.11.99 (RAJ 1999, 8055),
20 milions.

578 SAP Astúries 7.10.93 (AC 1993, 2121), VHC, 53 anys, 10 milions; SAP Barcelona, Civil,
11.10.93 (Base dades La Ley CAT), 30 anys, 20 milions; SAP Balears, 12.7.94 (AC 1994, 1188),
VHC, 29 anys, 6 milions; SAP Madrid 23.4.96 (colex 96CP849), VHC, 51 anys, 30 milions; STSJ
Astúries, Sala Social, 5.7.96 (La Ley 1996, 9108-R), VHC, 55 anys, 10 milions; STS, 18.2.97 (RAJ
1997, 1240), VIH/VHC, 48 anys, 40 milions; SAP Barcelona 23.3.98 (Base dades La Ley CAT),
VHC, 21 anys, 20 milions; STSJ Canàries, Contenciosa administrativa, 14.4.98 (RJCA 1998, 2535),
VHC, 61 anys, 27 milions. Genèricament com a criteri, sense que consti a la sentència l'edat, STS,
la, 10.11.99 (RAJ 1999, 8055), VIH/VHC, 20 milions.

579 Així, la STSJ Catalunya, Sala Social, 5.7.^7 (AS 1997, 3074) rebaixà la indemnització de 15
milions establerta pel Jutjat del Social a 2,5 milions perquè la persona contagiada no havia
desenvolupat l'hepatitis ni aquesta havia esdevingut crònica.

274



l'estat físic i psíquic de la persona581, l'estat familiar582, l'afecció a la vida íntima583

i social i algunes vegades, les despeses derivades del tractament, tot i que aquest és

un aspecte poc contemplat a la jurisprudència584, el risc de possible contagi585...

Tots aquests elements es valoren conjuntament586. A més, el problema de la

580 Així, a la STSJ Castilla - La Mancha, Sala Social, 18.5.98 (AS 1998, 2525) el Tribunal establí la
quantia indemnitzatòria de 6 milions i no pas la de 20 que era la sol·licitada perquè la mort de la
persona contagiada fou deguda a una causa diferent a la infecció, tot i que aquesta incidí en el
deteriorament progressiu del seu estat de salut, motiu pel qual es concedeix indemnització; i la SAP
Alacant, Sala Civil, 24.2.99 (AC 1999, 351), en un cas de contagi de VIH i VHC, establí una
condemna de 45 milions per la víctima i una altra de 25 a favor dels seus fills pel cas que la mare
morís per causa d'alguna de les malalties que causen els virus contagiats. A la SAN, Sala
Contenciosa administrativa, 30.6.99 (RJCA 1999, 1578) es tingué en compte que la persona
contagiada havia mort en el moment de dictar-se sentència per a rebaixar la indemnització dels 30
milions sol·licitats a 10 a favor del marit i del fill de la víctima.

581 És especialment important de destacar aquí la STSJ Madrid, Social, 5.7.94 (AS 1994, 3134), que
confirmà la condemna de 75 milions en un cas de contagi de VHC. Tot i que no es diu expressament
a la sentència, creiem que aquesta quantia — la més alta mai concedida en casos de sang
contaminada - respon al fet que l'actora, a banda de desenvolupar la malaltia, patia vuit anys
després de la intervenció d'un estat d'histèria amb símptomes depressius.

582 Així, a la SAP Barcelona, Civil, 11.10.93 (Base dades La Ley CAT) es rebaixa la indemnització
concedida pel JPI de 50 milions a 20 perquè no existia descendència i perquè «la duración del
matrimonio fue mínima» (FD 3er), circumstància aquesta darrera que ens sembla molt
desafortunadament utilitzada si només fa referència a danys morals, tot i que a la sentència també
sembla referir-se als escassos ingressos de què disposava la víctima; STS, la, 10.11.99 (RAJ 1999,
8055): mort de la persona contagiada, qui deixa una vídua i dos fills menors d'edat - 20 milions.

583 Especialment, pel risc de contagi que comporta la pràctica de relacions sexuals així com el fet
que calgui utilitzar mètodes de protecció, en certa mesura imposats per les circumstàncies. A la SJPI
núm. 1 Jaén 31.7.01 es tingué especialment en compte aquest fet. Establí el Jutge: «Se consideran
como perjuicios a indemnizar: ... Posibilidad de contagio por transmisión sexual. Aún cuando en
principio, la utilización de preservativos se entienden eliminarían el riesgo, lo cierto es que también
se está imponiendo a la actora unos límites en sus relaciones sexuales que pueden ser contrarios a
sus deseos e incluso a sus ideas morales o religiosas» (FD 5e).

584 A la STSJ Comunitat Valenciana, Sala social, 5.7.94 (AS 1994, 3221), en un cas de contagi del
VHC, el Tribunal concedí una indemnització d'1,5 milions de ptes., dels quals mig milió
corresponia a les despeses de desplaçament a Barcelona i allotjament per sotmetre's a un
trasplantament de fetge degut a l'estat avançat de cirrosi.

585 SJPI núm. 1 Jaén 31.7.01: en el cas en concret, tant al fetus com a la parella.

586 Així, en els casos que procedeix condemna és habitual un raonament com el que segueix: «A la
hora de valorar ese daño y establecer el importe de la indemnización debe tenerse en cuenta que el
actor ha contraído una enfermedad irreversible, que evoluciona hacia un empeoramiento progresivo
y que, además, es contagiosa, por lo que, atendidas las previsibles y graves consecuencias clínicas
que de ello han de derivarse así como su incidencia en toda la esfera vital de un hombre que, en la
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impossibilitat de preveure la quantia que es fixarà ve agreujat per l'ús impropi de la
categoria dels danys morals587, com hem comentat anteriorment.

En atenció a tot això, i sens perjudici del cas en concret, pot afírmar-se que les
indemnitzacions que es concedeixen en els casos de sang contaminada oscil·len
entre els 8 i els 15 milions, situant-se en la part alta aquells casos que es produïren
un cop ja fou identificat el virus en qüestió, aquells altres en els quals es
contagiaren els dos vims p aquells altres en els quals, ateses les circumstàncies
(edat de la víctima, estat familiar, ...) el contagi ha causat greus molèsties i
destorbs. Tot i però, hi ha excepcions de nota en tots dos supòsits (VIH, VHC), de
tal forma que en alguna ocasió un contagi de VHC ha generat una indemnització de
50 milions i en d'altres només s'han pagat 3. Aquest diferent tractament
indemnitzatori, al nostre parer, ha de merèixer una especial atenció del legislador.

Així mateix^ també és adient fer una crida sobre els totals pagats en concepte
indemnitzatori. Vegi's que l'Estat ha pagat quasi 24.000 milions de ptes. pels casos
de sang contaminada si a les obtingudes judicialment de les quals hem tingut
coneixement (uns 2.000 milions) sumen les ajudes establertes per diferents lleis de
«cooperació social». Una quantia que ens sembla força considerable i que creiem
que pot fer replantejar algunes decisions en matèria de seguretat sanitària,
concretament en allò referit a inversions en desenvolupament i adquisició de
materials i productes d'alta fiabilítat i en el menor temps possible. A més, segons
les dades que hem fet servir, el total de quanties sol·licitades en concepte
indemnitzatori en l'afer de la sang contaminada espanyol, sumant els casos en els
quals efectivament s'ha obtingut i aquells en els quals no, ascendeix a prop de
5.500 milions de pessetes.

actualidad, tiene 40 años, por afectar directamente a sus relaciones sexuales, familiares, laborales y
sociales, resulta procedente reconocerle la indemnización de....» (STSJ Astúries, Sala Social, 5.6.98
[AS 1998, 2318], VHC, 20 milions).

587 Com a excepció al que comentem, a la STSJ Madrid, Sala Contenciosa administrativa, 28.4.99
(RJCA 1999, 3384), l'actor havia sol·licitat una indemnització de 16 milions, desglossats de la
següent forma: 12,5 per perjudicis materials i 3,5 per dany moral. El Tribunal concedeix la
indemnització només dels danys morals i no pas dels materials en considerar que aquests no han
estat acreditats. I a la STSJ Castilla - León, Valladolid, Sala Social, 7.12.94 (AS 1994, 4930) es
concediren 12 milions com a indemnització úniolrnent del dany moral (la beneficiària era la vídua de la
persona contagiada de VIH). Altres sentències en les quals es distingeixen els danys morals dels
patrimonials són les SAN 3.5.00 i SAN 25.4.01.
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4.9.2.1.2 La llibertat del Jutge d'Instància en establir la indemnització

Cal tenir present que la determinació de la indemnització correspon al Jutge
d'Instància588, no podent ser revisada aquesta tret que sigui incongruent o no hagi
estat fonamentada.

A més, el Jutge no resta vinculat per cap barem com podrien ser els aplicables als,
danys derivats d'accidents de circulació589 o a les quanties establertes en eís ajuts
concedits a les víctimes de la sang contaminada590, que seran objecte d'estudi en el
següent capítol. Tot i però, ambdós barems han estat utilitzats reiteradament per la
jurisprudència, especialment la menor, de la qual cosa es deriva una certa
previsibilitat en les quanties resultants de processos judicials591. No obstant,
l'analogia que justifica l'aplicació d'aquests barems en alguna ocasió ha estat
forçada, al nostre parer, fins a supòsits que la desconfiguren592.

4.9.2.2 Els casos d'altres infeccions

Si bé constitueix un tret característic de la jurisprudència espanyola en matèria de
responsabilitat extracontractual el no concedir indemnitzacions elevades, creiem
oportú aportar les quanties indemnitzatòries que s'han concedit en altres casos
d'infeccions a efectes de poder veure la proporcionalitat o no de les quanties
concedides en casos de sang contaminada.

Jurisprudència en matèria de sang contaminada que recull aquest principi, entre d'altres, STSJ
Castilla-León, Valladolid, Sala Social, 25.11.97 (AS 1997, 3985).

589 Així, STSJ Castilla-León, Burgos, Sala Social, 17.12.97 (AS 1997,4572).

590 Recollint aquest principi, entre d'altres, STSJ Galícia, Sala Social, 8.1.97 (AS 1997, 4); STS, la,
11.2.98 (RAJ 1998, 707), STS, Sala la, 26.2.98 (RAJ 1998, 1169).

591 A favor d'aquest ús moderat dels barems, Sonia RODRÍGUEZ LLAMAS, "Responsabilidad
Extracontractual: contagio del virus del SIDA (Comentario a la STS 11 febrero 1998)", Revista de
Derecho Patrimonial, vol. 1,1998, pàgs. 398-399.

592 Així, a l'acabada d'esmentar SJPI núm. 1 Jaén 31.7.01, en la qual s'aplicà el barem pels danys
causats en accidents de circulació, la possibilitat de contagiar el VHC al fetus fou tractada com a
pèrdua de matriu i la possibilitat de contagiar a la parella, com a lesió vulvar que impossibilita el
coit, tot i que es rebaixà aquest concepte en cinc punts «pues es evidente que no existe esta
imposibilidad», afirmació aquesta darrera de la qual es deriva la pròpia incomoditat en la qual es
troba el Jutge en aplicar aquests criteris.
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A aquests efectes, ens interessa destacar les següents sentències, relacionades per
ordre cronològic:

1. STS, Sala la, 21.9.88 (RAJ 1998, 6847; MP: Jaime Santos Briz): amputació
d'una cama provocada per la gangrena que es materialitzà durant l'estada
hospitalària de la pacient, qui, per aquests fets, va percebre una indemnització
de 7,5 milions de ptes.

2. STS, Sala la, 24.2.92 (RAJ 1992, 1427; MP: Antonio Gullón Ballesteros):
infecció hospitalària que agreuja la bronquitis crònica que patia des de feia
més de vint anys el pacient que li provoca la mort. El Tribunal concedí 4
milions de pessetes com a indemnització.

3. SAP Segòvia 14.4.92 (colex 92CP514; MP: Conde-Pumpido Tourón): infecció de maxil·lars
per estafílococ Aureus. Es concedí 1 milió de pessetes d'indemnització pel dany moral i la
perllongació del període d'incapacitat.

4. STS, Sala la, 29.10.92 (RAJ 1992, 8178; MP: Alfonso Barcalá Trillo-
Figueroa): procés gangrenós que provoca uns setze mesos de baixa laboral a
l'afectat i del qual queden seqüeles que no es detallen a la sentència. Es manté
la indemnització de quasi 3,2 milions de ptes. fixada per l'Audiència.

5. STS, Sala la, 15.2.93 (RAJ 1993, 771; MP: Alfonso Villagómez Rodil):
amputació d'una cama després d'una infecció post-operatòria causant d'una
gangrena. El Tribunal Suprem confirma la condemna de 10 milions de
pessetes.

6. STS, Sala la, 26.5.97 (RAJ 1997, 4114; MP: Pedro González Poveda): procés
gangrenós en una cama contret als serveis hospitalaris que és tractat a temps.
El pacient patí com a seqüeles l'atròfia muscular de l'extremitat afectada i la
conseqüent coixesa. S'establí la indemnització de quasi 21 milions de
pessetes.

7. STS, Sala la, 1.7.97 (RAJ 1997, 5471; MP: José Almagro Nosete): amputació
de cama per infecció de genoll per Pseudomina Aeruginosa. El Tribunal
concedí 15 milions com a indemnització.

8. STS, Sala la, 21.7.97 (RAJ 1997, 5523; MP: Xavier O'Callaghan Muñoz):
infecció hospitalària de ferida que deriva a procés gangrenós, motiu pel qual se
li ha d'amputar la cama. La indemnització es fixà en 10 milions de pessetes.

9. SAP Barcelona 22.7.97 (La Llei 1998, 62; MP: Jordi Seguí Puntas): infecció produïda en no
emprar tota la diligència exigible quan s'anava a realitzar una infiltració de corticoïdes en el
colze del pacient. Desconeixem el tipus•'fTinfecció i l'abast dels danys, tot i que es diu a la
sentència que l'afectat estigué 796 dies de baixa laboral i que amb posterioritat fou qualificat
com a incapaç permanent per a la seva ocupació. Donada la seva edat (57 anys) i la manca
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d'acreditació del nivell d'ingressos, situació familiar necessitats personals, l'audiència fixà
una indemnització de quasi 7 milions de ptes.

10. STS, Sala la, 18.6.98 (RAJ 1998, 5290; MP: Eduardo Fernández-Cid de
Temes): mort de pacient per complicacions derivades de la infecció per
Pseudomona Aeruginosa produïda en el centre hospitalari. El Tribunal Suprem
confirma la condemna de 15 milions de pessetes.

11. SAP Barcelona 1.9.98 (ROD num. 656, pàgs. 6.524-29; MP: Josep Maria Bachs Estany):
infecció fulminant per tètanus de l'actora després d'operació de galindons per la qual va
romandre 70 dies en coma i necessità 180 dies per restablir-se. En el cas, es condemnà
únicament als metges que intervingueren i no pas al centre sanitari on es realitzà l'operació,
doncs aquells actuaren negligentment en no administrar la prevenció antitetànica. La
indemnització es fixà en 1,25 milions de ptes. pels dies de recuperació i 5 milions pels danys
morals.

12. STSJ Castilla - La Mancha, Contenciosa Administrativa, 15.10.98 (RJCA 1998, 3528; MP:
Vicente Rouco Rodríguez): infecció per Pseudomona Aeruginosa en el genoll després
d'intervenció hospitalària. Es fixa la indemnització de 14,6 milions de ptes., dels quals 10 eren
en concepte de dany moral.

13. STS, Sala la, 9.12.98 (RAJ 1998, 9427; MP: Xavier O'Callaghan Muñoz):
mort de pacient d'avançada edat deguda a una infecció per tètanus fulminant
després de ser operada de galindons. Es condemnà a l'hospital on es realitzà
l'assistència sanitària i a la seva asseguradora al pagament de 15 milions de
pessetes.

14. SAP Múrcia, Penal, 29.12.98 (ARP 1998, 5188; MP: Joaquín Ángel de Domingo Martínez):
mort de pacient per complicacions infeccioses derivades d'una gasa que havia estat oblidada
en el seu interior quan va ser intervingut del cor. La companyia asseguradora pagà, en total,
quelcom més de 23 milions a la vídua i els fills, distingint entre aquests les seves edats.

15. STS, la, 20.2.99 (RAJ 1999, 1412; MP: José Menéndez Hernández):
amputació de cama deguda a procés gangrenós, l'origen del qual no es
determinà. Es concediren 10 milions d'indemnització.

16. SAP Barcelona 3.5.99 (La Llei 1999, 11969; MP: Ma Dolores Portella Lluch): greu infecció
hospitalària per Pseudomona Aeruginosa després d'operació d'hèrnia discal que deixa en estat
de tetraparèsia i amb paràlisi cerebral a la pacient, de 41 anys d'edat en aquell moment. Es
fixà una indemnització de 50 milions per a la víctima i de 10 milions, en concepte de dany
moral, per a cadascun dels dos fills.

17. STS, Sala 3a, 11.5.99 (RAJ 1999, 4917; MP: Juan Antonio Xiol Rius):
cinquanta milions de pessetes per la mort d'un pacient per gangrena després
d'haver rebut una injecció per la qual se l'inocularen gèrmens nocius.

^
18. SAN 7.7.99 (RGD núm. 666, març 2000, pàgs. 2.413-6; MP: Juan Carlos Fernández de

Aguirre). Reclamació formalitzada pel fill d'un pacient a causa de la mort d'aquest, de 69 anys
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d'edat, deguda a una infecció pel fong Aspergillus Fumígala després d'haver estat intervingut
quirúrgicament. L'actor reclamava 14,3 milions de pessetes en concepte d'indemnització pel
dany moral sofert. L'Audiència fixa la quantia en 10 milions.

19. STSJ Astúries, Contenciosa administrativa, 21.10.99 (RGD núm. 667, abril 2000,.pàgs. 4.727-
9; MP: José Manuel González Rodríguez): infecció del tètanus en no ser administrada al
pacient la corresponent dosis de gammaglobulina després d'haver sofert una lesió en un dit. El
Tribunal establí la indemnització de 2.454.000 ptes. (en aquesta ocasió, sí que eS troben
desglossats els conceptes indemnitzatoris: 750.000 ptes. per les seqüeles i 1.704.000 pels dies
que trigà en curar [70 dies d'hospitalització pels quals es'pagà 8.000 ptes. per dia, i la resta, a
6.500 ptes.]). L'actor havia sol·licitat sis milions.

20. SAN\4.00 (RJCA 2000, 1419; MP: José Luis Requero Ibáñez): greu infecció virològica en
un hospital, que causa la mort de la pacient. Es fixà com a indemnització 16 milions de
pessetes.

21. STS, 3a, 13.7.00 (La Ley 2000, 10835; MP: Sieira Míguez): infecció
hospitalària per estafilococ Aureus després d'intervenció quirúrgica; s'establí
la indemnització de 2 milions.

22. STS, la, 20.11.00 (RAJ 2000, 9310; MP: Francisco Marín Castan)593: disticis
provocada per una bactèria que li provoca la incapacitat a una concertista de
piano professional. El neurocirurgià i el Servei Andalús de Salut foren
condemnats a pagar de forma solidària 72 milions de pessetes

Crida l'atenció, sens dubte, la disparitat de solucions uniformes, segurament perquè
en matèria de responsabilitat sanitària és difícil trobar casos equiparables. Cal
destacar com la jurisprudència empra de forma més o menys correcta les diferents
variables que conflueixen en un cas: la gravetat del agent infecciós contagiat, el
resultat del contagi (es distingeix la mort, de la pèrdua de membres així com dels
danys transitoris), les circumstàncies personals de la víctima (p.e., el cas de la
pianista professional). Vist això, creiem que la jurisprudència en matèria de sang
contaminada és més monòtona, de tal forma que, en termes generals, s'han
establert quanties estereotipades (entorn dels vint milions), sense atendre a aquestes
diferents circumstàncies que en canvi sí són tingudes en compte en altres casos de
contagis. No creiem que sigui per un motiu de manca d'acreditació dels danys, sinó
per l'efecte unificador que té la jurisprudència quan es tracten de casos similars.

593 Sentència comentada per José Miguel CASILLO CALVÍN, "Repertorio de consideraciones sobre
responsabilidad civil mèdica y hospitalària", La Ley, num. 5.254, 23 de febrer de 2001. L'autor fou
l'advocat de la part actora en el procediment.
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4.9.2.3 En concret, l'error de diagnòstic en casos de sang contaminada

Donat que a les sentències condemnatòries en els casos de sang contaminada no es
distingeixen les partides indemnitzatòries, d'una banda, i, d'una altra, donada la
dificultat de valorar a priori el dany moral que pot suposar saber-se contagiat
d'algun dels virus que tractem en aquest treball, creiem que pot esdevenir un
instrument útil analitzar les sentències sobre error de diagnòstic i els criteris que
s'utilitzen per a establir la indemnització, a fi de veure quins conceptes són
indemnitzables sota la rúbrica de danys morals derivats del contagi.

Cal advertir prèviament que només es donen casos d'error de diagnòstic en seu de
VIH, i no pas del VHC. Això és degut, entre d'altres circumstàncies, fins i tot
vinculades amb el desenvolupament tecnològic, a la càrrega valorativa que tenia - i
en certa mesura, encara té - el patir aquesta malaltia.

Al nostre parer, els Tribunals són més estrictes en els casos d'error de diagnòstic a
l'hora d'apreciar la responsabilitat que en els casos de sang contaminada, de tal
forma que exigeixen l'acreditació fefaent de la realitat dels danys, és a dir, una
evidència empírica, així com la demostració de la relació causal entre el diagnòstic
erroni i els danys soferts.

Així, a la STS, la, 28.12.98 (RAJ 1998, 10155; MP: Luis Martínez-Calcerrada y
Gómez), es denegà la pretensió indemnitzatòria de cinquanta milions sol·licitada
per una persona diagnosticada erròniament com a portadora del VIH el setembre de
1987 perquè no s'acreditaren els danys als quals es feia referència sota l'expressió
«terrible daño psíquico». Sens dubte influïren en aquest pronunciament diferents
circumstàncies, com ara que l'error fou corregit el juliol de 1988 i que l'afectat
patia trastorns deguts al seu historial de drogoaddicció i pels quals havia estat
internat en centres psiquiàtrics diverses vegades.

Així mateix, tampoc tots els casos d'error de diagnòstic donen dret a una
indemnització perquè en alguns d'ells mai ha hagut aquest error, donada la
possibilitat que — especialment en els casos dels primers tests que es
comercialitzaren - alguns resultats fossin «falsos positius», motiu pel qual sempre
calia realitzar nous tests confirmatoris.

Per aquests motius, no s'aprecià imprudència penal en l'actuació del metge que
primer diagnostica com a portador del VIH i que, posteriorment, en atenció als
resultats de les noves proves realitzades, corregeix el diagnòstic, com decidí la SAP
Balears, Penal, 28.9.00 (ARP 2000, 3018; MP: Diego Jesús Gómez-Reino

4*
Delgado). En aquest sentit, continua la sentència, el possible estat depressiu que
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pateixi la persona afectada no li és imputable, sempre que l'hagi informat
correctament del percentatge de falsos positius.

Fetes aquestes observacions, a la jurisprudència espanyola trobem les següents

sentències en les quals s'ha concedit ;

- STSJ La Rioja, Contenciosa administrativa^ 9.10.99 (RJCA 1999, 3853 = RGDMI" n i • •
núm. 667, abril 2000, pàgs. 4.864-7; MP: José Luis Díaz Roldan). Les anàlisis
de sang realitzades el maig de 1990 a l'actora per saber si era portadora del
VIH havien donat resultats negatius, que li foren comunicats de forma verbal.

No obstant, per un error burocràtic, es considerà que els resultats havien estat
positius, motiu pel qual estigué j sota supervisió mèdica, sense cap mena de
tractament, fins el març de 1996. L'actora sol·licità una indemnització de dotze
milions de pessetes pel dany moral derivat de la creença errònia durant quasi sis
anys de ser portadora del VIH. El Tribunal estima el recurs contra la
desestimació presumpta i estableix la indemnització d'un milió de pessetes,
ateses les circumstàncies del cas, a saber: estat d'angoixat de ser portadora del
VIH; durada d'aquest estat d'angoixat; situació familiar (tres fills menors
d'edats i marit portador del VIH); manca de proves que acreditin danys a la
salut, física o psíquica, derivats de la situació d'angoixat, tret d'un atac

d'ansietat esdevingut el febrer de 1995.

- SAP Granada 9.2.00 (AC 2000, 168; MP: Juan Francisco Ruiz-Rico Ruiz). Una

persona d'uns quaranta anys d'edat fou diagnosticat erròniament com a
portador del VIH, motiu pel qual fou tractat amb AZT fins que, quatre anys
després, s'esvaí l'error. L'Audiència establí la indemnització de vint milions de
pessetes594 ateses les següents circumstàncies: edat de l'afectat; haver estat

sotmès a tractament innecessari amb retrovirals durant quatre anys i el risc que
se'n deriva, tot i que no s'acreditaren seqüeles del tractament; modificació dels
hàbits en la vida íntima i en les relacions familiars; canvis en les relacions
socials i laborals; i períodes d'inestabilitat psicològica que en el moment del
procés judicial encara persistien.

- La STSJ Navarra, Contenciosa administrativa, 27.7.00 (RJCA 2000, 2398; MP:
Juan Alberto Fernández Fernández) mereix un especial comentari perquè, tot i

594 Aquesta sentència es troba duplicada a la base de dades d'Aranzadi, podent-se també trobar sota
el marginal AC 2000, 1373. Ara bé, en aquesta sentència difereix la quantia indemnitzatòria que
figura en els Fonaments de Dret (20 milions^ de la que figura finalment a la part decisòria (30
milions). Creiem que es tracta simplement d'un error tipogràfic, motiu pel qual hem optat per
preferir la cita que figura en el text principal.
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que es tracta d'un cas d'error de diagnòstic, no és adient per a valorar el dany
moral que suposa el creure's contagiat. En concret, l'actora estava embarassada
quan fou diagnosticada com a portadora del VIH, motiu pel qual decidí avortar.
Pocs dies després de practicar-se l'avortament, conegué els nous resultats. El
Tribunal estableix la indemnització de 24 milions per haver-se vulnerat el seu
dret a una informació completa i continuada sobre el seu estat de salut, segons
disposa l'art. 10.5 LGS. Es tingué en compte per a establir aquesta sentència
condemnatòria la manca de coordinació entre els serveis sanitaris, pels quals
arribaren més tard del necessari els esmentats nous resultats. Amb aquesta
consideració, així mateix, el Tribunal salva l'al·legació feta pel demandat sobre
la premura en avortar per part de l'afectada.

D'aquests casos es pot veure que els conceptes que són tinguts en compte a l'hora
de fixar la indemnització són recurrents: l'edat de la persona afectada, la durada de
la situació d'error, els canvis en els hàbits de conducta tant personals com
familiars, socials o laborals, les depressions sofertes, ... Ara bé, tant les quanties
que se sol·liciten com les que finalment es concedeixen difereixen substancialment.
Donada l'escassetat de sentències en aquesta matèria creiem que únicament es pot
afirmar la correcció dels paràmetres indemnitzatoris, però, en canvi, no es pot
preveure una quantia indemnitzatòria amb la qual s'indemnitza de forma general el
contagi del VIH.

4.9.3 Formes de pagament

La jurisprudència en matèria de sang contaminada presenta algunes especialitats
entorn a la forma de pagament de la indemnització que mereixen ser destacades. Si
bé la majoria d'elles estableixen una quantia a tant alçat (i aquest és el contingut
habitual de les pretensions dels actors), n'hi ha d'altres que estableixen un sistema
de rendes, en considerar-se que aquesta és la fórmula més adient per a cobrir uns
danys que perduraran mentre visqui la persona, tot i que són de complicada
gestió595.

5 La STS, 3a, 17.4.01 (RAJ 2001, 4215), en estimar el recurs de cassació interposat per l'actor en
el qual sostenia que el Tribunal Superior de Justícia no havia realitzat una valoració correcta del
dany sofert, motiu pel qual l'havia fixada en 3 milions de pessetes, dicta una nova sentència i
estableix el quantum de 15 milions. Expressament refusa el Tribunal l'ús d'ajuts vitalicis mensuals:
"[L]a fijación de una ayuda vitalicia merf§ual es una resolución que ofrece casi siempre dificultades
de aplicación y, presumiblemente, en el caso que nos ocupa es poco conveniente por entorpecedora"
(FD 3er.B).
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D'una altra banda, en atenció ara al fet que hi ha un primer dany, que és el contagi
del virus en concret, i un segon, que és el desenvolupament de la malaltia del virus
contagiat, algunes - poques - sentències han recorregut a l'establiment de
condemnes, diguem-ne, condiciones suspensivament, de tal forma que s'estableix
una quantia a pagar en cas que la persona desenvolupi la malaltia o aquesta vagi
avançant d'estadis. Aquesta fórmula ofereix avantatges a totes dues parts: d'una
banda, estalvia a la víctima un nou procediment per a obtenir el rescabalament
d'aquest nous danys; d'una altra, introdueix un element aleatori en benefici del
condemnat, en el sentit que cas de morir la persona beneficiària per una causa
diferent del contagi i, per tant, no imputable a ell, no haurà de pagar la resta de
quantia indemnitzatòria. Però també pot presentar problemes en la seva execució si
resulta que no hi ha consens sobre les circumstàncies que han de concórrer perquè
la part de condemna condicionada esdevingui eficaç596.

596 Així, la STSJ Galícia, Sala Social, 23.12.99 (AS 1999, 6613) executa finalment una sentència
condicional després que el demandat s'hagués negat a pagar la quantia restant en considerar que un
dels símptomes propis de la SIDA no era prou indici que permetés considerar que l'afectat havia
desenvolupat la malaltia.
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5 INDEMNITZACIÓ I AJUTS PUBLICS

5.1 Introducció

El Dret de danys ofereix una resposta insegura i, de vegades, incompleta als

contagiats que volen exercir la seva pretensió davant d'un jutjat o d'un tribunal,
com s'ha demostrat anteriorment en els apartats dedicats a la legitimació passiva,
als criteris d'imputació, a les possibles causes d'exclusió de responsabilitat -
especialment en allò referit a la discussió sobre la força major i els riscos de
desenvolupament -, als terminis d'exercici de l'acció i al seu còmput i, finalment, a
la valoració del dany efectivament sofert en relació a la quantia indemnitzatòria que
finalment pugui obtenir el demandant597. A més, si ens fixem en el fet que la SIDA
pot provocar la mort de la persona en un termini força breu - si més no, en els

primers anys de l'epidèmia - i si recordem que l'actuació judicial a Espanya no es
caracteritza per la seva rapidesa, l'inici d'un procediment judicial no constituirà
una mesura eficaç per l'afectat.

Aquestes idees es manifesten en el discurs de justificació de la convalidació del
Reial Decret-Llei 9/1993, que tot just passarem a analitzar, pronunciades pel
llavors Ministre de Sanitat i Consum en funcions, Griflan Martínez, que pel seu

interès ens permetem reproduir:

«fTJanto los afectados como la Administración hemos considerado que la júdicialización de
este problema sanitario no parece beneficiosa para ninguno de los implicados ni resuelve
buena parte de las circunstancias concretas que se producen en cada caso; para los enfermos,
porque a los problemas propios de su situación deben añadir los costes personales y
económicos de hacer frente a un proceso judicial de resultado incierto y que, en el mejor de
los casos, concluye generalmente con la concesión de una indemnización que ha venido
siendo de cuantía variable. Sólo a título ilustrativo señalaré a SS. SS. que en las demandas en
que ya ha recaído sentencia se han producido algunas desestimaciones de las pretensiones de
los demandantes y que la cuantía de las indemnizaciones, cuando se han concedido, ha sido
extremadamente variable.

Para el sistema sanitario, para los profesionales de la salud y para la propia sociedad son
igualmente negativas las consecuencias de esta júdicialización del problema. Como en
alguna ocasión he manifestado públicamente, creo que existe actualmente una inclinación
general a considerar que todo daño relativo o derivado de una intervención sanitaria es
automáticamente producto de una actuación irregular y que, como tal, debe cuestionarse ante
los Tribunales. Ciertamente, puede haber casos en que existan indicios razonables de
negligencia o de mala práctica, y en ellos está plenamente justificado el recurso a los medios
administrativos, profesionales o judiciales previstos para obtener la reparación

597 Consideracions similars les trobem a Joseph KELLY, "The Liability of Blood Banks...", p. 491,
pel dret americà; i WlERZBA, cit., pàg. 52, pel dret argentí.
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correspondiente o la sanción de las conductas que así lo merezca. Esos casos, que la
experiencia nos enseña que son minoritarios, no deben confundirse ni ponerse en pie de
igualdad con otros en que las posibles consecuencias no deseadas son fruto de los riesgos
propios de la medicina moderna, que se desenvuelve, pese a todas las precauciones, en la
frontera entre la certeza y lo imprevisible»598.

Així mateix, una decisió legislativa que suposi la reforma del sistema del Dret.de
danys específicament per donar cobertura als afectats per sang contaminada tot
preveient mecanismes de responsabilitat absoluta o de responsabilitat objectiva, per
exemple, pot beneficiar als esmentats afectats, però, a la llarga, perjudicarà a la
comunitat en general: els productors d'hemoderivats bé encariran les mercaderies,
bé deixaren de subministrar-les.

Ens trobem, doncs, en un escenari en el qual cal atendre i donar resposta als
afectats per la tragèdia599 i en el qual també ha de continuar funcionant el sistema
de proveïment de sang i de productes hemoderivats, el qual dóna resposta
diàriament a multitud de persones. Per aquest motiu, potser la millor resposta no és

f:r\(\

la que ofereix el Dret de danys, sinó que cal buscar-la en altres mecanismes . Tot
i però, també cal tenir present que un sistema compensatori al marge de la
responsabilitat civil pot desincentivar als responsables en la seguretat de la sang l.

598 BOCG, Congrés, Diari de Sessions, núm. 265, 23 de juny de 1993, pàg. 13457; núm. expedient:
130/000028.

599 José Luis MUGA, cit. pàg. 307: «Todos los casos, evitables o no, deben ser indemnizados, bien en
función de la cláusula general de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, o
bien de acuerdo con el principio de solidaridad que debe regir, creo yo, en el Estado social que
persigue el artículo 1 de la Constitución».

600 Concretament en allò referit a la Directiva 85/374/CEE, de productes defectuosos, podem llegir
en el 2on Informe de la Comissió sobre la seva aplicació que: "También se pregunto sobre la
existència de casos en los que el régimen de responsabilidad del productor, concebido por la
Directiva 85/374, hubiese sido insuficiente para cumplir su función compensatoria y, por esa razón,
hubiese sido necesario recurrir a la solidaridad del conjunto de la sociedad civil para compensar a
las víctimas. Las escasas respuestas que tratan este punto confirman la información recogida en el
Libro Verde (transfusiones de sangre en Francia, colza en España y hemoderivados en Dinamarca).
..." (pàg. 12; subratllats propis).

601 Al respecte, vid. Pablo SALVADOR, Ma Teresa CASTIÑEIRA, Prevenir y castigar, on es descriuen i
analitzen les diferents funcions del Dret de danys. Sens perjudici, així mateix, de la importància que
pot tenir per als afectats obtenir una sentèndfà condemnatòria dels responsables del contagi, ja
siguin empreses farmacèutiques o institucions públiques.
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Donada la naturalesa dels interessos en joc, la resposta ha de provenir del poder
legislatiu, que és qui es troba en una millor situació a fi de donar una resposta

• f\f\fy
ràpida i que atengui totes les circumstàncies dels afectats . Serà el legislador qui
configurarà qui es pot acollir als ajuts, concretant quins requisits han de complir els
beneficiaris. Aquesta decisió legislativa no deixa de presentar problemes, com tot
seguit veurem.

5.2 Els ajuts atorgats èri Dret comparat

Els ajuts concedits pels diferents legisladors a les persones que han estat
contagiades pel VIH ó pel/VHdtenen un caràcter molt diferent: des de prestacions
hospitalàries a assistènòiàJ jper&ótïalitzada, passant ü pels i ajuts de contingut
econòmic603. Nosaltresí(ens 'detindrem en aquests darrers, doncs són els que
presenten una relació me's estreta amb el Dret de danys, com a continuació veurem.
Aquest tipus de lleis, de contingut indemnitzatori i dictades per raons de solidaritat,
troben els seus precedents o models en les lleis que atorguen indemnitzacions a
aquelles persones que han sofert un dany per causa d'una vacuna que era
obligatòria604. ;

A continuació es realitza una exposició sobre el Dret comparat relatiu als ajuts
establerts en casos de sang contaminada. L'exposició, que segueix un criteri
cronològic, pretén ser merament descriptiva i instrumental per a l'anàlisi posterior
dels ajuts establerts a l'Estat espanyol. Si bé a la majoria de països en els quals s'ha
plantejat l'oportunitat d'establir aquests ajuts la mesura ha tingut una acollida
favorable i, finalment, un reflex legislatiu o governamental (moltes vegades, tot i

602 En aquest sentit, Andrew R. KLEIN, "Beyond DES...", pàg. 929, tot i que posteriorment l'autor
restringeix la solució proposada només als casos en els quals sigui aplicable la teoria de la Market
Share liability, no als casos en els quals s'apliqui un estàndard de negligència.

603 En una pregunta escrita adreçada a la Comissió Europea el maig de 2000 es demanà sobre si
aquesta tenia previst prendre alguna mesura per a evitar aquestes diferències entre els ajuts
reconeguts — en concret — als hemofílies. El Comissari Byrne ho negà, recordant que la Comissió
havia decidit des de feia temps que aquesta era una matèria que pertocava a cadascun dels Estats
membres (pregunta escrita E-1514/00, "Hemofílies", de Glenys Kinnock [PSE], DOCE C 53 E, de
20 de febrer de 2001, pàg. 160).

604 Lleis d'aquest tipus trobem, p.e., a Alemanya, Regne Unit, Itàlia i Estats Units.

Per José Luis MUGA, cit., pàg. 299, rferint-se a la legislació francesa, considera que els fons
d'indemnització a les persones contagiades s'inspiren en els ajuts atorgats per les autoritats
franceses a les víctimes d'actes de terrorisme (Llei de 9 de setembre de 1986).
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però, per pressions polítiques i per l'impacte electoral d'aquestes mesures), altres
països, després de discutir sobre l'oportunitat de la seva implementació, han decidit
no establir-los (com és el cas, l'abril de 2001, d'Escòcia).

5.2.1 Dinamarca

Per Ordre de 2 de setembre de 1987, el Parlament autoritzà al Ministeri d'Interior
per concedir una compensació de 100.000 corones als hemofílies que havien
contret la SIDA en rebre sang contaminada. Per influència de les crítiques de
l'Associació a la quantitat concedida i als beneficiaris, el Parlament, primer, per
Ordre de 15 de juny de 1988, incrementà la quantia a 250.000 corones, i, segon,
tornà a augmentar la quantia, mitjançant Ordre de 19 de novembre de 1992, a
750.000 corones, permetent, així mateix, que se'n beneficiessin no únicament els
hemofílies sinó qualsevol persona contagiada de la SIDA per l'ús de sang en
hospitals danesos (no s'especifica si públics o privats, però potser tot són públics).
D'altra banda, el Parlament i el Govern decidiren, com a mostra més de solidaritat
envers els afectats (a banda de les indemnitzacions concedides), crear una fundació,
que tindria una dotació de 20 milions de corones daneses i que seria administrada
per l'Associació. D'altra banda, el Govern es comprometé a realitzar una
assegurança que cobrís els medicaments en un sentit ampli i que garantís la
compensació establerta a la llei de productes defectuosos. Finalment, el Govern
oferí a l'Associació la possibilitat de formar part del Comitè d'hemoderivats dels
Departament de Salut, que té com a missió proposar mesures que garanteixin l'ús
de sang, entre d'altres.

5.2.2 Regne Unit 605

El novembre de 1987, el govern, encapçalat llavors per la Primera Ministre
Margaret Tatcher, establí, sense admissió de cap mena responsabilitat, un fons de
10 milions de lliures per ajudar als hemofílies contagiats i a les seves famílies. La
mitja de diners percebuts fou de 8.500£. El novembre de 1989 s'atorgaren nous
ajuts de forma addicional. En la percepció d'aquests ajuts no s'exigia la renúncia a
l'exercici de posteriors accions judicials.

605 Al respecte, vid. Michael TREBILCOCK, "Do Institutions Matter?...", pàgs. 1461-1462; Joseph
KELLY, "The Liability of Blood Baula...", pp. 482-483.
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A finals de 1990 el govern britànic, amb John Major com a Primer Ministre, aprovà
un nou fons de compensació en benefici dels hemofílies contaminats pel VIH a
causa d'hemoderivats per valor de 42 milions de lliures. Les quanties a percebre
oscil·laven entre les 21.500£ pel cas d'un nen contagiat a les 60.500£ pel cas d'una
persona casada amb un fill depenent; també s'inclogueren com a beneficiaris, tot i
que de quanties menors, les parelles contagiados i les vídues. El febrer de 1992, es
tornà a crear un fons, de 12 milions de lliures, per beneficiar als contagiats per
causa de transfusions o trasplantaments. En aquests ajuts sí que s'exigí la renúncia
a l'exercici d'accions civils.

L'establiment d'aquests ajuts vingué determinat en gran mesura pel sentit de la
sentència de 20 de setembre de 1990 de la Court of Appeal (Civil Division),
mitjançant la qual es revocà en part la denegació del Departament of Health
d'accedir el col·lectiu d'hemofílies a un conjunt de documentació que era
necessària per a poder iniciar un procediment judicial contra les autoritats
públiques britàniques, en allò referit a la negligència en adoptar les mesures de
protecció necessàries per a evitar el contagi de VIH dels hemofílies per productes
sanguinis importats dels Estats Units.

5.2.3 França

A l'Estat francès és on s'ha produït un dels majors escàndols per motiu de la sang.
En aquest sentit, va ser un dels primers en reaccionar i en indemnitzar fora de
l'exercici de pretensions judicials.

Així, el juliol de 1989 es creà un fons públic i l'agost d'aquell mateix any, un de
privat, en els quals s'establien ajuts als hemofílies contagiats. En el fons públic
intervingueren Claude Evin, Ministre de Sanitat des de 1988 fins a 1991, motiu pel
qual aquest fons reben el nom d'«accord Evin», i l'Agència francesa de Lluita
contra la SIDA; en el privat, representants dels centres de transfusió, l'Associació
d'Hemofílies i les asseguradores.

El fons públic estava adreçat a aquells hemofílies que haguessin desenvolupat la
SIDA per causa de transfusions; no, en canvi, per aquelles altres que eren
portadores del VIH però no havien manifestat la simptomatologia. Se'ls pagà una
quantitat a tant alçat que oscil·là entre el 30.000 i els 170.000 francs francesos, en
funció de les pèrdues d'ingressos de la víctima i de les seves responsabilitats
familiars.

Per la seva banda, al fons privat e» podien acollir aquells hemofílies que haguessin
desenvolupat plenament la SIDA, així com a les mullers i fills dels hemofílies
contagiats. Els contagiats i les dones d'aquests que també havien estat contagiades
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reberen una quantia de fins a 100.000 francs francesos per persona. En cas de mort,
la família de l'hemofílic rebia 25.000 francs.

Per accedir a aquests ajuts calia la renúncia a l'exercici de qualsevol acció civil per
motiu del contagi. Uns 1.000 dels 1.200 afectats s'acolliren als ajuts.

Dos anys després, l'art. 47 de la Loi 91-1406 du 31 décembre 1991, portant

diverses dispositions d'ordre social creà un nou fons públic, al qual podien
contribuir les asseguradores. Per accedir als ajuts que s'hi preveien calia demostrar
únicament que el sol·licitant era portador del VIH i que havia rebut una transfusió
de sang entre el 12 març de 1985 i I'l d'octubre de 1985607. La quantia atorgada era
de dos milions de francs. Pel casos d'altres contagis per causa de transfusions de
sang o ús d'hemoderivats que no complien aquests requisits es recorregué a les
transaccions, en les quals s'atorgava la quantitat de 500.000 francs.

5.2.4 Suïssa

La Llei de 14 de desembre de 1990 establí un seguit de quanties indemnitzatòries a
aquells contagiats pel VIH, ja fos per hemoderivats, ja fos per transfusions.
Aquestes ascendien a 50.000 francs suïssos per persona, quantia que fou
incrementada el 1995 fins a 100.000; en el cas de mort, les persones que havien
tingut despeses per la cura del contagiat tenien dret a percebre 50.000 francs
suïssos. No s'exigia la renúncia a l'exercici d'accions judicials, per la qual cosa els
principals implicats, el Laboratori central de la Creu Roja i l'empresa Immuno,
intentaren transigir sobre aquest punt, com més endavant es veu.

5.2.5 Austràlia

Els diferents Estats que conforme Austràlia atorgaren quanties compensatòries als
contagiats pel VIH a partir del maig de 1991. Western Australià fou el primer Estat
en fer-ho; el darrer, l'abril de 1994, New South Wales. En total, s'han pagat uns
140 milions de dòlars australians a uns 430 afectats608.

606 Journal Officiel, Numéro 3, du 4 Janvier 1992. Desenvolupat pel Decret 92-183, de 26 de febrer
de 1992 (Journal Officiel, Numéro 49, du 27 février 1992).

607 Per aquest motiu, Michael TREBILCOCK zy, AL., "Do Institutions Matter?...", pàg. 1453, Than
qualificat com a sistema de compensació no basat en la culpa (no-fault system).

608 Michael TREBILCOCK ET AL., "Do Institutions Matter?...", pàg. 1443.
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5.2.6 Itàlia

A Itàlia, la Legge 25 febbraio 1992, n. 210, Indemnizzo a favore dei soggeti
danneggiati da complícame di tipo irreversible a causa di vaccinazipni

•609obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati ..permet qui?, tarit
aquells que han estat contagiats pel VIH com per qualsevol virus causant de
l'hepatitis per causa d'una transfusió puguin obtenir una quantia «indemnitzatòria»,
el pagament de la qual assumeix l'Estat (art. 1.2 i 1.3).

La quantia a obtenir es determina amb una complicada taula, que barema els
possibles danys (art. 2.1). En cas de mort de la persona afectada, el cònjuge, els
fills menors, els fills majors incapacitats per treballar, els ascendents, els germans i
els germans incapacitats per treballar, per aquest ordre, tenen dret a una
indemnització de 50 milions de lires (art. 2.3).

La Llei exigeix que la sol·licitud es presenti, en el cas del VIH, dintre dels deu anys
següents al coneixement del dany, tot i que no es concreta si aquest és el contagi
del VIH, la seva manifestació o el desenvolupament de la SIDA (art. 3.1). Enlloc,
en canvi, s'especifica el termini i el moment d'inici del còmput de la sol·licitud
d'ajut en els cas de contagis del VHC.

Cal destacar que enlloc s'exigeix tampoc la renúncia a l'exercici d'accions judicials
com a requisit previ per accedir a l'ajut ni la impossibilitat d'accedir-hi aquells que
haguessin obtingut una sentència que condemnés a l'Administració Pública.

Finalment, es preveu una dotació pressupostària de 19 miliards de lires per l'any
1992, i 10 pel 1993.

5.2.7 Canadà

El 15 de setembre de 1993, el Govern canadenc establí un sistema de compensació
als contagiats pel VIH a causa de transfusions o productes sanguinis. Els
beneficiaris tenien fins el .15 de març de 1994 per a acollir-se als ajuts. 826 dels 910
possibles beneficiaris demanaren la concessió de l'ajut. El fons de compensació,
que ascendia a 151 milions de dòlars canadencs, provenia d'aportacions realitzades
pel govern, de la Creu Roja canadenca i de les companyies asseguradores. L'ajut
consistia en un pagament a tant alçat de 22.000 dòlars i una renda anual vitalícia de

609 Gazzetta Uffíciale delia Repubblica Italiana n. 55, 6-3-1992.
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30.000. Les mullers i els seus fills tenien dret a un pagament quelcom inferior
durant cinc anys. L'accés a l'ajut requeria la renúncia a l'exercici d'accions
judicials contra el govern, la Creu Roja, els hospitals o els laboratoris
farmacèutics610.

5.2.8 Alemanya

Alemanya ha previst ajuts tant pels casos de contagis del VIH com del VHC, tot i
que aquests darreres tenen un abast diferent als primers, doncs regulen un supòsit
molt específic, com és el contagi per causa d'un medicament d'ús obligatori.

La Gesetz über die humanitàre Hilfe fur dur eh Blutprodukte HIV-infizierte
Personen (HIV-Hilfegesetz - HIVHG) vom 24. Juli 1995611 establí ajuts
econòmics a aquelles persones contaminades pel VIH per causa de productes
sanguinis posats en circulació abans de I'l de gener de 1988 (§15.1). Per gestionar
aquests pagament, es creà una fundació (§3)612, amb seu a Bonn, que tingué com a
promotors al Govern federal, la indústria farmacèutica i el Servei de donació de
sang de la Creu Roja alemanya. Inicialment, la fundació fou proveïda amb 250
milions de marcs, aportats amb la següent distribució: el Govern federal, 100
milions; la indústria farmacèutica613, 90,8; la Creu Roja alemanya, 9,2; i els
Governs dels Làndern, 50, en funció dels ingressos derivats dels impostos i del
nombre de ciutadans del Lan d (§2).

Fins el 30 de juny de 1997, s'havien presentat a la Fundació 1.537 sol·licituds, de
les quals 1.397 havien tingut un informe favorable, de les quals 1.264 rebien ja les
prestacions econòmiques, amb la següent distribució: 306 persones séropositives;
479 persones que havien desenvolupat la SIDA; 259 cònjuges i 220 fills614.

610 Joseph KELLY, "The Liability of Blood Banks...", p. 477-478; Michael TREBILCOCK ET AL., "Do
Institutions Matter?...", pàg. 1447.

611 BGBL I S. 972. Al respecte, vid. Erwin DEUTSCH, ,J)as Gesetz über die humanitàre Hilfe fur
durch Blutprodukte HIV-infizierte", NJW 1996, pags. 755-758.

612 Els seus estatuts foren publicats al Bundesanzeiger, num. 157, vom 22. August 19995, S. 9281-
9282 (Bekanntmachung der Satzung der Stiftung «Humanitàre Hilfe fur durch Blutproduckte HIV-
infizierte Personen»).

613 Concretament, Bayer AG, Immuno GmbH, Baxter Deutschland GmbH, Behringwerke AG,
Armour Pharma GmbH i Alpha Therapeutic GpbH, que havien de contribuir per parts iguals

614 Dades extretes del Ministeri de Salut alemany: Pressemitteilung, Nr. 59, vom 23. Juli 1997;
disponible a www.bmgesundheit.de/presse/leit/presse97/59.htm (consulta: 22.1.99).
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Per la seva banda, com avançàvem, la Gesetz über die Hilfe fur durch Anti-D-

Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen (Anti-D-
Hilfegesetz - AntiDHG) vom 2. August 2000615 s'aprovà per establir ajuts a
aquelles dones que a finals dels setanta havien estat contagiades pel VHC amb
motiu d'un medicament que se subministrava, obligatòriament, en el moment del
part. La llei, a més, té com a rerafons la unificació d'Alemanya i els problemes
jurídics que se'n deriven a l'horâ d'assumir aquests ajuts616.

5.2.9 Estats Units

Als Estats Units,; la Ricky Ray Hemophilia Relief Fund Act of 1998617 establí un
conjunt d'ajuts per a compensar els afectats per la sang contaminada, en els termes
que es veuran en les següents pàgines. El primer que s'ha de destacar en els cas
dels ajuts americans és el tardà establiment d'aquesta mesura, quant més si es té en
compte que per efecte dels blood shield statutes molts afectats, especialment els
contagiats de VIH a principis dels vuitanta, no tenien gaire probabilitats d'obtenir

una compensació econòmica pels danys soferts.

La Ricky Ray Hemophilia Relief Fund Act of 1998 va establir un conjunt d'ajuts a
les persones amb coagulopaties que havien contret el VIH degut a l'ús
d'hemoderivats. Diferents raons motivaren la promulgació d'aquest text, segons
consta en el projecte de llei presentat l'any 1995: d'una banda, gairebé la meitat
dels hemofílies tractats amb hemoderivats havien estat contagiats amb el VIH;
d'una altra, el Govern reconegué que tenia una responsabilitat compartida amb la

BGB1. I S. 1270. El treballs preparatoris, que són de gran interès, es troben a Drucksache
14/2958, Deutscher Bundestag - 14. Wahlperiode. Sobre la llei, vid. Elmar LERSCH, ,,Geseíz über
die humanitare Hilfe fur durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen", NJW 2000, 3404.

616 Al respecte, vid. Elke Beatrice KÀSER, Der Hallesche HCV-Impfschadensfall 1978/79, Leipziger
Universitàtsverlag, Leipzig, 1999.

617 42 U.S.C. 300c -22 note, Nov. 12, 1998, Public Law 105-369, 112 Stat. 3368. Així mateix, la
«Ricky Ray Fairness Act of 1999» (S. 1932, 106th Congres) introduí diferents modificacions, com
ara l'augment del crèdit destinat per a fer front als pagaments.

La Llei pren el nom d'un noi hemofílio%ie va morir als 12 anys de la SIDA en haver contret la
malaltia dels hemoderivats que havia pres. Tenia dos germans, hemofílies com ell, que també
contragueren la SIDA.
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indústria farmacèutica en allò referit a vetllar per la seguretat del subministrament
de productes sanguinis i que no havia complert aquest objectiu618

La Llei qualifica la naturalesa de les quantitats atorgades pel fons com a
«humanitària», la qual cosa comporta - segons considera el legislador americà -
que: a) la llei no creï cap pretensió indemnitzatòria ni contra el govern, ni contra els
seus funcionaris; b) un el beneficiari ha acceptat el pagament ofert pel fons, es
considera aquell plenament satisfet en relació a les possibles pretensions que
pogués tenir per causa al contagi sofert.

La quantitat prevista per a fer front als pagaments és la de 580 milions de dòlars.
En data de novembre de 2001, s'havien rebut més de 5.700 sol·licituds619.

5.2.10 Irlanda

El desembre de 1995, el Govern irlandès creà un Tribunal que tenia per objecte la
concessió d'ajudes de naturalesa compensatòria a aquelles persones contagiades
amb l'hepatitis C per motiu de l'ús d'immunoglobulina anti-D humana, de
productes sanguinis o d'haver rebut transfusions a Irlanda. El maig de 1997
s'aprovà una llei620 per la qual es constituïa específicament el Tribunal -The
Hepatitis C Compensation Tribunal -, s'establia el procediment i requisits per
accedir als ajuts i es dissolia el creat administrativament el 1995.

Segons consta en l'informe de 1999 d'aquest Tribunal621, fins llavors s'havien
presentat un total de 1987 sol·licituds, de les qual, fins llavors, s'havia reconegut el
pagament en 1280 casos, amb el següent desglossament: any 1996, 204
concessions, per un import total de 22,5 milions de lliures irlandeses; any 1997,
327, per un import total de 44,6 milions; any 1998, 535, per un import total de 83,2
milions; i any 1999, 214, per un import total de 34 milions. El total final de lliures
pagades ascendeix a quasi 185 milions, a les quals cal sumar uns altres 36 per

618 Aquests incompliments consisteixen en: no requerir als productors d'hemoderivats usar la
tecnologia adient per garantir la seguretat dels productes (Finding 5), no advertir als destinataris dels
productes els riscos de contagi del VIH existents (Finding 6), no regular de forma adient els
productes hemoderivats (Finding 7).

619 A la pàgina http://bhpr.hrsa.gov/rickyray (Bureau of Health Professions, Health Resources and
Services Administration) es pot trobar la documentació necessària de sol·licitud dels ajuts.

620 Act No. 34 of 1997, Hepatitis C Compensation Tribunal Act, 1997.

621 Disponible a www.hepccoinptrib.com.
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motiu de quanties revisades per la High Court i reclamacions prèvies davant el
Tribunal constituït el 1995.

5.3 Els ajuts atorgats a Espanya i a Catalunya

El legislador espanyol ha establert mecanismes de compensació en algunes
fï'J'J

ocasions com a resposta a greus problemes socials . Aquests mecanismes es
relacionen de forma diferent amb les regles de responsabilitat civil, de tal manera
que en alguns casos es complementen i en d'altres es presenten de forma
alternativa.

En tots aquests casos, l'establiment dels ajuts té com a finalitat aconseguir que la
víctima rebi alguna compensació econòmica, tot i que aquesta provingui de fons
públics, doncs difícilment podria fer-se efectiva una sentència favorable de
responsabilitat civil, ja sigui per impossibilitat d'adreçar-se contra l'autor del dany,
ja sigui per la seva insolvència. En aquest sentit, aquest ajuts tenen la naturalesa
d'ajuts 'socials'.

Per allò que respecta a la sang contaminada, aquest mecanisme també ha estat
utilitzat. Primer, per donar resposta als casos de contagi de VIH; després, de forma
més limitada i per raons, ens sembla, més polítiques, per donar certa protecció a un
determinat col·lectiu de contagiats pel VHC.

Així, el legislador espanyol aprovà l'any 1993 uns ajuts, que ha anat renovant, a
persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que havien contret el
VIH en el sistema sanitari públic per motiu dels hemoderivats que havien rebut i a
persones que havien estat contagiades per causa d'una transfusió.

D'altra banda, l'art. 80 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures fiscals,
administratives i de l'ordre social preveu l'obligació del Govern de presentar abans
del 30 de setembre de 2000 un projecte de llei que estableixi ajuts per a persones
amb hemofília o altres coagulopaties congènites que haguessin contret el VHC en
el sistema sanitari públic. El Projecte, que es presentà finalment el juliol de 2001,
establí un ajut per un import de tres milions de pessetes.

622 Així s'ha actuat en el cas de la colza, en el cas de víctimes de delictes sexuals, en el cas de

víctimes del terrorisme i en alguns supòsits de catàstrofes natural. Al respecte, sobre aquest darrer

supòsit, vid. Jesús JORDANO FRAGA, Impetración de daños causados por catástrofes naturales,

Marcial Pons, Madrid, 2000, on es realitza un estudi de la responsabilitat i de les figures que es

fonamenten en la solidaritat social com a mecanismes de rescabalament dels danys soferts.
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El legislador català també preveié, mitjançant una Disposició Addicional a la Llei
3/2000, de 19 de maig, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, uns ajuts
per als hemofílies o persones amb coagulopaties congènites que hagin contret el
VHC en els sistema sanitari públic català.

Aquests ajuts constitueixen l'objecte d'estudi de cadascun dels apartats que
segueixen.

5.4 El Reial Decret Llei 9/1993, de 28 de maig

Ja des de principis dels noranta la classe política espanyola estava convençuda que
els hemofílies que havien estat ¡ contagiats per raó, simplement, de seguir la
medicació prescrita constituïen un1 cas que mereixia un tractament específic, tot i
que dit tractament, segons el Govern d'aquell moment, no havia de ser
necessàriament el reconeixement d'ajuts.

Per això, a la pregunta formulada l'any 1992 en el Senat amb el tenor «¿Piensa el
Gobierno indemnizar a los hemofílicos que hayan sido infectados de SIDA por
transfusiones o hemoderivados empleados en su tratamiento?»623, el Ministre evadí
una resposta directa referida a indemnitzacions i contesta fent referència a un seguit
de mesures «de caràcter reparador i assistencial», que es concretaren en
subvencionar, entre 1990 i 1991, les associacions d'hemofílies amb 150 milions de
pessetes, aportar 50 milions més a la Real Fundación Victoria Eugenia i dispensar
gratuïtament als hemofílies amb VIH el tractament amb Ziduvinà624

I per això també foren desestimades o retirades un seguit de proposicions
realitzades per partits de l'oposició, que tenien per objecte la concessió de quanties
econòmiques als contagiats, com ara la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari Mixt — Agrupació Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya l'abril

623 BOCG, Senat, Sèrie I, núm. 275, de 23 de gener de 1992, pàg. 43; núm. expedient: 684/007050.
Formulada per Alvarez Ruiz de Viñaspre i Domingo de Guzman, del Grup Parlamentari Popular.

624 BOCG, Senat, Sèrie I, núm. 290, de 5 de març de 1992, pàg. 99; núm. expedient: 684/007050.
amb un contingut semblant, resposta del Ministre de Sanitat i Consum, Griñán Martínez, a la
pregunta formulada pel Grup Parlamentari Popular «Què planes tiene el Gobierno en relación a las
personas afectadas por el síndrome de inrrt€nodeficiencia adquirida como consecuencia de la
utilización de hemoderivados?» (BOCG, Congrés, núm. 162,12 de febrer de 1992; núm. expedient:
180/001153).
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de 1989625 o pel Grup Parlamentari Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya el
novembre de 1991626.

La pressió del col·lectiu dels hemofílies i el coneixement públic de la incidència de
contagis entre els membres de dit col·lectiu, que cada vegada era més gran, feu que-
aquelles mesures de suport esdevinguessin insuficients i calgués preveure'n de

(\)*1
noves, aquesta vegada amb una configuració diferent .

625 El contingut d'aquesta Proposició no de Llei era el següent: «El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno para que elabore la normativa correspondiente a fin de establecer: 1. Una
indemnización por fallecimiento de hemofïlicos por SIDA como consecuencia de la contaminación
por hemoderivados. 2. Una pensión mensual equivalente en su cuantía a la establecida para la
invalidez total del sistema de la Seguridad Social para cada hemofílico que resulte seropositivo al
VIH» (BOCG, Congrés, Sèrie D, num. 136, de 14 d'abril de 1989, pàgs. 14.835-14.836; num.
expedient: 161/000205). A aquesta Proposició es presentaren dues esmenes: la primera, del Grup
Parlamentari de la Minoria Catalana per la qual es reconeixia com a beneficiaris als familiars
contagiats per raó de la convivència o cura de l'hemofílic contaminat, i una altra del Grup
Parlamentari Popular en la qual s'instava al Govern «para que desarrolle el artículo 106 de la
Constitución con caràcter general, en el que se recojan - incluso retroactivamente — los supuestos de
hemofílicos que han qvedado infectados por SIDA a consecuencia del mal funcionamiento de los
servicios públicos asistenciales o de los servicios públicos de control sanitario» (BOCG, Congrés,
Sèrie D, num. 350, de 30 de juny de 1989, pàgs. 15.617-15.618). La Proposició no de Llei fou
desestimada en considerar-se, d'una banda, que «sería atentatorio contra la equidad establecer
indemnizaciones para un tipo de afectados y no para otros», perqué els poders públics estaven
col·laborant amb les associacions d'hemofílies i per evitar una estigmatització del grup d'afectats:
«[DJespués de contactos múltiples y frecuentes con la Asociación Española de Hemofílicos, se ha
llegado a la conclusión de que uno de los objetivos fundamentales que se ha marcado esta
asociación es evitar a toda costa el ser objeto de discriminación por el hecho de que una parte de
ellos estén infectados por el virus del SIDA. Es más, esta Asociación incluso llegó a solicitar en su
día, con el objetivo de evitar discriminaciones, que en los documentos del Ministerio no figurase la
denominación "hemofílicos infectados" y pidieron que se cambiara por la de "receptores de plasma
infectados". Incluso le puedo decir al señor Espasa que dirigentes de la propia Asociación Española
de Hemofílicos manifestaron en el Ministerio su inquietud al conocer la iniciativa parlamentaria de
su Grupo. Es por ello, señorías, que lo que no vamos a aceptar la proposición no de ley, porque
fundamentalmente no tenemos constancia de que ese sea el deseo de los propios afectados. Creemos
que es a través de la potenciación de esa fundación de carácter privado que ellos quieren crear, y ya
están sobre el tema, por donde deben tener respuesta las demandas legítimas de este colectivo»
(BOCG, Comissions, num. 498, de 28 de juny de 1989, pàgs. 16.166-16.171, en concret, 16.170).

626 El contingut d'aquesta Proposició no de Llei era el mateix que el presenta l'abril de 1989
(BOCG, Congrés, Sèrie D, num. 236, de 15 de novembre de 1991, pàg. 4, num. expedient:
162/000157). Aquesta Proposició va ser retirada pocs dies després de la seva presentació (BOCG,
Congrés, Sèrie D, núm. 238, de 21 de novembre de 1991, pàgs. 7-8, núm. expedient: 162/000157).

6271, en certa mesura, la proximitat de les dates d'eleccions generals també motivà la concessió dels
ajuts (i justificà que s'establissin mitjançant Reial Decret - Llei i no pas mitjançant Llei), doncs com
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Per aquest motiu, s'aprovà el Reial Decret Llei 9/1993, de 28 de maig628, que
establí un seguit d'ajuts econòmics als afectats pel VIH com a conseqüència
d'haver rebut transfusions o hemoderivats en el sistema' sanitari públic en els

. r 629
termes que a continuació veurem .

A data de 8 de novembre de 2000, s'havien presentat 1907 sol·licituds a l'empara
d'aquest text, de les quals 1751 havien tingut un informe favorable (quasi un 92%).
La quantia total dels ajuts atorgats suma 17.500 milions de pessetes630. D'aquestes
1907 sol·licituds, 277 s'han presentat a Catalunya, esdevenint així la segona
Comunitat Autònoma on més expedients s'han iniciat631.

acusà la Diputada Martínez Saiz, del Grup Popular, <<[n]o debemos olvidar tampoco la época
electoral que hemos vivido, ya que el Real decreto-ley se dicta y se publica en los momentos
culminantes de la campaña electoral, cuando tres meses antes se negaran en esta Cámara
rotundamente diciendo que el problema estaba controlado y que se estaban dando las ayudas
necesarias. Incluso el señor Ministro acusó a los que en aquel momento daban la voz de alarma de la
situación de que estaban haciendo una campaña electoralista» (BOCG, Congrés, Diari de Sessions,
num. 265, 23 de juny de 1993, pàg. 13460). El Govern sempre defensà l'ús del Reial Decret - Llei
com a instrument tècnic adient per a establir els ajuts en el fet que hi concorrien els requisits
d'urgència i extrema necessitat que exigeix la Constitució en atenció a la naturalesa dels afectats i
l'abast dels danys (vegi's, en aquest sentit, la defensa del Ministre de Sanitat i Consum en funcions,
Griñán Martínez a BOCG, Congrés, Diari de Sessions, núm. 265, 23 de juny de 1993, pàg. 13456).

628 BOE núm. 130, d' 1 de juny, convalidat per la Resolució de 23 de juny de 1993. La norma entrà
en vigor el mateix dia de la seva publicació (Disposició Final 2a). En l'Exposició de Motius del text
es fa referència al canvi esmentat de la naturalesa dels ajuts: «El presente Real Decreto-ley pretende
responder a esa necesidad de apoyo y solidaridad con los afectados, sustituyendo las ayudas
colectivas existentes con anterioridad por un sistema de aportaciones económicas individualizadas,
destinadas a paliar las graves consecuencias no sanitarias del problema, que se asignan no sólo a los
afectados, sino también a sus familiares, según las diferentes situaciones personales» (BOCG,
Congrés, Sèrie E, núm. 265, de 25 de juny de 1993, pàg. 27). La molt interessant discussió
parlamentaria sobre la convalidació del text es pot trobar a BOCG, Congrés, Diari de Sessions, núm.
265, de 23 de juny de 1993, pàgs. 13455-13461.

629 Un breu estudi d'aquesta norma es pot trobar a José Luis MUGA, cit., pàgs. 300-301.

630 Dades extretes de la resposta escrita del Secretari d'Estat de Relacions amb les Corts a la
pregunta formulada pel diputat del Grup Socialista Alberto Fidalgo Francisco, BOCG, VI
Legislatura, Sèrie D, 13 de desembre de 2000, núm. 108, pàgs. 242-243.

631 El desglossament, segons nombre de sol·licituds presentades és el següent: Andalusia, 438;
Catalunya, 277; Madrid, 267; Comunitat Valenciana, 139; Galícia, 129; Castilla y León, 128; País
Basc, 107; Canàries, 83; Astúries, 59; Múrcia, 55; Castilla - La Mancha, 51; Extremadura, 47;
Aragó, 46; Illes Balears, 38; Cantàbria, 17; Navarra, 15; La Rioja, 7; i "altres", 4. Les dades
referides a Andalusia es troben desglossades per províncies i per categories de sol·licitants a la
resposta del Govern publicada a BOCG, Senatf Sèrie I, núm. 172, de 29 de març de 2001, pàgs. 49-
50. De les 436 sol·licituds presentades (vegi's, per cert, que han desaparegut dos expedients respecte
de la informació abans esmentada), 401 foren resoltes favorablement. La província on es
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El col·lectiu d'hemofílies és el més nombrós de llarg entre els sol·licitants.
Concretament, de les 1907 sol·licituds, 1456 corresponien a persones hemofíliques,
313 a persones contagiades per causa d'un transfusió, 115 als cònjuges contagiats
per causa de relacions amb el beneficiari principal, 12 als fills dels anteriors i 11
casos formen un grup d'afectats sense grup determinat.

5.4.1 Beneficiaris

Segons l'art. 1 de l'esmentat RD-L 9/1993, poden acollir-se als ajuts que
contempla les següents persones:

f^'í'y

a) Les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites contaminades
pel VIH que haguessin rebut hemoderivats en el sistema sanitari públic.

La Ricky Ray Hemophilia Relief Fund Act of 1998 limita l'ajut a les persones
amb factors de coagulació que haguessin rebut hemoderivats. No obstant, la
Bill Ricky Ray Fairness Act of 1999 estén la cobertura no únicament als
infectats pel VIH, sinó també als diagnosticats de SIDA (Section 102), i amplia
els supòsits de causa de contagi: no únicament la sang o components sanguinis
infectats amb el VIH sinó també el tractament amb teixits humans que
estiguessin contaminats.

b) Les persones contaminades pel VIH com a conseqüència d'haver rebut
transfusions de sang en el sistema sanitari públic.

Adverteixi's que de la combinació de les lletres a) i b) ara exposades resulta
que queden fora de l'ajut les persones no hemofíliques que reberen
hemoderivats contaminats o els hemofílies que reberen transfusions de sang
contaminades, sent aquestes la causa del contagi.

c) Els cònjuges o persones que hagin format una unitat familiar degudament
acreditada amb la persona esmentada anteriorment i que haguessin estat
contaminats pel VIH per la relació amb aquesta persona.

presentaren més sol·licituds fou Sevilla (116), seguida de Cadis (89), i on es presentaren menys fou
a Huelva (13), seguida d'Almeria (23).

632 Les coagulopaties consisteixen, bàsicament, en la deficiència de factors de coagulació. Així, a
l'hemofília A manca el factor VIII; a l'hemofília B, el IX; a la malaltia de Von Willebrand, el factor
d'aquest mateix nom; a la malaltia de 0wren, el V (conegut com proaccelerina). La deficiència
d'altres factors, com ara el I (fibrinogen), II (protrombina), VII (proconvertina), X, XI i XIII també
són considerades per la classe mèdica com a coagulopaties congènites.
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d) Els fills de les persones relacionades anteriorment que haguessin estat
contaminats pel VIH, sempre que haguessin nascut d'un embaràs anterior a la
data de diagnòstic del VIH de la mare.

S'exclou que es puguin acollir els fills infectats per causa de transmissió
perinatal. En aquest cas, hi cabria una acció de responsabilitat del fill contra a),
els seus pares conjuntament; o b) contra el progenitor portador del VIH?

Així mateix, el fet que allò rellevant sigui «la data de diagnòstic del VIH de la
mare» fa que sigui imaginable el cas en el qual la mare desconegui la seva

1; 3.- .-̂ ^

condició de portadora del VIH i que li transmeti aquest al seu fill. Si la mare
compleix els requisits a) o b), literalment, el fill podria acollir-se als ajuts.
També és imaginable un cas en el qual el contagi es produeixi per via sanguínia
(p.e., accident domèstic). Aquest contagi tampoc permetria al fill acollir-se als
ajuts.

La Ricky Ray Hemophilia Relief Fund Act of 1998 fa referència simplement al
contagiat del VIH per via perinatal, sempre que el seu progenitor tingui dret a
sol·licitar l'ajut.

e) Els fills dependents de persona afectada que estigui en els supòsits a), b) o c),
sempre que siguin menors de 24 anys. Si els fills són minusvàlids633, aquests
tenen dret a percebre l'ajut amb independència de la seva edat. Únicament
perdrien la condició de beneficiaris si realitzessin un treball remunerat.

f) Les persones majors de 75 anys que siguin dependents dels beneficiaris
relacionats a les lletres a), b) o c). Així mateix, els adults minusvàlids i
dependents dels beneficiaris, amb independència de l'edat, sempre que no
realitzin cap treball remunerat.

El RD-L 9/1993 no concreta si l'ajut és personalíssim o no, és a dir, si és possible
que el demani un hereu com a dret que integra l'herència. La Ricky Ray
Hemophilia Relief Fund Act of 1998, en canvi, preveu la possibilitat que la
sol·licitud d'ajut sigui presentada per l'hereu de l'afectat.

633 Segons l'art. 1.2.2on, es consideraran minusvàlids aquelles persones que es trobin en una
qualsevol de les situacions previstes a la Llei*Í3/1982, de 7 d'abril, o a la Llei 26/1990, de 20 de
desembre, i que hagués estat reconegut per l'Administració el dret a percebre els beneficis recollits
a les esmentades lleis.
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5.4.2 Requisits

Els requisits que ha de reunir el beneficiari dependran de la categoria en què es
trobi, si es tracta de la persona contagiada per Phemoderivat o per la transfusió (a
qui anomenarem «beneficiari principal») o si es tracta de persones vinculades i/o
dependents d'aquest («beneficiaris secundaris»).

5.4.2.1 El beneficiari principal

En el cas del beneficiari principal, han de concórrer tres circumstàncies perquè
pugui accedir a l'ajut: d'una banda, la transfusió o Phemoderivat els ha d'haver
rebut en el sistema sanitari públic; d'una altra, els ha d'haver rebut abans de
l'obligatorietat de les proves de detecció; i, finalment, l'hemoderivat o la transfusió
han de ser la causa del contagi del VIH.

5.4.2.1.1 El concepte de «sistema sanitari públic»

Els ajuts establerts pel RD-L són d'aplicació únicament a aquells contagis
esdevinguts en centres que conformen el sistema sanitari públic, és a dir, que
pertanyen a 1'INS ALUD o que pertanyen als centres autonòmics en aquelles
Comunitats Autònomes que han assumit la competència en matèria sanitària. Així
mateix, també han de ser inclosos aquells centres privats concertats quan
l'assistència hagi estat prestada per raó d'una relació de caràcter públic, aspecte
sobre el qual posteriorment després ens pronunciem, i les fundacions públiques
sanitàries i altres formes de gestió darrere de les quals es trobi l'Administració
Pública634. La càrrega de la prova sobre que la intervenció es realitzà en un centre
públic així com sobre l'ús de transfusions o d'hemoderivats correspon al
beneficiari de l'ajut.

Aquesta limitació sobre l'abast del col·lectiu dels afectats en atenció al lloc del
contagi no deixa de ser problemàtica, si es té present, en primer lloc, que el
fonament de l'ajut és la solidaritat amb els afectats i no pas eventuals
responsabilitats de les Administracions Públiques635; en segon lloc, que les

Àmpliament sobre aquest aspecte, Oriol MIR, La responsabilidad patrimonial de la
Administración sanitaria, pàgs. 106-138.

63 En aquest sentit, Gerardo GARCÍA-Aj&VAREZ, "La responsabilidad patrimonial de los poderes
públicos", pàg. 1152, a José BERMEJO VERA (Dir.), Derecho Administrativo. Parte especial, 3a éd.,
Civitas, Madrid, 1998.
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Autoritats sanitàries eren les encarregades de vetllar per les mesures de seguretat
del sistema transfusional; i, finalment, en les injustícies materials que es poden
crear pel tractament clarament diferent de situacions que són pràcticament iguals,
en especial quan es tracta de fets esdevinguts en un centre concertat, com tot just

ara comentarem.

És adient recordar ara la molt encertada crítica que sobre aquest punt realitzà la
Diputada Martínez Saiz, del Grup Popular, en la discussió sobre la convalidado del
RD-L: «[L]as ayudas que se arbitran se deberían extender a la asistencia recibida
en sistemas privados, si verdaderamente se fundan en razones de solidaridad.
Además, porque también en estos casos concurre la responsabilidad de la
Administración por no aplicar las debidas medidas de ordenación y control que

afectan a todo el sistema sanitario eátíaríól público y privado»636.
• ' - : - ) ' • • • !'~-n: 0. i ra . ¿ty··.'fètymfàtyw.·y·y.'itfiï.ti. • : :.-.,'.^ .<.<•..> . . • - . . : . ...

Cal teñir. pire'séjít:!;-^7 t̂̂ ^!^f '̂̂ ^ '̂ Previst "què; tárribe ' podién•' ser
beneficiaris els afectató eii élsistema sanitari privat hagués calgut un acord amb la
indústria farmacèutica implicada, a fi d'obtenir dels laboratoris implicats en el
mercat de la sang la corresponent aportació de diners per contribuir d'aquesta
forma als ajuts. :

No obstant l'oportunitat d'aquestes crítiques, la norma ha estat objecte d'aplicació
en els seus estrictes termes. En concret, la SAN, Contenciosa administrativa,
24.2.00 (còpia; MP: Manuel García Fernández-Lomana), confirmà la denegació de
l'ajut realitzat pel Ministeri de Sanitat i Consum en el cas d'una persona que havia

estat contagiada l'agost de 1986 en un centre privat concertat. Així mateix, l'afectat
havia contagiat a la seva dona, qui també sol·licitava l'ajut com a beneficiari
secundari. La transfusió es va realitzar per raó de l'assegurança sanitària que tenia
contractada, tot i que cal destacar que l'afectat era beneficiari de la Seguretat Social

i en el centre es prestava assistència sanitària tant a beneficiaris del sistema sanitari
públic com privat. Segons el parer del Tribunal, «con independència de la
existencia de tal concierto, es preciso para que opere la responsabilidad derivada
del Decreto-Ley, que la asistencia que se recibe en el centro concertado lo sea con
base a la existencia de una relación jurídica sanitària de caràcter publico» (FD 2on).

Aquesta aplicació estricta de la literalitat de la norma en el cas que acabem
d'explicar és, al nostre parer, manifestament injusta: quina diferència existeix entre
una persona que rep l'assistència sanitària com a beneficiari de la Seguretat Social i
una altra que la rep com a prestació de la mútua privada que està pagant, si totes

636 BOCG, Congrés, Diari de Sessions, núm. 265, 23 de juny de 1993, pàg. 13460.
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dues són ateses en el mateix centre sanitari? S'hagués arribat a la mateixa solució
del cas comentat si l'afectat, en comptes de figurar com a beneficiari d'una
assegurança privada hagués reclamat el servei com a'beneficiari de la Seguretat
Social?

Així doncs, les persones contagiades en un centre sanitari privat o, de forma més
precisa, per raó d'una vinculació jurídico privada, no queden inclosos en l'àmbit de
beneficiaris dels ajuts establert pel RD-L 9/1993, gaudint, únicament, de les
oportunes accions judicials contra aquell centre i contra el laboratori, si d'un
hemoderivat es tracta.

5.4.2.1.2 Les proves de detecció del VIH

L'art. 1 del RD-L exigeix en les seves lletres a) i b) que el tractament amb
hemoderivats i la transfusió de sang, respectivament, s'haguessin esdevingut
«abans de l'establiment de l'obligatorietat de les proves de detecció del VIH». Tot i
que l'expressió és comuna a tots dos supòsits, en cadascun d'ells es fa referència a
moments temporals diferents.

Efectivament, a Espanya, ja ho hem vist, l'Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum
de 18 de febrer de 1987637 establí l'obligació de practicar les proves de detecció del
VIH a la sang. Per tant, en principi, aquesta data hauria de ser la considerada com a
rellevant a efectes de saber si hom pot acollir-se a l'ajut del RD-L. Però també hem
vist que diverses Comunitats Autònomes havien establert l'obligació de practicar la

AIS

prova de detecció del VIH amb anterioritat a la normativa estatal i en el cas de
les Canàries, amb posterioritat, el 28 d'abril de 1988. L'existència de regulació
autonòmica en aquest punt introdueix dubtes sobre la concreció de la data a la qual
fa referència l'expressió «abans de l'establiment de l'obligatorietat de les proves de
detecció del VIH». Pot acollir-se a l'ajut una persona atesa pel Servei Català de
Salut entre el 10 d'octubre de 1986 i el 18 de febrer de 1987? I una altra, atesa en
aquest cas pel Servei Canari de Salut, entre el 18 de febrer de 1987 i el 28 d'abril
de 1988?

Però és que la determinació de la data rellevant a efectes de sol·licitar els ajuts
encara esdevé més problemàtica si tenim en compte que la Resolució de la

637 BOE núm. 44, de 20 de gener.

638 Així, per ordre cronològic, al País Basc, l'Ordre de 10 de setembre de 1985; a Navarra, el Decret
Foral 205/1985, de 23 d'octubre de 1985; a l'Aragó, l'Ordre de 3 de desembre de 1985; i a
Catalunya, l'Ordre de 10 d'octubre de 1986.
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Subsecretaría del Ministeri de Sanitat i Consum de 6 de setembre de 1985 establí
l'obligació als fabricants d'hemoderivats, en general, de dur a terme les proves de
detecció d'anticossos anti LAV/HTVL-III a la sang. Aquest virus estava associat
per la comunitat científica en aquell moment a la SIDA.

Vistos aquests antecedents, quina és la data rellevant per saber si es compleix el
requisit de l'ajut? En els casos en que és d'aplicació la regulació autonòmica,
sembla clar que la data ha de ser la d'entrada en vigor de l'específica norma que
preveu l'obligació de practicar les proves, sense que hagin de quedar exclosos els
produïts amb posterioritat i fins el 18 de febrer de 1987, per la naturalesa d'ajut
social de les quanties establertes i pel fet que en aquella data els tests de detecció
eren més fiables, ni tampoc els casos produïts en el sistema de salut canari. En el
cas que sigui d'aplicació l'Ordre estatal, sembla que la data d'aplicació haurà de ser
la de 1987. D'aquesta forma s'amplia el termini en el qual poden concórrer els
possibles beneficiaris a fi d'acollir-se als ajuts. I, finalment, si es tracta d'un supòsit
en el qual la causa del contagi ha estat l'ús d'un hemoderivat, la data rellevant ha
de ser I'l d'octubre de 1985, que és quan entrà en vigor la norma.

Altres ordenaments han optat per establir una data concreta en la qual s'ha d'haver
produït el contagi per poder acollir-se a l'ajut que preveuen.

Així, als Estats Units la Ricky Ray Hemophilia Relief Fund Act of 1998 estableix
com a període rellevant per a poder-se acollir l'ajut el comprés entre 1' 1 de juliol de
1982 i el 31 de desembre de 1987. El projecte de llei (H. R. 1023, 104th Congress),
presentat el 1995, establia, en canvi, que el contagi s'hagués produït entre I'l de
gener de 1980 i el 31 de desembre de 1987. La Bill Ricky Ray Fairness Act of
1999, finalment, proposa la modificació d'aquest període: entre I'l de gener de
1982 i el 31 de març de 1985.

Per la seva banda, a Alemanya, poden acollir-se a l'ajut aquells contagis produïts
amb anterioritat a I'l de gener de 1988, sent aquesta la data més tardana que
trobem en textos que estableixen ajuts públics.

Del joc d'aquests terminis en resulta que aquelles persones contagiades, ja sigui per
una transfusió, ja sigui per un hemoderivat, en una data posterior a l'entrada en
vigor de les proves de detecció del VIH, queden excloses de l'àmbit d'aplicació

639 BOE núm. 217, de 10 de setembre. Fou completada per la Circular de la Direcció General de
Farmàcia i Productes Sanitaris de 30 de setembre de 1985 (BOE núm. 235, d'l d'octubre).
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dels ajuts del KD-L. Per tant, disposaran únicament de les accions del Dret de
danys per a poder rescabalar-se dels derivats del contagi sofert.

5.4.2.1.3 Causa del contagi

El sol·licitant haurà d'acreditar el contagi del VIH, la qual cosa farà mitjançant el
corresponent certificat mèdic. En aquest sentit, a la SAN, Contenciosa
administrativa, 8.10.97 (La Ley 1997, 11152; MP: Gil Ibáftez) s'impugnava la
denegació de l'ajut. El recurs va ser desestimat en no acreditar-se, no ja la relació
de causalitat, sinó ni tan sols l'existència del contagi. La reclamació havia estat
realitzada per la vídua del contagiat, mort el 1979, a qui se li havia diagnosticat
hemofília l'any 1976, havent estat tractat des de llavors amb hemoderivats.

No creiem, en canvi, que hagi de demostrar que el virus el rebé per causa de les
transfusions o de l'hemoderivat, perquè la imposició d'una prova de tal mena
suposaria impedir-li accedir a l'ajut. Creiem que n'hi haurà prou amb què acrediti
que rebé transfusions o hemoderivats en el sistema sanitari públic amb anterioritat
a la data d'obligatorietat de les proves, a la vegada que l'Administració no pot
provar que la sang o l'hemoderivat havien superat les proves. En aquest sentit,
existeix una presumpció a favor del sol·licitant semblant a la contemplada en la
jurisprudència sobre reclamacions per contagi que hem vist. De forma semblant, en
Dret alemany, el §15 (5) estableix que en el cas dels hemofílies, n'hi ha suficient
per a demostrar que el contagi fou degut a hemoderivats amb l'acreditació que es
rebé un producte sanguini capaç de causar el contagi; pel cas d'aquells sol·licitants
no hemofílies, han d'acreditar que foren tractats amb el producte sanguini, així com
la data en la qual es realitzà aquest tractament.

5.4.2.2 Els beneficiaris secundaris

En els casos dels beneficiaris secundaris, els requisits són també diferents segons la
seva relació amb el beneficiari principal. El pagament dels ajuts està condicionat a
què el beneficiari mantingui els requisits exigits pel Real Decret - Llei (art. 7.2).

A) El cònjuge o ¡apersona amb qui forma una unitat familiar

En el cas del cònjuge o de la persona amb qui ha format una unitat familiar caldrà
acreditar aquesta relació i que ekeontagi s'ha degut a la relació amb beneficiari
principal [art. 1.1.c)].. La configuració jurídica d'aquest supòsit és força
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problemàtica: l'ús d'un concepte com el d'«unitat familiar» és problemàtic en Dret
espanyol si amb ell es vol delimitar un supòsit específic en el qual es genera el Dret
a acollir-se a l'ajut. Recordi's, d'una banda, que l'art. 39.1 CE estableix un
concepte ampli de família, que no es limita a la matrimonial, i, d'una altra, que
existeix una pluralitat de lleis autonòmiques que regulen les anomenades «parelles
de fet»640. Al nostre parer, també han de quedar incloses aquelles parelles que no
encaixin en cap d'aquestes dues institucions però constitueixen una unitat familiar,
així com aquelles altres persones que han mantingut relacions sexuals amb un
beneficiari principal, però amb qui mai han format una «unitat familiar».

'-."- v-'3a«
La Ricky Ray Hemophilia Relief Fund Act of 1998 permet la sol·licitud de l'ajut al
cònjuge del beneficiari - o al que va ser-ho - quan aquell rebé el tractament. El text
utilitza l'expressió «lawful spouse». La Secc. 103, c), 2), C), i) defineix «spouse»
com la persona que està legalment casada amb el beneficiari abans de la seva mort
(«individual who was lawfully married to the relevant individual at the time of
death»). Per tant, sembla que aquelles persones que, segons la terminologia del
legislador espanyol, formes una unitat familiar - parelles de fet - quedarien
excloses en el dret americà.

Per la seva banda, els beneficiaris dels ajuts alemanys pel cas del VIH són similars
als del RD-L. Concretament, en el supòsit que ara ens ocupa, inclou a les parelles
matrimonials o no, així com als promesos [§15 (2)]. A diferència dels ajuts
espanyols, no obstant, s'inclou també com a beneficiari al cònjuge que no ha estat
contagiat [§15 (4)]. Vegi's que la norma es limita al cònjuge i que, per tant, no
queden incloses parelles no matrimonials.

Així mateix, l'article exigeix que la unitat familiar estigui «degudament
acreditada», però no s'indica com ha de complir-se aquest requisit. Qualsevol dels
medis de prova admesos en Dret ha de ser considerat com hàbil per donar-lo per

640 Fins ara, han estat aprovades les següents lleis: a Catalunya, Llei 10/1998, de 15 de juliol,
d'Unions Estables de Parella (DOGC núm. 2687, de 23 de juliol, pàg. 9155); a Aragó, Llei 6/1999,
de 26 de març, relativa a Parelles estables no casades (Butlletí Oficial d'Aragó, núm. 39, pàg. 1926);
a Navarra, Llei Foral 6/2000, de 3 de juliol, per a la igualtat jurídica de les parelles estables (Butlletí
Oficial de Navarra núm. 82, de 7 de juliol; existeix recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta llei,
presentat pel Grup Parlamentari Popular [recurs núm. 5297/2000, BOE núm. 274, de 15 de
novembre de 2000, pàg. 39.832]); i a la Comunitat Valenciana, Llei 1/2001, de 6 d'abril, per la qual
es regulen les unions de fet (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 3978, d'li d'abril,
pàg. 7.871). Així mateix, cal tenir present que en l'actual Legislatura s'està discutint al Congrés una
Proposició de Llei relativa a la igualtat jurídica per a les unions de fet, presentada pel Grup Mixt
(BOCG, Congrés, Sèrie B, núm. 136, de 27 djabril de 2001; núm. expedient: 122/000120) i que a
les Illes Balears s'ha presentat un Projecte de Llei de Parelles Estables (Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, núm. 98, de 15 de juny de 2001, pàg. 2368).
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complert, sense que es limiti a la inscripció del matrimoni en el Registre civil o a la
inscripció de la parella en un registre públic.

D'una altra banda, el text espanyol no estableix cap medi de prova del contagi
d'aquest beneficiari secundari, si bé exigeix que aquest contagi hagi estat per
relació amb el beneficiari principal. No creiem que el sol·licitant hagi de demostrar
que la causa del contagi és la seva relació personal amb el beneficiari principal, si
bé, tal com s'estableix en els ajuts alemanys, haurà d'acreditar el moment de
diagnòstic i aquest haurà de ser posterior al del beneficiari principal [§15 (6)]. Amb
aquesta referència es crea una presumpció favorable al beneficiari secundari per la
qual el contagi ha estat la relació amb el beneficiari principal. Correspondrà llavors
a l'Administració demostrar que el contagi té una causa diferent (p.e., via
parenteral; infecció prèvia a la convivència amb el beneficiari principal, ...) a fi de
motivar la denegació de l'ajut.

Finalment, adverteixi's que la redacció de la norma està feta en plural («cònjuges o
persones»), per la qual cosa no es limita l'abast subjectiu a la parella que ho fos en
el moment de ser contagiat, p.e.

B) Els fills contagiats

També són beneficiaris els fills contagiats per via perinatal. En aquest cas s'exigeix
que l'embaràs del qual van néixer es produís amb anterioritat a la data de
diagnòstic del VIH de la mare [art. 1.1.d)].

C) Fills menors i persones majors dependents

Poden acollir-se també els fills menors de 24 anys i les persones majors de 75 anys
dependents del beneficiari principal, els quals hauran d'acreditar la situació de
dependència [art. 1.1.e)]. Vegi's que aquí no cal que el beneficiari secundari hagi
estat contagiat; l'ajut es concedeix per la relació de dependència amb el beneficiari
principal o el beneficiari de l'art. 1.1.c). La llei alemanya també estén l'ajut als fills
no contagiats del beneficiari principal [§15 (4)].

Segons l'art. 1.2.1er, la dependència consisteix en viure amb el beneficiari
principal i a costa d'aquest, sense realitzar treball remunerat ni percebre rendes
patrimonials ni pensions. S'exclouen les pensions que puguin rebre els minusvàlids
per raó de la minusvalia. Si aquest és el concepte, hi ha un tractament
discriminatori: el fill que realitza un treball remunerat però que viu a expenses de la
persona afectada. El text, per contra, preveu la pèrdua automàtica de l'ajut del
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minusvàlid que realitza un treball remunerat, sense que es tingui en compte si
encara existeix la situació de dependència o no.

5.4.3 Compatibilitats, incompatibilitats i renúncia

L'art. 3 RD-L estableix la relació que es dóna entre els ajuts per ell previstos i els
ajuts previstos a altres normes, així com les accions de responsabilitat civil. En
aquest sentit, aquest article esdevé una de les claus de volta dels mecanismes que
atorga el Dret als afectats pel VIH en el sistema sanitari públic.

L'article parteix del principi general de compatibilitat dels ajuts respecte a altres
,,,. , " ' " ' ' > ' ' < , <\ , | , " ' , , : • 'pensions publiques.

El sistema d'ajuts públics establert pel Real Decret - Llei es configura com
independent i incompatible amb les'accions de responsabilitat civil. I això ho
aconsegueix mitjançant l'establiment d'una prohibició d'acollir-se als ajuts aquells
que haguessin obtingut sentència condemnatòria contra l'Administració per raó del
contagi i mitjançant l'obligació de realitzar una renúncia prèvia a l'exercici
d'accions judicials.

5.4.3.1 La prohibició de concurrència entre ajuts i sentència
condemnatòria

Efectivament, l'art. 3.3 RD-L estableix que no podran accedir als ajuts aquells que
haguessin obtingut sentència condemnatòria contra qualsevol Administració
Pública per raó del contagi del VIH. Vegi's que la norma es predica de forma
individual de cadascun dels possibles beneficiaris, els quals - sens perjudici del que
direm més endavant - no podem beneficiar-se de l'ajut i d'una sentència
condemnatòria contra l'Administració Pública. Per tant, les reclamacions de
cadascun dels possibles beneficiaris, ja siguin a l'empara del Reial Decret, ja sigui
judicials, no tenen cap repercussió sobre la resta de beneficiaris, els quals podran
bé optar per la sol·licitud de l'ajut, bé per l'acció de responsabilitat.

Així, a la SAN 24.5.00 (RJCA 2000, 2163), una menor havia obtingut l'ajut
establert pel Reial Decret. Després de la seva mort, els seus pares reclamaren al
Ministeri de Sanitat la indemnització de 50 milions en concepte d'indemnització
pels danys derivats de dita mort. El Tribunal considera pertinent la pretensió, tot i
que la rebaixa a 20 milions: «[L]as ayudas contempladas en el Real Decreto-ley

^9/1993 tienen como beneficiarios a los propios enfermos, con alguna excepción, no
aplicable al caso, como la que se refiere a las personas dependientes de los
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enfermos. De manera que no cabe considerar beneficiarios de tales ayudas a los
padres de los enfermos, como se pone de manifiesto en la Exposición de Motivos
de la norma...» (FD 3er).

5.4.3.2 La renuncia previa

L'art. 3.2 RD-L estableix que per accedir als ajuts que preveu cal la renúncia a
l'exercici de tot tipus de reclamacions per contaminació per VIH contra qualsevol
de les Administracions Públiques sanitàries o el seu personal. Aquesta exigència a
la renúncia planteja qüestions diferents, com ara, la seva admissibilitat en Dret
espanyol, així com la determinació del seu objecte i conformitat amb les
disposicions legals.

5.4.3.2.1 Sobre l'admissibilitat de la renúncia prèvia

Altres països, com ara els Estats Units i França també han exigit aquesta renúncia
per a poder accedir als ajuts. No, en canvi, Irlanda, on YHepatitis C Compensation
Tribunal Act 1997 estableix que haver rebut una indemnització per via judicial o
per acord impedeix acollir-se als ajuts [Sect. 4 (2)] i que la realització d'una
sol·licitud no suposa la renúncia a cap mena d'acció -[Sect. 4 (3)].

El cas alemany tracta d'una forma diferent la qüestió, perquè segons el §20.1, la
concessió de l'ajut determina l'extinció de qualsevol pretensió contra el Govern, la
Creu Roja alemanya o les empreses farmacèutiques que han contribuït en la dotació
fundacional. Ara bé, el §20.2 s'encarrega de puntualitzar que aquesta extinció
només fa referència a les pretensió que el §16 AMG els concedia. Per tant, la
víctima conserva la seva acció contra aquelles empreses que no han contribuït a la
dotació fundacional, contra els metges i altres que hagin de ser considerats com a
responsables del contagi i contra les companyies asseguradores de les empreses
farmacèutiques, doncs aquestes no contribuïren a la dotació fundacional641.

El Tribunal Europeu de Drets Humans s'ha pronunciat sobre aquest tema en casos,
concretament, en els quals es discutia la compatibilitat entre els ajuts públics
concedit als contagiats pel VIH en el sistema sanitari públic (francès,
concretament) i els ajuts públics establerts. Concretament, tant a la sentència Bellet

64! En aquest sentit, Erwin DEUTSCH, ,JDas Gesetz über die humanitâre Hilfe...", pàg. 757.
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v. France com a la sentència F. E. v. France s'estableix la compatibilitat dels
ajuts amb l'exercici de les oportunes accions judicials per aconseguir la reparació
íntegra del dany sofert. Aquesta doctrina ha estat respectada per posteriors
sentències de la Cour de cassation, com ara la de 6 de juny de 2000,644

Per tant, on rau el límit entre l'admissibilitat o no de la renúncia? Al nostre parer,
aquest límit es troba en les condicions que s'exigeixen per a la renúncia, en si la
quantia reconeguda per l'ajut permet o no donar compliment al principi de
reparació íntegra del dany sofert i a l'existència de medis alternatius de
rescabalament645. A més, cal tenir en compte que, especialment en el cas del VIH,
el sistema judicial no era el mecanisme més adient per a obtenir la reparació dels
danys, donada la lentitud que caracteritza els processos.

5.4.3.2.2 Objecte i requisits de la renúncia

La determinació de l'objecte de la renúncia presenta un seguit de problemes.

En primer lloc, el text parla de «... tot tipus de reclamacions...», expressió que
sembla referir-se tant a reclamacions de caràcter administratiu com a qualsevol
tipus d'accions judicials. Si això é's cert, cal tenir en compte que aquesta formulació
genèrica inclou també l'acció penal - i l'exigència de responsabilitat civil en
aquesta seu - la qual, recordi's, és indisponible. Aquest específic problema ja va
ser objecte de comentari en el procés de convalidació del RD-L. Concretament, la
Diputada Martínez Saiz, del Grup Popular, advertí que la renúncia, estrictament,
havia de referir-se a les accions civils, que no pas a les penals6 .

642 Cas 21/1995/527/613, de 4 de desembre de 1995.

643 Cas 60/1998/963/1178, de 30 d'octubre de 1998.

644 Journal n° 263, 19 septembre 2000, p. 22.

645 En aquest sentit, respecte de la referència al CEDH, GRUBBER, Blood Testing..., pàg. xxx: "It is
arguable that without an alternative remedy, any legislation depriving an individual of an action in
negligence would be susceptible to challenge under the European Convention on Human Rights".

646 BOCG, Congrés, Diari de Sessions, num. 265, 23 de juny de 1993, pàg. 13460. La crida
d'atenció sobre la indisponibilitat de l'acció penal, en els termes que fou realitzada, tenia un tarannà
però més de contingut polític que de correcció*jurídica. Ens sembla rellevant reproduir aquesta part
de la intervenció: «[L]a renuncia a las reclamaciones para percibir estas ayudas a que hace
referencia el artículo 3° del Real Decreto sólo debería alcanzar a las de naturaleza civil, con
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Continua el text: «... per contaminació per VIH...». D'aquesta expressió sembla
deduir-se que la quantia obtinguda amb motiu de la concessió de l'ajut constitueix
una reparació plena de tots els danys causats i derivats pel contagi. Ara bé, en
aquest punt cal tenir present que tant la doctrina com la jurisprudència han distingit
entre el contagi en si mateix (que seria la contaminació) i les conseqüències
d'aquest contagi, des de la manifestació de la simptomatologia pròpia de la SIDA,
a la pròpia mort de la persona, passant per la possible aplicació de la categoria dels
danys continuats i la indemnització dels danys morals. Així, a la STS, Sala la,
11.2.98 (RAJ 1998, 707; MP: Antonio Gullón Ballesteros) es pot llegir, en obiter
dicta, que el RD-L 9/1993 recull ajuts (segons la sentència, «indemnitzacions»)
que la persona contagiada pel VIH pot reclamar quan presenti els símptomes del
SIDA. I de forma semblant, a la STS, Sala la, 26 de febrer de 1998 (RAJ 1998,
1169; MP: Eduardo Fernández-Cid de Temes) també s'afirma que les
indemnitzacions establertes per la sentència a favor del demandant ho són sens
perjudici de les quanties que pugui rebre per aplicació del RD-L 9/1993.

I acaba l'art. 3.2 RD-L: «contra qualsevol de les Administracions Públiques
sanitàries o el seu personal». Aquest text planteja diferents qüestions:

a) En primer lloc, vegi's que la renúncia fa referència a una acció contra
qualsevol Administració. Per tant, no seria procedent acollir-se a l'ajut i
posteriorment exercir una acció de responsabilitat contra el servei de salut
autonòmic, p.e.

b) Així mateix, aquesta renúncia abasta tant les accions contra les
Administracions Públiques sanitàries com contra el seu personal. S'ha de
tenir present que la L 4/1999 ha modificat l'art. 146 L 30/1992 en el sentit
que contra el personal al servei de l'Administració només és possible
l'exercici d'accions penals.

c) Finalment, se'ns presenta el problema de saber quin tractament mereix
l'asseguradora del centre hospitalari o del personal sanitari. En aquest
sentit, estrictament el text no exigeix la renúncia de l'acció directa que li
reconeix l'art. 76 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, del Contracte

exclusión de las acciones y querellas criminales que proceden para exigencia de responsabilidades
de este orden, a no ser que el Real Decreto busque también exonerar la responsabilidad que pudiera
alcanzar a determinadas personas».
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d'Assegurança641, al perjudicat en el cas que la responsabilitat de
l'Administració estigués assegurada, com s'esdevé habitualment en la
pràctica. Al nostre parer l'exercici d'aquesta acció és possible: literalment
diu la norma «contra qualsevol», quan potser el que s'hagués hagut de dir
hagués estat «per qualsevol actuació de ...». Tot i però, estudiada la
jurisprudència recent sobre exercici de l'acció directa en casos de
responsabilitat de l'Administració, és difícil que aquesta prosperi. Qüestió
diferent, finalment, és la de saber .si l'acció directa és un dret renunciable.
En aquest sentit, és quelcom pacífic a la manualística espanyola que no es
pot renunciar a drets reconeguts per protegir determinats col·lectius. L'acció
?%*. .

directa constitueix, al nostre parer, uns d'aquests drets.

El text de la norma, per tant, deixa oberta la porta a què els particulars exercitin, si
consideren oportú, una acció judicial contra els ens privats causants del dany. Fet
que, en principi, no hauria de provocar problemes, a no ser que es consideri que
l'ajut té un tarannà indemnitzatori. Si això fos així, se'ns presenten dos problemes:
d'una banda, l'acció de repetició de l'Administració contra els laboratoris i, d'una
altra, distingir els conceptes indemnitzatoris per tal que no s'atorguin
indemnitzacions per uns mateixos conceptes.

Recordi's, finalment, que han de mantenir-se les circumstàncies exigides pel RD-L
en el moment del pagament. Per aquest motiu l'Administració podria denegar el
pagament de les pensions mensuals de l'art. 2.1.b), c) o d) RD-L si el beneficiari
exercités una acció judicial. No sembla, en canvi, que pogués demanar el
reintegrament de la quantia a tant alçat reconeguda per l'art. 2.1.a) RD-L, si ens
atenem a una interpretació literal de l'art. 7.2 RD-L648.

La qüestió de si és legal l'exigència de renúncia per accedir als ajuts, en el sentit
que tal renúncia no vulnera ni el dret a accedir a la tutela judicial ni el dret a una
reparació íntegra del dany sofert, és complexa. D'una banda es pot defensar la seva
legalitat tot afirmant que el perjudicat gaudeix d'una opció: bé acudir als Tribunals
i exercir l'acció pertinent, bé acollir-se als ajuts. D'una altra, pot considerar-se que
allò que pot ser il·legal és establir requisits en la concessió dels ajuts: en el nostre
cas, la renúncia a l'exercici d'una acció judicial (en el cas d'aquells que la tinguin)

647 BOE núm. 250, de 17 d'octubre, pàg. 23.126.

f648 Art. 7.2 RD-L 9/1993: "El pago de estas ayudas está condicionado a que el destinatario de las
mismas mantenga las circunstancias exigidas en este Real Decreto-ley".
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o l'establiment d'un límit indemnitzatori quantitatiu. Aquest tema és conegut a la
doctrina nord-americana com a unconstitutional conditions 649

5.4.4 Quantia dels ajuts

L'art. 2 RD-L, que estableix l'import dels ajuts, distingeix entre un ajut a tant alçat
i uns ajuts de pagament mensual:

a) En primer lloc, l'art. 2.1.a) estableix un ajut de 10 milions de ptes. a tant alçat
en favor dels hemofílies tractats amb hemoderivats contaminats, de les persones
que han rebut transfusions de sang contaminada pel VIH, dels cònjuges o
membres de la unitat familiar, contagiats i dels fills contagiats, en els termes que
hem vist. ' >

La quantia establertes a altres països varien. Així, l'establerta per la Ricky Ray
Hemophilia Relief Fund Act of 1998 es de 100.000 $, tot i que la prevista pel
projecte era de 125.000 $; el Govern britànic concedí 20.000 £ als afectats; el
Parlament danès, després de rebre fortes crítiques d'associacions d'hemofílies
per les quanties inicialment aprovades, fixà una quantia de 750.000 corones per
afectat. Els ajuts alemanys, en canvi, no atorguen una quantitat a tant alçat, sinó
que estableixen rendes mensual, que a continuació es detallen.

Cas que el beneficiari de l'ajut hagués mort, el pagament es realitzarà als
seus fills, per parts iguals; en el seu defecte, al cònjuge o membre de la
unitat familiar; i en defecte d'aquests, als pares. El text no diu res sobre si en
cas de no haver-hi cap d'aquest cridats la quantia de l'ajut passa a integrar
l'herència o no es realitza el pagament.

L'ordre dels destinataris, mancant el principal, i la destinació final en cas de no
concórrer cap són diferents en dret americà: el pagament es realitza, si manca el
beneficiari, al cònjuge del beneficiari en el moment de realitzar-se el pagament.
Si no hi ha cònjuge, es divideix la quantitat en parts iguals entre els fills del
beneficiari. Si tampoc hi ha fills, la quantitat serà percebuda pels pares del
beneficiari. I si no hi ha cap d'aquestes persones, el fons recupera la quantitat.

El pagament s'havia de fer per meitats en dues anualitats (la primera, el 1993;
la segona, el 1994). Les posteriors lleis d'ampliació de terminis no han previst
quan s'ha de realitzar el pagament. Creiem, per tant, que seran d'aplicació en

649 Vid. al respecte, a la doctrina nord-americana, Richard A. EPSTEIN, Bargaining with the State,
Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1994.
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aquests casos les normes pròpies del procediment administratiu, concretament
les referides a l'execució dels actes administratius.

b) Així mateix, les mateixes persones que hem relacionat a la lletra a) tenen dret a
un ajut mensual igual al salari mínim interprofessional, si són menors de 18
anys, i de dues vegades el salari mínim interprofessional, si són majors de 18
anys [art. 2.1.b)].

Els ajuts alemanys distingeixen diferents situacions, de tal forma que atorguen
1.500 marcs com a renda mensual als contagiats pel VIH i 3.000 a aquells que
haguessin desenvolupat la SIDA [§16 (1)].

c) Els fills dependents de les persones afectades tenen dret a rebre, fins els 24 anys
d'edat, un ajut mensual de dos terços del salari mínim interprofessional. En el
cas que el fill dependent sigui minusvàlid, l'ajut seria vitalici i igual al salari
mínim [art. 2.1.c). 1]

En el cas de fills orfes, l'ajut mensual serà de quatre terços del salari mínim fins
els 24 anys. Cas de ser minusvàlid, l'ajut serà vitalici i igual a dues vegades el
salari mínim [art. 2.1.c)2].

En el cas dels fills contagiats, segons disposa l'art. 2.1.c).3, aquests ajuts no són
acumulables als que tenen dret a percebre per raó de ser persona contagiada.

Segons els ajuts alemanys, tant els fills com la parella del beneficiari que no
hagués estat contagiada tenen dret a 1.000 marcs de renda mensual; en el
primer cas, fins a la finalització de la formació professional necessària per
poder treballar i, en tot cas, fins els 25 anys [§16 (2)]; en el segon, durant cinc
anys, si en el moment d'entrada en vigor de la llei (31 de juliol de 1995 ) el
beneficiari principal havia mort [§16 (3)]. En ambdós casos, l'obligació de
pagament s'extingeix si mor el creditor [§16 (5)].

d) Finalment, els majors de 75 anys dependents i els adults minusvàlids, amb
independència de la seva edat, tenen dret a rebre un ajut mensual vitalici
equivalent a la meitat del salari mínim interprofessional. Si l'afectat de qui
depèn l'adult hagués mort o morís, l'ajut seria de dos terços del salari mínim
[art. 2.1.d)].

650 Bekanntmachung über das Inkrafttreten des HIVHV v. 24.7.95, Bundesanzeiger núm. 39, v.
28.7.95, S. 979.
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L'ajut atorgat a tant alçat no es revaloritza, mentre que la resta d'ajuts ho fan de la
forma que s'estableixi la Llei de Pressupostos, o el Reial Decret - Llei de pròrroga
corresponent (art. 2.2).

Així, per l'any 1994, s'incrementaren un 3,5% respecte de les corresponents a
1993651 i pel 1995, un altre 3,5%, respecte de les corresponents a 1994652. L'any

1996 l'import de l'ajut passà a ser de 66.000 ptes653; el 1997, 67.716 ptes654; el
1998, 69.138 ptes655; el 1999, 70.382 ptes656; el 2000, 71.790 ptes657; el 2001,
75.395 ptes. (453,13 euros)658; i el previst pel 2002, 462,20 euros659 (aprox. 76.904
ptes.).

651 Disposició Addicional 13a Llei 21/1993, de 29 de desembre (BOE núm. 312, de 30 de desembre,
pàg. 37.483).

652 Disposició Addicional 9a Llei 41/1994, de 30 de desembre (BOE núm. 313, de 31 de desembre,
pàg. 39.387). En el text es precisa l'augment: «corregidas por la toma en consideración del
porcentaje de evolución del IPC, en el período noviembre 1993 - noviembre 1994, con abono, en su
caso, de las diferencias existentes durante 1994».

653 Art. 6.8 del Reial Decret-Llei 12/1995, de 28 de desembre (BOE núm. 312, de 30 de desembre,
pàg. 37.519). En aquest article també es preveia que "Los perceptores de las ayudas sociales con
fecha inicial de abono anterior a 1 de enero de 1995 recibirán, durante 1996 y en un único pago, una
cantidad equivalente a la diferencia entre la ayuda percibida en 1995 y la que hubiese correspondido
de haber aplicado al importe de la ayuda vigente a 31 de diciembre de 1994 el incremento del 4,4
por 100"

654 Disposició Addicional 7a Llei 12/1996, de 30 de desembre (BOE núm. 315, de 31 de desembre,
pàg. 38.960).

655 Disposició Addicional 5a Llei 65/1997, de 30 de desembre (BOE num. 313, de 31 de desembre,
pàg. 38.456).

656 Disposició Addicional 4a Llei 49/1998, de 30 de desembre (BOE num. 313, de 31 de desembre,
pàg. 44.352).

657 Disposició Addicional 4a Llei 54/1999, de 29 de desembre (BOE num. 312, de 30 de desembre,
pàg. 46.078).

658 Disposició Addicional 5a Llei 13/2000, de 28 de desembre (BOE núm. 312, de 29 de desembre,
pàg. 46.513).

f
659 Disposició Addicional 5a Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2002
(BOCG, Congrés, Sèrie A, núm. 46-1, de 28 de setembre).
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5.4.5 Dret de repetició?

El Reial Decret - Llei 9/1993 no contempla un dret de repetició de l'Administració
ni contra altres administracions o contra el seu personal, ni contra cap ens de dret
privat, com ara les indústries que elaboraren l'hemoderivat, a fi de recuperar tot o
part dels ajuts concedits.

Altres lleis espanyoles de concessió d'ajuts a víctimes de fets tràgics sí que han
previst explícitament aquest dret de repetició. Així, l'art. 14 L 35/1995, d'li de
desembre, d'Ajuts i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la
llibertat660 i l'art. 8 L 32/1999, de 8 d'octubre, de Solidaritat amb les víctimes del
terrorisme66^, article que preveu la subrogació de l'Estat en els drets dels
beneficiaris dels ajuts contra els obligats al pagament per virtut de sentència
condemnatòria dels delictes, així com la cessió prèvia d'aquests drets a l'Estat.

Ara bé, tot i no haver-se previst el dret de repetició, tant la L 30/1992 com el Codi
civil ofereixen instruments mitjançant els quals l'Administració podria reintegrar-

se d'allò pagat.

Si és respecte d'un funcionari, l'art. 145.2 L 30/1992 preveu l'obligació de
l'Administració - amb anterioritat a la reforma de 1999, existia simplement la
possibilitat - de repetir contra el funcionari responsable. A la jurisprudència no
trobem casos en els quals es discuteixi l'exercici d'aquesta obligació.

Si és respecte un subjecte de Dret privat, aquesta pretensió s'hauria d'articular
mitjançant l'aplicació del règim de les obligacions solidàries que estableix el
Codi civil. Concretament, l'art. 1145 CC és el que estableix el dret de repetició
del deutor solidari que ha pagat contra la resta de deutors solidaris.

Tot i això, cal tenir en compte que permetre aquest dret de repetició a favor de
l'Administració qüestiona la naturalesa de les quanties concedides com a veritables
ajuts i els assimila, llavors, a quanties indemnitzatòries.

660 BOE núm. 296, de 12 de desembre, pàg. 35f576.

BOE núm. 242, de 9 d'octubre, pàg. 36.050.
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5.4.6 Terminis

L'art. 5 RD-L 9/1993 estableix el termini de dos mesos per a la presentació de les
sol·licituds d'ajut, a comptar des de dos moments diferents. Habitualment, els dos
mesos seran comptadors a partir de l'endemà de la publicació del Real Decret -
Llei en el BOE (la publicació, recordem, fou I'l de juny). No obstant, cas de
desconèixer el potencial beneficiari el seu diagnòstic com a seropqsitiu I'l de juny
de 1993, l'art. 5.2 estableix de forma excepcional que el termini començarà a
comptar a partir del moment en què l'afectat tingui coneixement de la seva
infecció.

- "V- :*-

Posteriors lleis han establert nous terminis de presentació de sol·licituds. I això sens
perjudici de l'aplicabilitat del «dies a quo» extraordinari de l'art. 5.2 ara esmentat.
Concretament, la Disposició Addicional 2a L 42/1994, de 30 de desembre, de
Mesures fiscals, administratives i econòmiques662 i l'art. 79 L 55/1999, de 29 de
desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l'ordre social establiren uns
nous terminis de tres mesos, a comptar a partir del següent663 al de la seva entrada
en vigor, per a presentar sol·licituds d'ajuts.

L'única sentència que coneixem sobre còmput de terminis en seu dels ajuts públics
ha optat per una interpretació àmplia a fi d'evitar que es denegués l'ajut
simplement per una qüestió de tempestivitat en la presentació de la sol·licitud. Es
tracta, però, d'un cas en el qual concorren circumstàncies, creiem, inhabituals.

662 BOE núm. 313, de 31 de desembre, pàg. 39.457. El títol d'aquesta Disposició és el següent:
«Ayudas a los afectados por el VIH previstas en el Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por el
que se concede ayudas a los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), como
consecuencia de estudios realizados en el sistema sanitario público». Crida l'atenció la referència
als «estudios realizados en el sistema sanitario público». Estableix la dita disposició: «Se establece
un nuevo plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de la
presente Ley, para la presentación de solicitudes de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley
9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema
sanitario público, con los requisitos y en las condiciones establecidos en el mismo. Dicho plazo se
establece sin perjuicio del excepcionalmente previsto en el párrafo segundo del artículo quinto del
citado Real Decreto-ley».

L'art. 79 L 55/1999 diu, literalment: «Se establece un nuevo plazo de tres meses, contados a
partir del siguiente al de la entrada en vigor de la presente Ley...». Una interpretació literal de la
norma porta a entendre que el termini comença a comptar transcorregut un mes de l'entrada en
vigor de la llei. No creiem que fos voluntat del legislador alterar el termini habitual d'entrada en
vigor, per la qual cosa creiem que el text hauria de ser el següent: «... a partir del día siguiente al de
la entrada en vigor...».
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Concretament, un menor havia estat contagiat amb el VIH per causà dels
hemoderivats que li subministraren i els seus pares ni li comunicaren al seu fill els
resultats positius de les proves ni sol·licitaren els ajuts en exercici de la
representació que gaudien sobre el seu fill. Quan, arribat a la majoria d'edat,
l'interessat s'assabenta de la seva malaltia, demana els ajuts. El Ministeri de Sanitat
els hi denega en considerar transcorregut el termini per presentar la sol·licitud. La
SAN, Contenciosa administrativa, 31.1.00 (RJCA 2000, 128; MP: Francisco José
Navarro Sanchís) estima el recurs interposat contra la resolució del Ministeri i
reconeix el dret de l'afectat a beneficiar-se dels ajuts. Segons el Tribunal: «No debe
desconocerse ... el carácter social de las ayudas y, en todo caso, la finalidad
protectora a que atiende el Real Decreto-ley 9/1993, incompatible con
interpretaciones reduccionistas que servirían únicamente para cerrar las puertas a la
obtención de una ayuda que, excluida expresamente la que se pudiera obtener por
vía de responsabilidad patrimonial, únicamente propenden a una mitigación parcial
e incompleta del efectivo daño ocasionado» (FD 8e).

5.4.7 Reconeixement de l'ajut

L'art. 6 estableix que correspon al Ministeri de Sanitat i Consum el reconeixement
dels ajuts, després d'haver rebut l'informe favorable d'una Comissió específica per
l'atorgament d'aquests ajuts (CASVIH: Comisión de Ayudas Sociales para
afectados por VIH). Aquesta Comissió, creada per l'Ordre de 19 de juliol de 1993,
del Ministeri de Sanitat i Consum664, tenia com a principal funció comprovar si els
sol·licitants reunien els requisits exigits pel RD-L per poder-se acollir a l'ajut .

664 BOE núm. 177, de 26 de juliol, pàg. 22.761.

665 De fet, les funcions d'aquesta Comissió anaven una mica més enllà, com explicà el Ministre en
la defensa de la convalidació del RD-L: «[E]l Real Decreto-ley prevé la creación de una comisión
de evaluación, que va a ser la encargada de verificar que los solicitantes cumplen las circunstancias
que exige el Real Decreto-ley y puedo adelantar a SS. SS. que esta comisión va a empezar a
funcionar este mismo mes, ya que estamos en plazo de tramitación de la orden de constitución y
esperamos que pueda publicarse de forma inmediata. En realidad esta Comisión va a ser quien
asuma todo el proceso de concesión de ayudas. Su secretaría, que se configura como una unidad
administrativa «ad hoc», se encargará de recibir las solicitudes y de mantener la relación con los
interesados. La comisión, asistida en los aspectos técnico-sanitarios por un comité facultativo
médico formado por especialistas de reconocida cualificación, examinará los casos presentados y
emitirá su informe sobre la concurrencia de ellos -me refiero a los requisitos- previstos en el Real
Decreto-ley. Igualmente será la propia comisión quien se ocupará, cuando sea necesario y previa
autorización de los interesados, de realizar las comprobaciones de antecedentes médicos o
quirúrgicos. Esperamos quq de esta manera pueda avanzarse rápidamente, ya que en la mayoría de
los casos la verificación de las concesiones no va a presentar ningún problema al haber muchos
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La dita Comissió estava integrada inicialment pel Director General
d'Assegurament i Planificació Sanitària com a President, la Subdirectora General
de Planificació Sanitària, el Subdirector General de Control Farmacèutic, el Cap
del servei Jurídic del Departament, un representant designat pel Ministeri
d'Economia i Hisenda, un Vocal designat per la Ministre de Sanitat i Consum, com
a Vocals, i un Secretari designat per la Ministre de Sanitat i Consum.

L'Ordre de 18 de novembre de 1996 modificà aquesta composició per causa de la
reforma de l'estructura orgànica del Ministeri de Sanitat i Consum que havia
realitzat el RD 839/1996, de 10 de maig,. La Comissió passava a estar integrada a
la Direcció General de Salut Pública i estava integrada pel seu Director General,
com a President, pel Subdirector General d'Epidemiologia, Promoció i Educació
per a la Salut, el Subdirector General de Control Farmacèutic, el Cap del Servei
Jurídic del Departament!,' èl< Subdirector General de Relacions Institucionals i Alta
Inspecció, un representant'del1 Ministeri d'Economia i Hisenda i un Secretari
designat pel Ministre de Sanitat i'Consum.

Finalment, l'Ordre de 18 de maig de 2001, del Ministeri de la Presidència666, ha
establert una nova composició de la CASVIH, a fi d'adequar-se a l'estructura
orgànica que el Reial Decret 1450/2000, de 28 de juliol realitzà del Ministeri de
Sanitat i Consum. Segons aquesta norma, la Comissió està formada per un
president (actualment, la Directora general de Salut Pública i Consum, qui pot
delegar en un Subdirector general), per tres vocal designats per la Ministre de
Sanitat i Consum, a proposta de la Directora general de Salut Pública i Consum,
per un altre vocal designat pel Ministre d'Hisenda, pel Cap de l'Advocacia de
l'Estat en el Departament, i per la Subdirectora general de Promoció de la Salut i
Epidemiologia, qui farà de secretària (art. 2on). La Comissió, així mateix, estarà
assistida per tres «vocals tècnics», encarregats de verificar i avaluar els aspectes
mèdics de l'aplicació del RD-L, així com d'emetre un informe previ que s'ha
d'incorporar com annex a la proposta de la Comissió (art. 3er). La Comissió pot
revisar la documentació mèdica i la història clínica dels interessats, prèvia
conformitat d'aquests i a iniciativa dels vocals tècnics. La resolució de la sol·licitud
correspon a la Subsecretaría de Sanitat i Consum, per delegació de la Ministre, qui
la reconeixerà o la denegarà segons el parer de l'informe, previ i vinculant, de la
Comissió (art. 7è).

afectados cuyos historiales clínicos están ya perfectamente documentados» (BOCG, Congrés, Diari
de Sessions, num. 265, 23 de juny de 19% pàg. 13458).

319

666 BOB num. 125, de"25 de maig, pàg. 18317.




