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No obstant aquest dubte raonat sobre la capacitat de la sang per a transmetre la
malaltia, els poders públics de diferents països ja han començat a reaccionar a fi
d'evitar una nova crisi en un sistema tan estratègic com és el de distribució de la
sang i dels seus derivats255. Aquestes mesures s'han anomenat «mesures de
precaució» que no pas «de prevenció», donat que, com hem comentat, no hi ha
certesa sobre la capacitat de la via de transmissió.

En els Estats Units la reacció fou ràpida i ja l'agost de 1999 el Center for
Biologies Evaluation and Research, ens depenent de la Food and Drug
Administration, recomanà refusar la sang de persones que viatjaren al Regne Unit
durant 1980 i 1996 i residiren allà durant més de sis mesos, de forma acumulativa.
També es desaconsellava l'ús de la sang d'aquelles altres que havien estat tractades
amb productes injectables d'origen boví (com ara, p.e., la insulina) al Regne
Unit256. El passat 28 de juny de 2001, el Transmissible Spongiform Encephalopathy
Advisory Commute recomanà a l'FDA refusar també aquells donants que haguessin
estat a partir de 1980 cinc anys o més a qualsevol país europeu, o que haguessin
rebut una transfusió de sang a partir de 1980257. Així mateix, dos dels principals
ens que recullen sang als Estats Units estan aplicant mesures quelcom diferents a
les proposades per l'FDA: d'una banda, l'American Red Cross, el juny de 2001,
decidí refusar la sang d'aquells donants que haguessin estat més de tres mesos al

OCQ

Regne Unit o més de sis mesos a qualsevol altre país europeu des de 1980 , o que
haguessin rebut alguna transfusió de sang al Regne Unit a partir de 1980259; d'una

"Transmission of BSE by blood transfusion", Lancet, vol. 356, pags. 1771-72 i Karel HOLADA, Jan
SlMAK, Jaroslav G. VOSTAL (Correspondence), Lancet, vol. 356, pàg. 1772, i allà més referències.

255 Adverteixi's que s'està fent referència a la nvCJD, perquè, en el cas espanyol, respecte de la
clàssica, la regulació sobre hemodonació ja excloïa com a donants «Totes les persones tractades
amb extractes de glàndula pituitaria d'origen humà o amb 'duramadre', o aquelles que tinguin una
historia familiar de malaltia de Creutzfeldt-Jakob han de ser exclosos com a donants», segons
estableix 1' Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 7 de febrer de 1996, que aprova l'Annex que
incorpora els criteris d'exclusió de donants de sang (apartat 2.2.9).

256 Center for Biologies Evaluation and Research (CBER), Revised Precautionary Measures to
Reduce the Possible Risk of Transmission of Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) and New Variant
Creutzfeldt-Jakob Disease (nvCJD) by Blood and Blood Products. Guidance for Industry, August
1999. Vegi's que el text és una actualització d'un document anterior, concretament d'un de
desembre de 1996, en el qual només es feia referència a la CJD clàssica, no pas a la nova variant. El
text, actualitzat a novembre de 1999, es pot trobar a www.fda.gov/cber/guidelines.htm

257 JAMA, July 25, 2001, Vol. 286, p. 408.

258 BMJ Vol. 322, 2 June 2001, p. 1324. /(.

259 JAMA, July 25, 2001, Vol. 286, p. 408.
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altra, V America's Blood Centers no accepta la sang d'aquells donants que hagin

estat més de tres mesos des de 1980 al Regne Unit o més de deu anys a França o
Portugal, països on s'han registrat mes casos d'encefalopatía espongiforme

bovina260.

Al Canadà, el juliol de 1999 el Comitè d'hemovigilància feu la recomanació

d'excloure com a donants a aquelles persones que haguessin realitzat una estada al

Regne Unit a partir'de í 1980 d'una ¡durada que pogués comportar un risc de
contreure la CJD261. El Canadian Blood'Services, finalment, decidí excloure com a

donants, a partir del 1 d'octubre >de 2001262, aquells donants que haguessin estat
tres mesos o més al Regne Unit o França o més de cinc anys a qualsevol altre país
europeu des del 1980263.

i I 4) / i , '< ', x < !' ! s '

Al Regne Unit, el jujtry. 4e^l9^8(1,e^iprip|iib|;ut|lít?;ar plasrna, recollit enel país per a

elaborar hemoderivats26?. f V i , , \ < ,. < ¡ , ,t , ¡

A Irlanda, des del 31 de març de 2001 no poden donar sang aquelles persones que

hagin estat durant més de cinc anys al Regne Unit entre 1' 1 de gener de 1980 i el 31

de desembre de 1996265. El setembre de 2001, la direcció de V Irish Blood
Transfusion Service discutí la possibilitat d'augmentar la restricció i establir el
període de més d'un any266.

A França, l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

(Afssaps) ha recomanat excloure com a donants aquelles persones que haguessin

260 JAMA, July 25, 2001, Vol. 286, p. 408.

261 http://www.msss.gouv.qc.ca/hemovigilance/recommandations/fs_recommandations.html

262 La mesura s'havia d'aplicar a partir del 17 de setembre de 2001, però per motiu de les possibles
necessitats de sang derivades dels atacs produïts als Estats Units l'li de setembre de 2001, es decidí
ajornar la seva implementació.

263 Segons informació de la Provincial Blood Coordinating Office, British Columbia
(www.bloodlink.bc.ca: 30.10.01)

264 "Precautionary measures against the risk of transmission of the agent of vCJD by blood
transfusion", Weekly epidemiological record, 24 November 2000, No. 45, 2000, 75, 377-384; Drew
PROVAN, "Better blood transfusion" (editorial), BMJ, vol. 318, 29 May 1999, pàgs. 1435-1436.

265 Informació obtinguda del Irish Blood Transfusion Service, http://ibts.healthyirish.com. La
decisió es va prendre el 7 de març de 2001
(http://ibts.healthyirish.com/IBTSServices/DonorServices/CJD/Letter.html).

")(C ^''"Ireland fears blood shortage with new ban on donors", BMJ, vol. 323, 1 September 2001, pàg.
469.
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realitzat llargues estades - superiors a un any - al Regne Unit entre els anys 1980 i
2671996

A Alemanya, VArbeitslweis Blut decidí el 13 de novembre de 2000 refusar com a
donants aquells que haguessin estat més de sis mesos al Regne Unit durant el 19$0
i el 1996268. Així mateix, YArzneimittel-TSE-Verordnung de 9 de maig de 2001269

prohibí l'ús de materials de bovins morts al Regne Unit o a Portugal per a la
fabricació de medicaments.

A Nova Zelanda, a partir del 17 de febrer de 2000, no poden donar sang aquelles

270
persones que han estat més de sis mesos al Regne Unit entre I'l de gener de 1980 i
el 31 de desembre de 1996

Finalment, el Comitè de Ministres dels Estats membres del Consell d'Europa
adoptà el 7 de març de 2001 una Recomanació, per la qual es recomanava prendre
un seguit d'iniciatives per a evitar el (possible) contagi de la CJD per causa de
transfusions271. Així mateix, en la resposta a una pregunta parlamentària realitzada
el 14 de març de 2001, el Comissari Byrne expressà la preocupació i cautela a
l'hora d'introduir mesures de protecció basades en l'exclusió de donants en raó
fonamentalment del criteri risc/utilitat, així com en els problemes relacionats a
continuació amb el proveïment i els possibles riscos associats a nous donants272.

Les autoritats espanyoles, en canvi, han trigat més en introduir mesures de
selecció de donants. A principis de juliol de 2001, es feu públic en els mitjans de

267 Vid. al respecte, el document preparat per l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits
de Santé (Afssaps), Risk Analysis of New Variant Creutzfeldt-Jakob Disease Transmission by Blood
and Blood Products. Recommendations. 11 December 2000.

268 Gemeinsame Pressemitteilung des Paul-Ehrlich-Institus und des Robert Koch-Instituts: nWeitere
Maflnahmen zur Risikovorsorge bei Blutspenden", 14.11.2000, disponible a www.pei.de.

269 Verordnung zum Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe zur Vermeidung des Risikos der
Übertragung transmissibler spongiformer Enzephalopathien durch Arneimittel vom 9. Mai 2001
(BGB1. 2001, 856).

270 Informació obtinguda del New Zealand Blood Service, www.nzblood.co.nz.

271 Rec(2001)4, Sessió 744a.
f>

272 Pregunta escrita E-0096/01 de Rosa Miguélez Ramos (FSE) a la Comissió: "EEB: donacions de
sang" (DOCE C 187 E, de 3 de juliol de 2001, pàgs. 181-182).
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comunicació la decisió del Ministeri de Salut de refusar com a donants a aquelles
"7 7^

persones que haguessin viscut al Regne Unit més d'un any entre 1980 i 1996 .

No obstant, dites autoritats han estat reticents en adoptar mesures de protecció. En
aquest sentit, creiem oportú reproduir la contestació que el Govern realitzà a finals
de gener de 2001 a la pregunta formulada per Iniciativa Unida en el Congrés, sobre
las mesures per preservar la qualitat dels bancs de sang i minimitzar el risc de
contagi de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob per transfusions de sang: «En el
momento actual, un grapo de expertos sobre Creutzfeldt-Jakob convocados por la
Comisión Europea, estudia las posibles medidas a implantar a nivel comunitario
como principio de precaución en el ámbito transfusional. España, lógicamente,
adoptará las medidas que la Comisión Europea estime convenientes»274. Així
mateix, l'Associació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia difongué un
comunicat el 22 de gener de 2001 en el qual, primer, considerava que no hi havia
prou dades com per justificar l'exclusió de possibles donants de sang que haguessin
estat al Regne Unit i, segon, recomanava la racionalització en l'ús de la sang i dels
productes sanguinis.

Actuació aquesta que contrasta amb la duta a terme per alguns hospitals, on s'han
començat a usar la tècnica de leucorreducció, mitjançant la qual s'eliminen els
glòbuls blancs que són els considerats com els elements amb els quals es transmet
la variant de la EEB275, pels bancs de sang, on s'exclouen a persones que residiren
al Regne Unit durant més d'un any entre el 1980 i el 1996276, i per algunes
associacions professionals en l'ús de la sang, que han recomanat «una major
racionalització i exigència a les indicacions dels productes sanguinis com a mesura

'yj'j

preventiva» . Cal dir, no obstant, que des del Ministeri de Sanitat s'està intentant

273 El País, 3 de juliol de 2001; Avui, 3 de juliol de 2001, pàg. 24. La recomanació va ser
comunicada directament als centres de transfusió, per la qual cosa no hem pogut localitzar una còpia
oficial.

274 BOCG, Congrés, Sèrie D, núm. 125, 26 de gener de 2001, pàg. 338.1 de forma similar, reiterant
que les mesures preses actualment consisteixen en la realització d'estudis, vid. resposta escrita del
Govern a la pregunta formulada pel diputat del Grup Mixt Carlos Ignacio Aymerich Cano, BOCG,
Congrés, Sèrie D, núm. 159, 30 de març de 2001, pàgs. 263-264; núm. exp.: 184/007639).

275 Tècnica ja usada, p.e., a Nova Zelanda i que s'ha d'implantar abans de I'l d'octubre de 2001 a
Alemanya.

276 Segons informació d'El Médico Interactivo, 13 de juny de 2001, on es diu que aquesta política
d'exclusió fou adoptada per la Comissió Nacional d'Hemoteràpia a principis d'any.

/<
277 Com ara, p.e., V Asociación Española de Hematología y Hemoteràpia, com hem vist
anteriorment.
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imposar l'ús d'aquesta tècnica278. El cost d'introduir proves específiques per evitar
possibles contagis és important. Per exemple, l'aplicació de la leucorreducció en
els bancs de sang espanyols suposaria una despesa de 15.000 milions de
pessetes279

Així mateix, ara en referència a productes hemoderivats, la Direcció General de
Farmàcia i Productes Sanitaris dictà la Circular 1/1998, per la qual es pretenia la
reducció del risc d'ús de sang o plasma procedents de donants en període
d'incubació de la nvCJD en els medicaments que utilitzessin durant el procés de
fabricació o que continguessin derivats de la sang o plasma humà com a principi
actiu o excipient. D'una altra banda, l'Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 3
de març de 2000280 incorporà a l'ordenament espanyol la Directiva 1999/82/CE
sobre prohibició de materials de risc en relació amb les encefalopaties
espongiformes d'origen animal per a minimitzar el risc de transmissió mitjançant
els medicaments, tot actualitzant d'aquesta forma el Reial Decret 767/1993, que
regula l'avaluació, autorització, registre i condicions per a dispensar especialitats
farmacèutiques, sobre el qual tractem més endavant. La Circular 15/2000, de 13 de
desembre, de l'Agència Espanyola del Medicament, establí els models necessaris
que han de presentar les indústries farmacèutiques per acreditar el compliment de
l'esmentada Ordre.

2.1.3.3 Primers casos de sang contaminada?

L'actuació que han tingut alguns governs en el tractament de l'epidèmia
d'encefalopatia espongiforme bovina, en no adoptar diligentment les mesures
necessàries adreçades a preservar la salut de les persones, ja ha començat a arribar
als Tribunals, on es pretén ventilar la responsabilitat dels gestors públics per la
mort d'alguna persona malalta de CJD.

278 Tot i que, segons afirma Elene Mora, Cap del servei de la Unitat d'Hemoteràpia del Ministeri de
Sanitat, el motiu de la introducció de la leucorreducció no és la possibilitat que la malaltia de CJD
sigui transmissible per via sanguínia, sinó "per evitar les reaccions adverses que de vegades
produeixen les transfusions" (El Médico Interactivo, 13 de juny de 2001). Vegi's, així mateix, que
no s'imposa l'obligatorietat d'emprar aquesta tècnica, sinó que es vol estendre el seu ús de forma
progressiva.

279 Segons afirmacions del Sr. Vicente Vicente García, President de l'Asociación Española de
Hematologia y Hemoterapia (www.aehh.org) i membre de la Comissió Nacional d'Hemoteràpia,
publicades a Diario Médico, 5 de febrer dj 2001.

280 BOE núm. 66, de 17 de març, pàg. 10.975.
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Però és que el problema pot esdevenir escàndol, perquè no únicament s'ha posat en
perill el sistema alimentari, sinó també la garantia de qualitat de la sang i dels seus
derivats.

Concretament, a principis de febrer de 2001 la premsa catalana i espanyola281 es
feren ressò de l'ús que en diversos hospitals, públics i privats282, s'havia fet del
radiofàrmac Amerscan-pulmonate II, fabricat per l'empresa britànica. Biopròducts
Laboratory durant els anys 1996 i 1997..Alguns lots d'aquest medicament, elaborat
a partir d'albúmina humana, foren retirats del mercat espanyol el 28 de novembre
de 1997, en rebré's una comunicació de les autoritats britàniques en la qual

;:_ 'Sí--Sa» ' •
s'afirmava que havien estat elaborats amb la sang d'un pacient diagnosticat feia
poc de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob.

Fins al moment de retirada del producte, a Espanya s'havien utilitzat 757 vials, per
la qual cosa unes 2.200 persones podien haver rebut aquest medicament
contaminat. El 30 d'abril de 1999, el Ministeri de Sanitat constituí l'anomenat
«Comitè d'Ètica del Projecte Amerscan», qui el 12 de juliol de 2000 lliurà un
informe al Ministeri en el qual es feien diferents recomanacions, entre les quals
poden destacar-se l'exclusió com a donants de sang d'aquelles persones que
haguessin rebut el medicament així com la creació d'un registre d'aquestes
mateixes persones a efectes de realitzar un seguiment de l'evolució del seu estat de
salut283.

A Espanya, a finals de juliol de 2001, existien més de trenta reclamacions
realitzades per persones que havien rebut el radiofàrmac. De les dades que hem
pogut obtenir, les accions s'adrecen contra el Ministeri de Sanitat i no pas contra el
laboratori que fabricà, distribuí o comercialitzà el medicament.

Així mateix, el Consell d'Estat espanyol ja s'ha pronunciat en un cas en el qual
s'exigia al Ministeri de Sanitat i Consum una indemnització de 25 milions de
pessetes per haver contret la malaltia de Creutzfeldt-Jakob a causa, segons la
reclamant, d'haver estat tractada l'any 1997 amb Amerscan-pulmonate II. Es tracta
del Dictamen núm. 2.556/2000, de 21 de setembre, en el qual es desestima la

281 El País, 6 de febrer de 2001; El Mundo, 7 de febrer de 2001; El Periódico de Catalunya, 8 de
febrer de 200l,pàg. 3.

282 Concretament, a 27, segons consta en la resposta feta el 26 de març de 2001 a una pregunta
escrita davant el Congrés (BOCG, Congrés, Sèrie D, núm. 164, de 17 d'abril de 2001, pàgs. 478-
480; núm. expedient: 184/008241).

283 Dades extretes de El País, 30 de juliol de 2001, pàg. 24. El referit informe, segons consta a la
notícia, té el segell de 'confidencial'.
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pretensió per no haver-se demostrat que la pacient patís la referida malaltia ni que
el medicament hagués causat l'angoixa, pèrdua de memòria i altra simptomatologia
que patia. En el cas es tingué molt en compte, d'una banda, el fet que l'estat dels
coneixements no garantia que la sang fos un medi de transmissió de la malaltia
Creutzfeldt-Jakob i, d'una altra, que l'Administració retirà amb força rapidesa des
que fou notificada per l'Administració sanitària britànica, els lots afectats del

medicament.

2.2 Els poders públics: salut pública, responsabilitat i cooperació
social

Els casos de sang contaminada que hem descrit fins ara se situen en diferents
paràmetres temporals i territorials. Per aquest motiu, l'estudi de l'eventual
responsabilitat civil que s'hi deriva s'ha de posar en relació amb d'altres mesures
de caràcter polític i legislatiu que completen l'anàlisi del'problema.

D'una banda, la primera reacció dels poders públics en produir-se els contagis
transfusionals o per hemoderivats del VIH i posteriorment del VHC consistí en la
modificació dels seus sistemes de proveïment de sang i d'elaboració dels
hemoderivats284. És per aquest motiu que en molts dels països que hem estudiat
l'organització del sistema transfusional ha estat objecte de reforma durant els
noranta285. I per aquesta raó també s'implicaren organismes supraestatals, com ara

284 Al respecte, per tots, Michael TREBILCOCK, Robert HOWSE, Ron DANIELS, "Do Institutions
Matter? A Comparative Pathology of the HIV-Infected Blood Tragedy", 82 Virginia Law Review
1407 (1996), on s'estudia com reaccionaren Austràlia, Canadà, França, Alemanya, Regne Unit,
Suïssa i els Estats Units a la crisi en el sistema transfusional generada pel contagi del VIH.

285 Per ordre cronològic: França, Loi n° 93 - 5 du 4 janvier 1993. Relative à la sécurité en matière
de transfusion sanguine et de médicament (Journal Officiel de la Republique Française, 5 janvier
1993, page 237); Espanya, Reial Decret 1854/1993, de 22 d'octubre, analitzat posteriorment;
Bèlgica, Loi du 5 julliet 1994, relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine; desplegat
per l'Arrêté royal du 4 avril 1996 (Moniteur belge 16.10.97, p. 27.389. Al nostre parer, la data
correcta del text és la de 4 d'abril de 1997, com figura a la data de signatura de la norma, i no pas la
data de l'encapçalament, tot i que les normes que el despleguen fan referència a l'any 1996. Aquest
text fou desenvolupat per l'Annexe à l'arrêté royal du 4 avril 1996, relatif au prélèvement, à la
préparation, à la conservation et à la délivrance des substances thérapeutiques sanguines d'origine
humaine, Moniteur belge, 16.10.97, p. 27.397); Alemanya, Gesetz zur Regelung des
Transfusionswesens - Transfusionsgesetz 1. Juli 1998 (BGB1. I S. 1752); Àustria, Bundesgesetz
über die Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen in Blutspendeeinrichtungen -
Blutsicherheitsgesetz 1999 (BGB1. I.^S. 405, Nr. 44, 10. Mârz 1999), Verordnung der
Bundesministerin fur Arbeit, Gesundheit und Soziales betreffend den Gesundheitsschutz von
Spendern und die Qualitatssicherung von Blut und Blutbestandteilen (BGB1.1. S. 599, Nr. 100, 30.
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l'Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea i el Consell d'Europa en

l'elaboració d'estratègies que cercaven la seguretat del sistema transfusional. Així
mateix, s'intensifiquen els mecanismes de comunicació de malalties entre els
sistemes sanitaris dels Estats, doncs les malalties ja no tenen un abast local sinó

mundial, especialment amb motiu de la comercialització d'hemoderivats.

D'una altra banda, en termes de responsabilitat jurídica, que no pas política, es

dicten normes que pretenen blindar l'eventual responsabilitat dels Estats o dels
proveïdors de sang pels feta ^descrits. Paradigmàtic en aquest sentit és l'aprovació
l'any 1999 a l'Estat espanyol de la Llei 4/1999286, que introdueix una exoneració
de responsabilitat de les Administracions Públiques pels danys derivats de «fets o

circumstàncies que no s'haguessin pogut preveure o evitar segons l'estat dels
coneixements de la ciència o.de la;tèbníca existents en el moment de producció
d'aquells». Als Estaté Únltèfíà tóçS^jiíiliciaí'ber^vitàr l'aplicació d'uíi regim de

1 1 í' À f í ' *. li* ¡í '( ¡ \ ' * ( , • . . , . ' • • . • • • . "

responsabilitat objectiva als 'casos afe> sang cohïàrniríada amb l'hepatitis fou la
qualificació de la transfusió de sang' corn à servei i no pas com a compravènda,
doctrina establertaT any 1954 a là4 sentencia Perlmutter v. Beth David, utilitzada

amb força èxit posteriorment; la reacció legislativa consistí en l'aprovació a quasi
tots els Estats dels anomenats Blop4 Shield Statutes, pels quals en els casos de sang
contaminada no és possible fonamentar la responsabilitat del demandat en un règim
de responsabilitat objectiva, sinó que ha de fonamentar-se en el règim de culpa o

^ 287negligencia .

Aquestes mesures contrasten amb l'aprovació de textos legals que pretenen oferir
més garanties al consumidor o usuari, molts dels quals han tingut l'afer de la sang

contaminada com a justificació de fons. Aquesta major protecció s'ha trobat en

establir un règim de responsabilitat objectiva pels danys derivats de l'ús de
productes, en general, en els quals han quedat inclosos els medicaments. Així, a
Espanya, l'any 1984 s'aprovà la Llei General per a la Defensa de Consumidors i

"7SS
Usuaris , llei que si bé va ser molt criticada per la doctrina, va millorar també la
posició dels consumidors i usuaris; a Alemanya, a mitjans dels setanta s'establí
també un règim de responsabilitat objectiva pels danys derivats dels medicaments;

Mârz 1999), Ànderung des Medizinproduktegesetzes und des AIDS-Gesetzes 1993 (BGB1. I. S.
919,Nr. 117, 22. Juli 1999).

286 BOE núm. 12, de 14 de gener, pàg. 1739.

287 Una breu i completa anàlisi d'aquests es pot trobar a Patricia KUSSMAN, Validity, Construction,
and Application of Blood Shield Statutes, 75 A.L.R. 5th 299 (2000).

#
288 Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (BOE num.
176, de 24 de juliol).
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l'any 1985, la llavors Comunitat Europea aprovà la Directiva 85/374/CEE, de 25
de juliol, de responsabilitat civil per productes defectuosos289, implementada ja a
tots els països de la Unió Europea, mitjançant la qual e's volia unificar el règim de
protecció dels consumidors i així evitar possibles distorsions en el mercat que
afectessin a la competència; ja més actualment, a Alemanya, s'està discutint la
modificació d'alguns articles de VArzneimittelgesetz a fi de millorar la protecció
del consumidor290.

Finalment, en interessa destacar com a darrera mesura ad hoc adoptada pels poders
públics l'establiment d'ajuts a les persones contagiades per transfusions sanguínies
0 hemoderivats. Aquests ajuts, de contingut i naturalesa diferents, s'aproven com a
mesures a les quals els afectats es poden acollir i es troben entre la solidaritat social
1 la indemnització. Sobre aquests ajuts ens pronunciem més extensament en el
capítol cinquè.

289 DOCE L 210, de 7 d'agost.

290 Entwurf. Zweites Gesetz zur Ànderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften. L'escàndol de la
sang contaminada ha estat en bona mesura el motiu pel qual s'ha iniciat aquest procés de
modificació, com en el seu dia els danys derivats del DES provocaren l'adopció de la Directiva
comunitària sobre responsabilitat del fabricant.
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3 LA REGULACIÓ DE LA SANG I DELS HEMQDERIVATS

La sang es un bé escàs i, com a tal, molt precios. El seu valor ve determinat per la
seva capacitat per a ser utilitzat, com a transfusió o com a producte derivat, en
l'assistència sanitària. Totes aquestes característiques provoquen que en aquesta
matèria coexisteixen una pluralitat de persones que despleguen diferents activitats.
D'una banda, els poders públics estableixen els requisits i mecanismes que
consideren convenients, en atenció als progressos científics, per garantir la qualitat
de la sang i dels productes sanguinis; d'una altra, els bancs de sang es preocupen
per intentar assolir Pautoproveïment de sang i així no haver de recórrer a la
importació d'aquest material; finalment, les empreses farmacèutiques despleguen la
seva activitat econòmica sota uns determinats condicionaments, però cal destacar
ara que aquesta activitat és essencial pel desenvolupament de qualsevol país, motiu
pel qual en algunes ocasions hom ha defensat que el sistema de proveïment de la
sang i de fabricació dels hemoderivats hauria d'estar en mans públiques, a fi
d'evitar el perill que sobre la seguretat de la salut pot produir l'exercici d'una
activitat lucrativa.

Per tot el que acabem de dir, a continuació s'estudia com s'estructura el sistema
transfusional espanyol, passant pel primer pas, que consisteix en la recollida de la
sang — l'hemodonació - , continuant amb com es manipula la sang - bancs de sang
— i acabant amb la regulació adreçada a la indústria farmacèutica dedicada a
l'elaboració de productes sanguinis. Tot aquest conjunt normatiu constitueix el
marc en el qual s'ha d'emmarcar la discussió referida a si procedeix determinar
responsables en els casos de contagis.

3,1 La regulació de l'hemodonació a Espanya

El terme «hemodonació» comprèn els aspectes relacionats amb la donació de la
sang, ja sigui per un ús propi (donacions autòlogues), ja sigui per a ús de persones
diferents del donant (donacions homòlogues). Certament, l'acte de donació
constitueix un moment adient per a què els organismes públics introdueixin
mesures adreçades a controlar la seguretat de la sang que serà objecte de donació,
tot analitzant la sang donada, tot sotmetent al donant a exàmens i reconeixements.
Per aquest motiu, la regulació de l'hemodonació és la mostra més clara de com
reacciona el poder públic per a mantenir la seguretat del sistema transfusional.

Segons dades del Ministeri de Sanitat i Consum, a Espanya, l'any 1998, es van
donar 1.400.000 unitats de sang (gquivalents a 296.233 litres de plasma); i segons
dades de l'associació «FENADOSE», l'any 1999 es realitzaren 1.400.021
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donacions, i el 2000, 1.517.593291. Cada any s'extreuen en el món més de 100
milions d'unitats292. La taxa de donació a Espanya, per l'any 2000, se situa en quasi
38 donants per cada 1000 habitants, sent aquesta dada inferior a la mitja europea,
que es concreta en els 45 donants per cada 1000 habitants293. Pel que respecta a
Catalunya, l'any 2000 es van recaptar 234.238 donacions de sang.294

Tot i aquestes xifres, les necessitats no estan cobertes, especialment en allò que
pertoca a la indústria farmacèutica, fraccionadora del plasma, tècnica.mitjançant la
qual s'elaboren els productes sanguinis. Per això, des dels anys vuitanta les
mancances es cobreixen amb importació de plasma d'altres països, bàsicament dels
Estats'Units'295

A continuació s'estudia la regulació de Phemodonació a l'Estat espanyol i, en
especial, l'establiment de les proves de detecció del VIH i del VHC. A banda,
l'hemodonació comprèn també aspectes referits a proves indirectes de detecció de
malalties i al consentiment informat.

291 «Federación Española de Donantes de Sangre», que, integrada per Associacions o
«Hermandades» de donants de sang, col·labora amb els Centres de Transfusió o els Bancs de Sang
dels Hospitals (www.terra.es/personal/donantes/menufenadose.htm. 6.11.01).

292 Així, només a l'Estat de Nova York, 500.000 unitats anuals (J. V. LINDEN ET AL., cit., pàg. 288);
a Anglaterra i Gales, 2,5 milions anuals (K. SOLDÁN ET AL, cit., pàg. 95).

293 Segons dades facilitades pel President de l'Asociación Española de Hematología y Hemoterapia,
Vicente Vicente García, no s'acaba d'entendre la recança a donar sang a l'Estat espanyol on la taxa
de donació d'òrgans és espectacular. La Comunitat Autònoma on es dóna més sang és Navarra (61
donants/1000 hab.) i on menys, Extremadura (29 donants/1000 hab.). A Catalunya hi ha 38,4
donants/1000 hab. i a Madrid, 37 donants/1000 hab. Dades extretes de La Vanguardia, 21 de maig
de 2001.

294 Segons dades del Centre de Transfusió i Banc de Teixits de Catalunya, Departament de Sanitat i
Seguretat Social; www.gencat.es/sanitat/cat/acnp279.htm (consulta: 7.7.01).

295 V. GALLARDO GARCÍA, M. VINUESA SEBASTIÁN, "Consumo de sangre en España", Revista de
Sanidad e Higiene Pública [actualment, Revista Española de Salud Pública] 1991; 65: 183-185, on
l'any 1991 concretaven el plasma importat en un 35% del total usat pels laboratoris. La resta
provenia dels Centres de Recollida. Els autors manifesten els riscos que es deriven d'importar un
plasma com l'americà que procedeix de donacions retribuïdes, sense més precisions. Segons
informacions publicades el març de 2000, Espanya importa cada any entre 200.000 i 300.000 litres
de plasma a fi de garantir el proveïment (Diapp Médico, 15 de març de 2000); i a finals d'octubre
de 2001, es concretava el plasma que provenia dels Estats Units i que utilitzava la indústria
farmacèutica en el 48% (Diario Médico, 24 d'octubre de 2001).
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3.1.1 Els textos legáis

A Espanya, l'hemodonació es troba regulada pel Reial Decret 1945/1985, de 9

d'octubre296 i pel Reial Decret 1854/1993, de 22 d'octubre297. Cal tenir present, així

mateix, que algunes Comunitats Autònomes també tenen competència en matèria

sanitària, per la qual còsaV à nivell !del 'seu territori, regulen els criteris relatius a la

seguretat en Themodòhàció que consideren convenients. De vegades, fins i tot, la

reacció legislativa autonòmica - en un sentit ampli - ha estat més ràpida que no pas

l'estatal.

Amb anterioritat a les disposicions esmentades, l'hemodonació es trobava regulada pel
Decret 1574/1975, de 26, de juny??8!, Que va ser desenvolupat per l'Ordre de 14 de maig de
1976299. | Aquesta .Çrdr'e Çou^dç^gad^ _ ; . , , .,, , . , . , ;

El RD 1945/1985, àè 9 ¿'octubre, te un contingut heterogeni: d'una banda, regula

la donació de sang humana i dels seus components, els Bancs de sang i les seves

296 BOE núm. 255, de 24 d'octubre, pàg. 33.608.

297 BOE núm. 278, de 20 de novembre, pàg. 32.630.

298 BOB num. 170, de 17 de juliol.

299 BOE núm. núm. 140, d'li de juny.

300 BOE núm. 269, de 9 de novembre, pàg. 26.038. Segons aquesta Ordre, els donants havien de ser
majors de 18 anys i menors de 65 i tenir un pes superior als 50 kg. (art. 1). Així mateix, havien de
superar favorablement, amb anterioritat a cada donació, un reconeixement previ, consistent en un
interrogatori, un examen físic i unes exploracions analítiques (art. 2). En l'interrogatori es
demanaven sobre certes circumstàncies que, en cas de concórrer, esdevenien criteris excloents
definitius o temporals del donant. Així, haver sofert l'hepatitis o tenir o haver tingut en la sang
l'antigen de l'hepatitis B eren circumstàncies per ser exclòs de forma definitiva (art. 2.1 1.2.a). En
canvi eren exclosos per a la concreta donació aquells que, en els darrers sis mesos, haguessin
conviscut amb malalts d'hepatitis, rebut transfusions o s'haguessin realitzat tatuatges o acupuntura
(art. 2.1 1.2.b). La sang donada era objecte d'anàlisi per descartar la presència de la sífilis i de
l'hepatitis mitjançant tècniques de tercera generació: hemaglutinació passiva, radioinmunoassaig i
enzimoinmunoanàlisis (art. 2.3 3.2), així com d'altres anticossos irregulars (art. 8). Cas d'existir
alguna anomalia analítica, aquesta era comunicada al donant i, si fos el cas, a la seva Associació o
Hermandad de Donants i anotada en el Registre del Banc de Sang per tal que el donant fos exclòs
en futures donacions. Només una vegada que la sang analitzada havia superat les proves ara
esmentades es procedia a etiquetar-la. En aquesta etiqueta, que havia d'estar ben adherida al
recipient (art. 10.1), havia de constar de forma clara i precisa (art. 9) el nom del Banc de Sang o
Institució on s'havia obtingut i preparat J|, sang o producte sanguini, el grup de la sang i el seu Rh,
la dat d'extracció i de caducitat de la unitat, el tipus d'anticoagulant conservador i el número de la
unitat (art. 10).
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activitats; d'una altra, el tractament industrial de la sang i dels seus derivats. Tots
aquests aspectes seran tractats al llarg del treball.

Els principis que configuren el sistema transfusional espanyol són l'altruisme, la
gratuïtat, la informació, el consentiment i la finalitat terapèutica, segons es llegeix a
l'Exposició de Motius RD 1854/1993, que segueix en aquest punt la legislació
sobre extracció i trasplantament d'òrgans, com estableix la Disp. Add. 2a L
30/1979301. La no remuneració s'incorporà així com a estratègia per a evitar el
contagi de malalties (donació de sang per part de persones sense capacitat
econòmica i, en la majoria de casos, malaltes, com a mecanisme per a assolir
ingressos).

La donació de sang com a acte gratuït, seguint les instruccions establertes per la
Creu Roja Internacional el 1948, fou considerada pels poders públics com una
estratègia per prevenir el contagi del VIH per causa de transfusions. En aquest
sentit s'expressava el Ministre de Sanitat Ernest Lluch l'any 1985: «¿Què es lo que
ha hecho el Gobierno en el caso de las transfusiones de sangre? En principio,
aprobar un Decreto... por el cual hemos prohibido remunerar la donación de sangre,
por una razón, porque hay 150 veces más infección en sangre por la que se cobra
que en la sangre dada de manera altruista. Por lo tanto, lo hemos prohibido, pese a
que digo... que solamente es el 4,5 por ciento de la sangre que tenemos en
España...»302.1 de forma semblant, l'any 1986: «Para evitar la transmisión del virus
a través de la sangre y productos derivados de la misma, hemos publicado un
Decreto de fecha 9 de octubre de 1985, a mi entender ... muy importante, que es el
Plan Nacional de Hemoterapia, por el cual se prohibe la donación remunerada de
sangre, que aunque era muy baja tengo que recordar que transmitía 110 veces más
que en los casos de donación de sangre dada gratuitamente»303.

Fins l'any 1970, les donacions de sang provenien de donants retribuïts i de donants
altruistes. Les primeres representaven un 65% del total de sang que es rebia. El

301 El RD 1945/1985 establia, de forma semblant, que la donació de sang ha de ser un acte altruista,
emfatitzava la importància de donar sang i establia un seguit de drets dels donants de sang (a un
reconeixement mèdic, a no patir danys, a ser informat d'eventuals anomalies detectades amb motiu
de la donació), però no especificava quines proves s'havien de practicar a la sang obtinguda a les
donacions. Sobre la configuració del sistema transfusional a principis dels setanta, vid. Luis
MORELL OCAÑA, "Los principios de ordenación del trafico jurídico hemoterápico", RAP num. 73,
gener - abril 1974, pàgs. 35-65.

302

303

BOCG, Congrés, Diari de Sessions, núm. 247, de 6 de novembre de 1985, pàgs. 11.045-11.046.

BOCG, Congrés, Diari de Sessions, num. 272, de 26 de febrer de 1986, pàg. 12.246.
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canvi a la donació exclusivament altruista es dugué a terme per la important tasca
realitzada per les Hermandades durant els anys setanta i, lògicament, per imposició
normativa: Resolució de l'OMS de 1975, Codi Ètic deia Societat Internacional de
Transfusió Sanguínia de 1986 i Directiva 89/381/CEE, de 14 de juny de 1989.

El Reial Decret de 1985 fou desenvolupat per l'Ordre 4 de desembre de 1985304, del
Ministeri de Sanitat i Consum, que ordenà no acceptar com a donants de sang a
aquelles persones que presumiblement pertanyessin a algun dels grups de risc de la
SIDA.

Textualment, deia la part final de Part. 5.1.2: «No se aceptará a ningún candidato
perteneciente a alguno de los grupos de población con riesgo de transmisión del
Síndrome de Inmunodefíciencia Adquirida (SIDA). En este sentido, se entregará a
cada donante una hoja informativa, con acuse de recibo, que deberá ser firmado
antes de la donación. En dicha hoja se indicarán claramente los grupos de riesgo de
transmisión del SIDA y se solicitará al donante su autoexclusion, si perteneciera a
alguno de ellos».

Vegi's, doncs, com la remissió a la definició dels grups de risc era dinàmica. En Jes
primeres manifestacions de la malaltia als Estats Units foren considerats com a
grups de risc els homosexuals, el hemofílies i els haitians, fet que generà fins fa
molt poc una gran polèmica entre el col·lectiu homosexual. L'Ordre de 7 de febrer
de 1996, del Ministeri de Sanitat i Consum, que desenvolupa el RD 1854/1993, no
utilitzà el criteri de pertinència a grups de risc, sinó el d'anàlisi sobre presència del
VIH confirmat, sens perjudici dels advertiments que siguin escaients sobre
«pràctiques sexuals insegures o altres comportaments de risc» (apartat 2.2.17).

Per la seva banda, el Reial Decret 1854/1993, de 22 d'octubre, incorpora en el seu
text algunes de les Ordres referides a proves de detecció del VIH i del VHC, que
més endavant se citen, tot clarificant la regulació normativa en matèria
d'hemodonació. Segons aquesta norma, el donants han de tenir entre els 18 i els 65
anys i han d'haver superat el reconeixement que estableix l'art. 7 (art. 6), consistent
en l'apreciació de l'estat de salut general i la mesura de la pressió arterial i de les
pulsacions. Així mateix, els possibles donants han de rebre informació sobre
aquelles «condicions i activitats» que exclouen la donació i han de sotmetre's a un

4*
304 BOE núm. 300, de 16 de desembre, pàg. 39.568; rectificacions, BOE núm. 18, de 21 de gener de
1986, pàg. 2.944.
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interrogatori dirigit a destacar l'existència d'afeccions que contraindiquin
l'extracció i de malalties transmissibles. Finalment, el donant ha de signar un
document en el qual afirma que ha entès els motius que exclouen de la possible
donació i que aquests no l'afecten, així com la seva conformitat per realitzar la
donació. S'exigeix un interval mínim de 2 mesos entre cada extracció de sang,
podent-se realitzar quatre com a màxim en un any en el cas dels homes, i tres, en el
de les dones (art. 10).

La sang obtinguda se sotmet a diferents anàlisis i tractaments: determinació de la
concentració d'hemoglobina, determinació del grup sanguini (classificació de la
sang segons els grups A, B, AB o O i del Rh, així com estudi d'antígens i
d'anticossos) i realització de proves de detecció d'agents infecciosos (sífilis, VHB,
VHC, VIH). Les unitats que resultin positives en l'anàlisi d'alguna d'aquestes
proves seran refusades per al seu ús i es donarà coneixement d'aquest fet al (lonant
perquè ho posi en coneixement del seu metge.

Aquest RD 1854/1993 va ser actualitzat per l'Ordre del Ministeri de Sanitat i
Consum de 7 de febrer de 1996305. Aquesta Ordre estableix les recomanacions a les
quals fa referència l'art. 7.4 RD 1854/1993 per tal que cada banc de sang elabori un
protocol propi on es detallin els criteris i les condicions d'exclusió de donants. Es
concreten, en termes mèdics, els requisits físics dels donants, es relacionen els
casos en els quals procedeix l'exclusió del possible donant (p.e., dones
embarassades, al·lèrgics al pol·len durant l'època de pol·linització, diabètics mentre
són tractats amb insulina, persones amb malalties cardíaques o vasculars,
epilèptics, persones tractades amb glàndules pituïtàries d'origen humà o amb
antecedents familiars de la malaltia Creutzfeldt-Jakob, persones amb malalties
infeccioses,...), i s'imposen quarantenes a possibles donants (persones que s'han
sotmès a cirurgia, persones vacunades, persones que hagin rebut hemoderivats o
transfusions de sang,...). Altres Comunitats Autònomes, en l'exercici de les seves
competències, també aprovaren models oficials de qüestionaris, com és el cas de la
Comunitat Autònoma de Canàries306

305 BOE núm. 41, de 16 de febrer, pàg. 5.723.

306 Resolució de 29 de març de 1996, del President de l'Institut Canari d'Hemodonació i
d'Hemoteràpia, per la qual es fa públic l'Aco/d del Consell que regula l'ús de qüestionaris de
donants (BOC núm. 59, de 15 de maig). La dita Resolució incorpora com a Annex el model de
protocol dels criteris i condicions d'exclusió de donants de sang.
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Així mateix, l'Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 2 de juny de 1998
desenvolupa el contingut dels arts. 18 i 19 RD 1854/1993 i aprova els principis
d'actuació dirigits a augmentar la seguretat del plasma per a ús transfusional307.

Finalment, l'Ordre del Ministeri de Sanitat i. Consum de 2 de juliol de 1999308

actualitza els criteris d'exclusió establerts per l'Ordre de 7 de febrer de 1996, vista
anteriorment. Així, p.e., s'estableix com a termini de quarantena el d'un..any
d'aquells possibles donants que hagin conviscut com a malalts amb VHB ò VHC,
que siguin al·lèrgics als medicaments, en particular, a la penicil·lina, o als quals
se'ls hagi perforat la pell o les mucoses amb material no estèril.

3.1.2 Proves de detecció del VIH en les donacions de sang

L'Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 18 de febrer de 1987309 imposà
l'obligació de practicar les proves de detecció del VIH a les donacions de sang i

11A
plasma . Aquelles unitats el resultat de les quals resultés positiu havien de ser
destruïdes. Aquesta Ordre fou modificada per la de 23 de juliol de 1987.

No obstant, amb anterioritat a aquesta Ordre del Ministeri311, algunes Comunitats
Autònomes ja havien establert l'obligació de practicar les oportunes proves de

307 BOE núm. 139, d'li de juny, pàgs. 19.293.

308 BOE núm. 168, de 15 de juliol, pàgs. 26.792-26.793.

309 BOE núm. 44, de 20 de febrer, pàg. 5.106.

310 Però, què respecte de les donacions de sang realitzades amb anterioritat a l'entrada en vigor de
dita Ordre? El Govern fou preguntat sobre el nombre de transfusions de sang que s'havien realitzat
amb donacions de sang sense que s'haguessin practicat les proves de detecció. La resposta fou,
resumidament, la següent: «Hasta el momento actual, el Ministerio de Sanidad y Consumo no ha
considerado necesario realizar estudios encaminados a determinar el número de transfusiones
efectuadas con anterioridad a la Orden de 18-2-87. La razón fundamental es que la obtención de la
cifra de transfusiones realizadas en estas condiciones tendría un interés sanitario muy limitado. En
primer lugar, porque establecer con exactitud este dato resultaría muy complejo, dadas las muy
diferentes circunstancias y ámbitos en que dichas transfusiones se llevaron a cabo, la dificultad de
fijar de manera inequívoca una fecha inicial a partir de la cual desarrollar el estudio y el tiempo
transcurrido desde entonces. Además, disponer de este dato no permitiría estimar -dentro de unos
límites válidos, a los efectos prácticos de la planificación sanitaria— cuántos casos potenciales de
infección pueden derivarse» (BOCG, Senat, Sèrie I, núm. 324, de 14 de maig de 1992, pàg. 87;
núm. expedient: 684/008257).

<*

311 Cal dir que arrel de l'aprovació de l'Ordre de 4 de desembre de 1985, relativa a hemodonació i
bancs de sang, «muchos servicios de hematología y bancos de sangre ya comenzaron a aplicar tests
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detecció del llavors anomenat LAV/HTVL III en els Bancs de Sang. Concretament,
i per ordre cronològic, el País Basc, per Ordre de 10 de setembre de 1985312;
Navarra, per Decret Foral de 23 d'octubre313; Aragó, per Ordre de 3 de desembre
de 1985314; i Catalunya, per Ordre de 10 d'octubre de 1986315.

Altres Comunitats Autònomes incorporaren l'obligació de practicar les proves de
detecció del VIH en les donacions de sang amb posterioritat a l'obligació estatal.
Així, la Comunitat Autònoma de Canàries, per Ordre de 28 d'abril de 1988316

Per tant, si comparem la capacitat de reacció de les Comunitats Autònomes amb
competència en matèria sanitària amb la de l'Estat espanyol, creiem que es pot
concloure que aquesta fou tardana en allò referit a les donacions de sang (no, en
canvi als productes sanguinis, com veurem a continuació). I si ara el terme de
comparació el constitueix la regulació d'altres països, 1-'afirmació formulada
segueix sent vàlida: França l'establí l'agost de 1985 i Dinamarca, el gener de 1986.

de detección de anticuerpos frente al VIH a los preparados de sangre y plasma derivados, pese a que
la obligatoriedad de tales medidas no se instauró hasta la Orden de 18 de febrero de 1987» (BOCG,
Senat, Sèrie I, num. 324, de 14 de maig de 1992, pàg. 87; num. expedient: 684/008257).

312 Ordre de 10 de setembre de 1985, del Departament de Treball, Sanitat i Seguretat Social, per la
qual s'estableix l'obligatorietat de realitzar la prova de detecció d'anticossos anti LA V/HTVL III, a
les hemodonacions efectuades a la Comunitat Autònoma (BOPV núm, 192, de 21 de setembre,
pàgs. 4565-4566; Correcció d'errors, BOPV núm. 201, de 3 d'octubre, pàg. 4812). Aquesta Ordre
fou desenvolupada per la Resolució de 8 d'octubre de 1985 del Conseller de Treball, Sanitat i
Seguretat Social, per la qual s'estableixen les normes per a la realització de la prova de detecció
d'anticossos enfront al virus LAV/HTLVIII en els laboratoris dels Bancs de Sang de la Comunitat
Autònoma Basca (BOPV núm. 209, de 15 d'octubre, pàgs. 4916-4917). Concretament, en la
Resolució esmentada s'establia que la prova de detecció es basaria en la prova ELISA.

313 Decret Foral 205/1985, de 23 d'octubre.

314 Ordre de 3 de desembre de 1985, del Departament de Sanitat, Benestar Social i Treball, per la
qual es declara obligatòria la prova de detecció d'anticossos enfront al virus associat a la
limfoadenopatia/virus limfotròpic humà tipus III (LAV/HTLV III), pels bancs de sang de la
Comunitat Autònoma d'Aragó (BOA núm. 111, d' 11 de desembre).

315 Ordre de 10 d'octubre de 1986 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es declara
obligatòria la prova de detecció d'anticossos anti-VIH en totes les donacions de sang que es
realitzin a Catalunya (DOGC núm. 756, de 22 d'octubre, pàg. 3573).

316 Ordre de 28 d'abril de 1988, per la qualms'estableix l'obligatorietat de practicar la prova de
detecció anti-VIH a totes les donacions de sang efectuada [sic] a la Comunitat Autònoma de
Canàries (BOC núm. 57, de 6 de maig).
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3.1.3 Proves de detecció del VHC en les donacions de sang

La reacció legislativa per imposar l'establiment de les proves de detecció del VHC
fou quelcom més tardana, com a conseqüència del difícil procés - tractat
anteriorment - en la identificació del virus. L'Ordre del Ministeri de Sanitat i
Consum de 3 d'octubre de 1990 va establir l'obligació de practicar proves de
detecció d'anticossos del virus de l'hepatitis C en les donacions de sang317. Aquesta
Ordre va ser derogada pel Reial Decret 1854/1993, de 22 d'octubre318.

De forma semblant a allò esdevingut en la pràctica de les proves de detecció del
VIH, les Comunitats Autònomes reaccionaren més ràpidament que l'Administració
central en la imposició de la dita prova. Així, Navarra imposà l'obligació per Ordre
de 12 de gener de 1990319; el País Basc, per Ordre de 22 de gener de 1990320;

"Ï O I

Catalunya, per Ordre de 15 de març de 1990 ; les Illes Balears, per Decret
54/1990, de 3 de maig322; la Comunitat Valenciana, per Ordre d'l de juny de
1990323; Galícia, per Ordre de 25 de juny de 1990324; i la Comunitat de Madrid, per
Ordre 291/1990, de 3 de juliol325.

Cal dir, no obstant, que a Espanya molts centres aplicaven els tests de detecció amb
anterioritat a l'establiment de l'obligatorietat de les proves.

317 BOE núm. 245, de 12 d'octubre, pàg. 30049.

318 Derogació en el sentit que és el nou text qui incorpora l'obligació de practicar la prova de
detecció.

319 BON núm. 13, de 29 de gener.

320 Ordre de 22 de gener de 1990, del Conseller de Sanitat i Consum, per la qual s'estableix
l'obligació de realitzar proves de detecció anti-HCV a les hemodonacions que s'efectuïn a la
Comunitat'Autònoma del País Basc (BOPV núm. 20, de 29 de gener, pàgs. 500-501).

321 Ordre de 15 de març de 1990, del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es declara
obligatòria la prova de detecció d'anticossos del virus de l'hepatitis C en totes les donacions de
sang i productes sanguinis que es realitzin a Catalunya (DOGC núm. 1275, de 2 d'abril, pàg.
1302).

322 BOCAIB núm. 61, de 19 de maig.

323 DOGV núm. 1330, de 21 de juny.

324 DOG núm. 146, de 27 de juliol. ^

325 BOCM núm. 164, de 12 de juliol.
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La reacció estatal espanyola - no tant les autonòmiques - en el cas de la imposició
de les proves de detecció del VHC pot considerar-se també una mica tardana, tot i
que menys que en el cas del VIH, si es compara amb la cadena de reaccions que
s'esdevingueren en d'altres països, segurament com a conseqüència de
l'experiència del VIH. Així, el primer en reaccionar fou el Japó, que incorporà
l'obligació el novembre de 1989; el febrer de 1990 ho feu Austràlia i el març,
França i Luxemburg, com Catalunya; el maig, els Estats Units i Àustria; el juny, el
Canadà i Alemanya; el juliol, Bèlgica; l'agost, Suïssa; l'octubre, com l'Estat
espanyol, Itàlia; el gener ja de 1991, Suècia; el març, Portugal; l'abril, els Països
Baixos; el juny, Dinamarca; el setembre, el Regne Unit; i l'octubre de 1991,
Irlanda.

3.1.4 La incidència d'organismes supraestaíals en la seguretat
transfusional

3.1.4.1 La Unió Europea

La normativa comunitària ha tractat el tema de la seguretat transfusional des de
principis dels vuitanta tot considerant necessària la seva intervenció en aquesta
matèria a efectes de garantir, de forma directa, la qualitat dels productes que
s'utilitzen a la Unió Europea i la salut dels ciutadans de cadascun dels Estats

Membres, i, de forma indirecta, la competència. Dit d'una altra forma, a partir de
disposicions sobre seguretat dels productes en concret i protecció de la salut dels
pacients i dels usuaris en general, es garanteix la lliure circulació dels esmentats
productes en el mercat interior.

A tal efecte s'ha generat un conjunt de disposicions de dret comunitari, integrat per
directives, recomanacions i altres textos, que tracten específicament aquest tipus de
productes, sens perjudici que els siguin d'aplicació altres directives, tot i que en un
altre sentit (p.e., la referida a seguretat general dels productes o la referida a
productes defectuosos).

Dos han estat i són encara 6 els objectius bàsics en matèria de sang i productes
sanguinis que han regit l'actuació de les institucions europees. En primer lloc, la

326 En aquest sentit cal destacar que el Títol X del Projecte de Directiva sobre legislació
farmacèutica sobre el qual actualment està treballant la Comissió, text que pretén reordenar la
legislació sobre medicaments destinats al consum humà i que es preveu aprovar al llarg del 2002,
duu com a títol «Special Provisions on Medicinal Products Derived from Human Blood and
Plasma» i està integrat per dos articles: el 109, que imposa als Estats Membres l'obligació d'adoptar
les mesures necessàries per evitar la transmissió de malalties contagioses per via sanguínia i l'art.
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seguretat de les transfusions i dels productes sanguinis; en segon lloc, la necessitat
de promoure una política d'actuació que garanteixi la suficiència de sang per a
realitzar transfusions i elaborar productes sanguinis.

El primer objectiu de les institucions europees consisteix en garantir, dintre de les
seves possibles actuacions, la qualitat de la sang i dels productes sanguinis. Per
aconseguir-ho, s'ha actuat de diferents formes: promovent .la donació río
remunerada de sang327, imposant la selecció dels donants328 i sotmetent la sang i els
productes sanguinis a la regulació comunitària - força consolidada aquesta, per
l'àmplia experiència de què es gaudeix — dels medicaments329

110, que estableix el principi d'autosuficiència. El text es pot consultar a http://pharmacos.eudra.org
(text segons estat a juliol de 2001).

327 Així, l'art. 3.4 de la Directiva 89/381/CEE, del Consell, de 14 de juny de 1989, per la qual, entre
d'altres coses, s'adopten disposicions especials sobre els medicaments derivats de la sang o plasma
humans (DOCE L 181, de 28 de juny, pàg. 44) estableix que «deben estimularse las donaciones de
sangre o de plasma voluntarias y no remuneradas y [se] adoptarán las medidas necesarias para el
desarrollo de la producción y de la utilización de medicamentos derivados de sangre y plasma
humanos procedentes de donaciones voluntarias y no remuneradas».

328 Entre d'altres, Recomanació del Consell 98/463/CE, de 29 de juny de 1998, sobre la idoneïtat
dels donants de sang i de plasma i el cribatge de les donacions de sang a la Comunitat Europea
(DOCE L 203, de 21 de juliol, pàgs. 14-26).

329 Així, la Directiva 89/381/CEE, del Consell, de 14 de juny de 1989, per la qual s'amplia l'àmbit
d'aplicació de les Directives 65/65/CEE i 75/319/CEE relatives a l'aproximació de les disposicions
legals, reglamentàries i administratives sobre especialitats farmacèutiques i per la qual s'adopten
disposicions especials sobre els medicaments derivats de la sang o plasma humans (DOCE L 181,
de 28 de juny, pàg. 44). Resten fora de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Directiva la sang total, el
plasma i les cèl·lules sanguínies d'origen humà. Ara bé, la Proposta de Directiva del Parlament
europeu i del Consell, per la qual s'estableixen normes de qualitat i de seguretat per a la recollida,
verificació, tractament, emmagatzematge i distribució de sang humana i dels seus components i per
la qual es modifica la Directiva 89/381/CEE del Consell, presentada per la Comissió el 26 de gener
de 2001 (DOCE C 154 E, de 29 de maig, pàgs. 141-163. Els molt interessants treballs preparatoris
d'aquest text es poden consultar a COM(2000) 816 final, de 13 de desembre de 2000), té com a
finalitat establir la legislació comunitària sobre aquestes matèries a fi de garantir un nivell de
qualitat i d'iniquitat de la sang i dels seus components en tots els Estats membres.

Vegi's també la Directiva 2000/70/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de novembre de
2000, que modifica la Directiva 93/42/CEE del Consell en allò referit als productes sanitaris que
incorporin derivats estables de la sang o plasma humans (DOCE L 313, de 13 de desembre, pàgs.
22-24). La Directiva 93/42/CEE té com a objecte la regulació dels productes sanitaris. Amb la
Directiva 2000/70/CE s'inclouen dintre de l'àmbit d'aplicació de la Directiva de productes sanitaris
aquells que incorporin, com a part integrant, una substància derivada de la sang o del plasma humà.
Per tant, l'autorització i avaluació d'aquests productes s'haurà de fer segons el que disposa
l'esmentada Directiva. Així mateix, finalment, existeix una Proposta de Directiva que modifica la
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El segon objectiu que hem comentat, garantir l'autosuficiència en el proveïment de
sang, tant per a transfondre com per a utilitzar-la com a matèria primera en
l'elaboració de productes sanguinis, cerca de forma directa també la qualitat
d'aquests productes. Efectivament, implantada la política de donació no retribuïda
en els Estats Membres de la Unió, es considera que garantir la suficiència de
material portarà com a efecte el no haver de recórrer a la importació de sang, de
plasma o d'altres elements sanguinis de països en els quals la donació sigui
remunerada, amb els riscos que presenta aquesta actuació330.

3,1.4.2 Consell d'Europa

El Consell d'Europa també s'ha preocupat de la seguretat transfusional a fi de
garantir-la en els intercanvis de substàncies que es produeixen entre els diferents
Estats Membres. La seva actuació a principis dels vuitanta en la promoció
d'accions que garantissin la qualitat de la medicina transfusional, quan amenaçava
l'epidèmia de la SIDA, mereix ser especialment destacada. Els tres principis que
han guiat les Recomanacions que ha dictat han estat la implantació d'un sistema de
donacions no remunerades de sang, aconseguir l'autosuficiència i oferir el nivell de
seguretat més alt en atenció al moment concret33 .

citada 2000/70/CE en el sentit d'ampliar encara més el seu àmbit d'aplicació (DOCE C 304 E, pàg.
334, de 30 d'octubre).

330 D'entre altres textos en aquesta matèria, són de destacar les Conclusions del Consell, de 13 de
desembre de 1993, relatives a l'autosuficiència de sang a la Comunitat Europea (DOCE C 15, de
18 de gener de 1994, pàg. 6); la Comunicació de la Comissió de 21 de desembre de 1994, sobre
seguretat de la sang i auío-proveïment a la Comunitat Europea; la Resolució del Consell de 2 de
juny de 1995, sobre la seguretat de les transfusions i auto-proveïment de sang a la Comunitat
(DOCE C 164, de 30 de juny, pàg. 1); i la Resolució del Consell de 12 de novembre de 1996,
relativa a una estratègia en matèria de seguretat de les transfusions i auto-proveïment de sang a la
Comunitat Europea DOCE C 374, d'li de desembre, pàg. 1).

331 Així es pot veure a les següents recomanacions: Recomanació (80) 5, sobre els productes
sanguinis com a tractament dels hemofílies; Recomanació (81) 14, sobre la transmissió de malalties
contagioses en l'intercanvi internacional de sang, dels seus components i dels seus derivats;
Recomanació (83) 8, sobre la prevenció de la possible transmissió de la síndrome
d'immunodeficiència adquirida de donants de sang afectats a pacients que reben transfusions de
sang; Recomanació (84) 6 sobre la prevenció de la transmissió de la malària per transfusió de sang;
Recomanació (85) 12, sobre l'examen dels donants de sang per a determinar la presència de
marcadors de la SIDA; Recomanació (86) 6, sobre directives per a la preparació, control de qualitat
i ús de plasma fresc congelat; Recomanació (88) 4, sobre la responsabilitat de les autoritats
sanitàries en el camp de la transfusió; Recomanació (90) 9, sobre productes sanguinis i
autosuficiència a Europa; Recomanació (95) 14, sobre la protecció de la salut dels donats i receptors
de sang; Recomanació (95) 15, sobre la preparació, ús i garantia de qualitat dels components
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3.2 Els bancs de sang

3.2.1 Fonts legals

El RD 1945/1985, de 9 d'octubre332, del Ministeri de Sanitat i Consum,
parcialment, i el RD 1854/1993, de 22 d'octubre333, ambdós del Ministeri de
Sanitat i Consum, regulen actualment en el Dret espanyol els requisits que han de
reunir els bancs de sang.

Amb anterioritat al Reial Decret 1854/1993 estaven vigents l'Ordre de 4 de desembre de
1985, del Ministeri de Sanitat i Consum, que desenvolupava el RD d'octubre de 1985 i
l'Ordre de 24 d'octubre de 1979, que fou derogada per la de 4 de desembre de 1985. En
concret, l'art. 4 establia les condicions d'acondicionament dels bancs de sang. Segons l'art.
14, els Bancs de Sang havien de portar un arxiu amb les fitxes dels donants i un llibre
d'entrades i un altre de sortides on es registrarien les extraccions realitzades, amb les dades
necessàries per a identificar el donant i la unitat de sang, la destinació de la sang i/o dels seus
components, les dates i les proves de compatibilitat realitzades. També s'havien de fer
constar les observacions posttransfusionals.

Aquesta normativa es important, perquè molts dels casos que s'estudien en la jurisprudència
sobre sang contaminada es produeixen amb anterioritat a l'entrada en vigor del RD
1854/1993.

3.2.2 Caracterització, funcions i tipologia

El RD no especifica si els bancs de sang han de ser ens amb personalitat jurídica
pròpia. Del text de l'art. 8.2 es desprèn que, efectivament, poden ser-ho, però que
no cal, mentre depenguin una entitat amb finalitats sanitàries, ja sigui pública o
privada, i sense afany de guany. Per dur a terme les activitats pròpies dels bancs de
sang cal l'autorització prèvia de l'Administració sanitària competent.

sanguinis; Recomanació (96) 1, sobre la documentació i conservació de dades per a garantir el
seguiment de la sang i dels productes sanguinis, especialment als hospitals i Recomanació (2001) 4,
sobre la prevenció de la possible transmissió de la variant de la malaltia Creutzfeldt-Jakob per
transfusions sanguínies. Quasi tots aquest textos es troben disponibles a l'adreça del Consell
d'Europa www.social.coe.int/en/qoflife/recomm/bloodli.htm.

332

333

BOE núm. 255, de 24 d'octubre, pàg. 33.608. Desplegat per l'Ordre de 4 de desembre de 1985.
¿f

BOE núm. 278, de 20 de novembre, pàg. 32.630. El RD entrà en vigor l'endemà de la seva
publicació, segons estableix la Disposició Final del text.
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Segons estableix l'art. 8 RD 1945/1985, el banc de sang és el centre sanitari
encarregat de realitzar l'extracció, preparació, conservació, emmagatzematge i
subministrament de la sang humana i dels seus components. En aquest sentit, pot
afirmar-se que els Bancs de Sang han passat de ser centres de recollida a sang a
centres de tractament i processament per a l'obtenció dels diferents components
sanguinis, tasca que comparteixen amb els laboratoris farmacèutics. Així mateix,
també correspon als Bancs de sang proveir als hospitals i a les indústries dedicades
a la fabricació d'hemoderivats [art. 10.2, lletres d), e), f) i i)].

Els. bancs de sang, en funció del seu àmbit d'actuació i de les funcions que
desenvolupen, es classifiquen en centres comunitaris de transfusió , bancs de
sang provincials o d'àrea i bancs hospitalaris. La Creu Roja sol adoptar alguna
d'aquestes formes. Així mateix, també existeix l'anomenada «Xarxa Nacional de
Bancs de Sang», que consisteix en el conjunt de bancs autoritzats, els quals queden
solidàriament vinculats en el compliment de les seves finalitats comunes.

3.2.3 Requisits tècnics

En el Capítol II RD 1854/1993 es regulen els requisits tècnics i les condicions
mínimes exigides als bancs de sang. Concretament, l'art. 3 exigeix un seguit de
característiques als locals on es desplega l'activitat del banc de sang, l'art. 4, les
condicions d'higiene que ha de reunir el materM i l'instrumental que s'hi utilitzi, i
l'art. 5, la formació professional que han de complir les persones que participen en
l'extracció.

Així mateix, s'exigeix que els centres on es realitza l'extracció de la sang estiguin
dirigits per «un metge especialista en hematologia i hemoteràpia, amb provada
experiència en transfusió sanguínia» (art. 5.1) i que l'acte d'extracció «estarà sota
la tutela de metges, els quals prendran les decisions oportunes quan les
circumstàncies ho requereixin» (art. 5.2).

334 Art. 3.2 RD 1945/1985: «L'extracció es durà a terme pels serveis o les imitats dependents d'un
Banc de Sang».

3 5 De centres de transfusió n'hi ha 22 a l'Estat espanyol, 12 dels quals depenen de les Comunitats
Autònomes, segons consta en la resposta feta eM4 de juny de 2001 a una pregunta escrita (BOCG,
Congres, Sèrie D, núm. 218, de 20 de juliol, pàgs. 457-458; núms. expedients: 184/012477 a
184/012479).
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Finalment, cal tenir en compte que la normativa referida a l'hemodonació va
adreçada als Bancs de sang, els quals han de practicar les proves de detecció dels
virus que hem descrit anteriorment.

3.2.4 Exigències sobre la manipulació, envasat i conservació de sang

El RD 1854/1993 regula també les qüestions referides a la manipulació i
conservació de les unitats de sang extretes. Concretament, l'art. 12 fa una remissió
a l'Ordre de 13 de juny de 1983 en allò referit a l'exigència d'ús de recipients amb
anticoagulants i conservants. Aquest material ha de ser d'un únic ús; l'art. 13
exigeix la identificació de les unitats de sang i dels components preparats a partir
de cadascuna de les unitats de sang a fi de poder identificar al donant i al receptor;
l'art. 14 estableix els requisits de conservació (temperatura, recipients,...) i l'art. 15
estableix el contingut mínim de l'etiqueta.

Amb anterioritat, l'art. 6 de l'Ordre de 24 d'octubre de 1979 disposava que la cabuda dels
recipients bàsics era de la 450 ml. Aquests envasos havien de ser d'ús únic i havien d'oferir
«absoluta garantia respecte a control de toxicitat, esterilitat i pirògens» (art. 6.2). Podien ser
de vidre neutre o de plàstic flexible i resistent sense fractures a temperatures extremes.
Segons l'art. 6.4, «en tot cas serà preceptiva l'autorització de la Secretaria d'Estat per a la
Sanitat dels diferents tipus de recipients i solucions conservadores anticoagulants que les
indústries productores puguin subministrar als Bancs de Sang». I segons el 6.5, «els
recipients per a la preparació de components hematics hauran de reunir les mateixes
exigències que els utilitzats per a la recol·lecció de sang en allò referit a la qualitat del vidre o
del plàstic i respecte del control de toxicitat, esterilitat i pirògens». Els envasos havien
d'estar identificats amb una etiqueta que expressés les circumstàncies recollides a l'art. 10
abans esmentat. La sang s'havia de conservar en frigorífics a una temperatura compresa entre
el 2 i els 6 °C. Aquella sang que no estigués en aquestes condicions durant tres hores havia
de ser refusada (art. 13.2).

3.3 L'organització del sistema transfusional espanyol

En el sistema transfusional espanyol intervenen diferents subjectes. Es tracta
aquesta d'una matèria fortament regulada i estructurada, donada la importància
estratègica del proveïment adient de sang que necessita cada país.

Efectivament, en l'entrellat de la sang trobem, segons disposa el RD 1945/1985, les
Associacions o «Hermandades» de Donants de Sang, els bancs de sang i les
Comissions d'Hemoteràpia. *
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Les Associacions o «Hermandades» de Donants de Sang, el règim jurídic de les
quals és el de les associacions de dret privat, tenen com a finalitat la promoció de la

donació altruista i desinteressada de sang. En cap moment tenen una relació directa
amb la sang objecte de donació. De fet, però, aquesta figura no és nova, sinó que ja
existien amb anterioritat al RD de 1985. Associacions similars també es troben en

d'altres països.

Respecte a la regulació dels bancs de sang i a la xarxa de Bancs de Sang, fem
remissió a allò que s'ha exposat en l'apartat anterior.

Finalment, una sèrie de comissions arnb diferents àmbits territorial i funcions
completen el sistema transfusional. Es tracta de les Comissions d'Hemoteràpia, de

la Comissió Nacional"6;, que és un òrgan consultiu del Ministeri de Sanitat i
Consum, i de les Comissions .Autôîiorftiqueâ, com a òrgan coordinador en matèria

d'hemoteràpia a nivell de la Comunitat Autònoma.

Cal tenir present que el RD 1954/1985 permet a les. Comunitats Autònomes

organitzar el sistema transfusional al seu territori, opció que ha estat exercitada,
que coneguem, per Aragó337, Catalunya338, Extremadura339, Galícia340 i el País
Basc341.

336 Amb anterioritat, cal dir que l'any 1970 es creà la Comissió Nacional d'Hematologia i
Hemoteràpia de la Seguretat Social. L'any 1942 es creà l'Institut Nacional d'Hematologia i
Hemoteràpia.

337 Decret 117/1988, de 21 de juny, de la Diputació General d'Aragó, pel qual es crea el Centre de
Transfusió de Sang de la Comunitat Autònoma d'Aragó i la seva corresponent Xarxa Transfusional
(BOA núm. 69, de 4 de juliol).

3 8 Resolució de 30 de març de 1995, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la
Generalitat de 7 de març de 1995, pel qual s'autoritza al Servei Català de la Salut per crear
l'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència - Centre de Transfusió i Banc de Teixits (DOGC
núm. 2040, de 21 d'abril, pàg. 3182).

339 Ordre de 2 de setembre de 1996, per la qual es crea l'Oficina de Coordinació d'Hemodonació i
Bancs de Sang (DOE núm. 108, de 17 de setembre, pàgs. 4826-4827).

0 Decreto pel qual es regula l'hemodonació, l'hemoteràpia i els bancs de sang a Galícia (DOG 5 de
outubro de 1990). El TSJ Galícia ha anul·lat aquesta disposició per haver-se aprovat sense l'informe
del Consell Consultiu de Galícia (Diario Médico 23.5.01).

341 Decret 29/2001, de 13 de febrer, del Departament de Sanitat, pel qual s'estableix l'organització
de la xarxa transfusional i de subministrament de teixits humans del País Basc (BOPV núm. 41, de
27 de febrer, pàg. 3710). Deroga el Decret 12^989, de 17 de gener, del Departament de Sanitat i
Consum, pel qual s'estableix l'organització de la Xarxa de Bancs de Sang i Hemoderivats del País
Basc (BOPV núm. 26, de 8 de febrer, pàg. 662).
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3.4 La indústria farmacèutica

A banda de la concreta regulació en matèria d'hemodonació, existeix normativa
que afecta a la indústria farmacèutica que utilitza o manipula sang o components
sanguinis a fi d'elaborar productes sanguinis.

3.4.1 Proves de detecció del VIH

La Circular de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de 20 de maig
de 1985 recomanà als laboratoris farmacèutics l'ús dels tests de detecció del VIH,
que havien estat autoritzats als Estats Units el març de 1985, en el plasma amb el
qual fabricaven els productes sanguinis. No obstant, fins el 10 de setembre de 1985
no es publicà la Resolució del Ministeri de Sanitat i Consum que establia el
procediment i la documentació necessària per a obtenir l'autorització del reactiu
per a realitzar la prova de detecció d'anticossos del virus associat a la
limfodenopatia tipus III de virus limfotròpic humà (LAV/HTVL), associat a la
SIDA342

Aquell 10 de setembre també es publicà la Resolució de la Subsecretaría del
Ministeri de Sanitat i Consum, de 6 de setembre de 1985343, que establí
l'obligatorietat per part de les indústries fabricants de productes de fraccionament
de plasma i de fabricació d'hemoderivats de practicar, a partir de I'l d'octubre de
1985, la prova de detecció d'anticossos del virus associat a la SIDA en totes les
unitats de plasma procedents d'extraccions efectuades a Espanya i que tinguessin
per destí el seu fraccionament i la posterior obtenció d'hemoderivats. Així mateix,
també s'havien de realitzar les esmentades proves a les existències de plasma de
què disposessin. Pel cas que importessin plasma, aquest havia de gaudir d'un
certificat que acredités que la prova de detecció d'anticossos havia resultat
negativa. Per motiu de l'esmentada norma, es varen immobilitzar i retirar del

342 BOE núm. 217, de 10 de setembre, pàg. 28.614. Aquesta Resolució fou substituïda i derogada
per la de 20 de març de 1987 (BOE núm. 75, de 28 de març, pàg. 9.013), que establí el procediment
per obtenir l'autorització de reactius tecnològicament més desenvolupats.

343 BOE núm. 217, de 10 de setembre, pàg. 28.613. El contingut d'aquesta Resolució fou concretat
mitjançant la Circular de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de 30 de setembre
de 1985 (BOE núm. 235, d'l d'octubr@f pàg. 30.846), i aquesta fou actualitzada per la Circular
16/87, sobre precisió de determinats requisits en l'exportació, importació i subministrament
d'hemoderivats en relació amb la seguretat enfront al VIH.
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mercat 25 especialitats farmacèutiques i 3.853 litres de plasma, que tenien diferents
laboratoris farmacèutics en stock. Tots aquest productes «varen ser destruïts en
presència de la Inspecció Farmacèutica del Ministeri de Sanitat i Consum»344

La història d'aquesta sang i d'aquests hemoderivats contaminats, però, no acabà aquí.
Laboratorios Phrimmer y Cía. S.A. presentà una reclamació contra l'Administració pels
danys soferts en no poder comercialitzar els seus productes per motiu de l'entrada en vigor
de l'esmentat Real Decret. La qüestió arribà a la Sala 3a del Tribunal Suprem, qui, per
sentència de 23 de març de 1992 (RAJ 1992, 3227; MP: José Ma Reyes Monterreal)
reconegué el dret de l'actora a cobrar una indemnització de 8,2 milions de ptes. El fonament
del reconeixement de la indemnització rau en el fet que, segons consta a la sentència,

(sembla ser que) els productes no estaven contaminats.

Dues sentències de la Sala 3 a del Tribunal Suprem han tornat a pronunciar-se en aquest afer.
En ambdós casos, la reclamació dels laboratoris per la retirada obligatòria dels productes fou
desestimada. Els casos són: STS d'li de març de 1998 (RAJ 1998, 2709; MP: Francisco José
Hernando Santiago; demandant: Instituto Behring, SA; quantia reclamada: 33 milions de
ptes.) i STS de 4 de juliol de 1998 (RAJ 1998, 6821; MP: Jesús Ernesto Peces Morate;
demandant: ICN-Hubber, SA; quantia reclamada: 8 milions de ptes. En aquesta sentència es

fa referència a l'art. 1484 CC: vicis de la cosa venuda).

Adverteixi's, d'una banda, que, pel que respecta a les donacions de sang, no seria
fins l'Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 18 de febrer de 1987 que
s'imposà una obligació equivalent. I, d'una altra, que l'Estat espanyol, si bé no fou
un dels més àgils en reaccionar, tampoc fou el més lent: el més diligent fou
Holanda, que imposà l'obligació del test de detecció del VIH en els hemoderivats
el maig de 1985; Bèlgica ho feu l'agost d'aquell mateix any. El Regne Unit i
Alemanya introduïren una obligació semblant a l'espanyola l'octubre de 1985,
moment en el qual entrà en vigor l'obligació estatal; l'abril de 1986, Portugal; el
juliol d'aquell any, Itàlia; i el novembre, França.

3.4.2 Proves de detecció del VHC

Com hem vist, des d'octubre de 1990 s'imposà l'obligació de practicar les proves
de detecció en la sang obtinguda recollida pels bancs de sang. Paral·lelament, i amb
un retard al nostre parer considerable, la Circular de la Direcció General de
Farmàcia i Productes Sanitaris de 19 de febrer de 1993 establí l'obligació de la

344 Segons s'explica a la resposta a una pregunta per escrit realitzada el 17 de febrer de 1998
(BOCG, Congrés, Sèrie D, de 4 de març de 1998, núm. 251, pàgs. 184-185; núm. expedient:
184/012836).
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prova d'anticossos en el plasma per a produir hemoderivats i medicaments als
laboratoris. Aquesta Circular, així mateix, suposa la transposició d'un acord pres el
3 de desembre de 1992 del Comitè d'Especialitats Farmacèutiques de la (llavors)
Comunitat Europea.

La Circular de febrer de 1993 conté quatre apartats, el segon dels quals mereix una
especial atenció:

En primer lloc, estableix l'obligació d'analitzar tot el plasma que s'utilitzi per
fabricar hemoderivats a fi de comprovar que no hi ha presència d'anticossos del
VHC. Segons estableix, «aquesta disposició haurà de tenir-se present per a
qualsevol derivat sanguini humà comercialitzat amb posterioritat a I'l de gener de
1993».

El segon apartat introdueix una excepció a la regla acabada d'esmentar el fonament
de la qual desconeixem. Literalment diu l'apartat: «Els productes hemoderivats
comercialitzats amb anterioritat a aquesta data [1 de gener de 1993] i als que no
s'hagués realitzat el control d'anticossos antihepatitis C en les seves unitats de
plasma, podran mantenir-se en el mercat fins a la seva data de caducitat sempre que
aquesta no superi el 31 de desembre de 1995». Al nostre parer, aquesta és una
mesura poc eficaç amb la finalitat de la norma, que és la de garantir la qualitat del
productes hemoderivats que es troben en el mercat, doncs es permet el seu ús, quan
s'hauria d'haver procedit a la seva immediata retirada, especialment perquè es
coneix del potencial risc d'un conjunt de productes.

L'apartat tercer concreta que el contingut de la Circular afecta tant a aquells productes en els
quals l'hemoderivat és el principi actiu, com a aquells que actua com a excipient; i el quart
sotmet als productes en fase d'investigació clínica a la Circular.

3.5 El consentiment informat en els tractaments amb sang i
hemoderivats

3.5.1 Configuració legal

El consentiment informat és un terme jurídic, d'origen jurisprudencial, que fa
referència al procés de formació de voluntat d'un pacient per part del seu metge (en
sentit ampli) sobre els riscos i beneficis d'un determinat tractament sanitari. El
concepte sorgí per a donar protecció a aquells pacients que no havien estat advertits
correctament dels riscos del tractament al qual se sotmetien. D'aquesta forma, a
banda del consentiment per a ser intervingut cal un específic consentiment sobre
els riscos inherents a la intervenció.
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A Espanya, l'art. 10.5 i .6 LGS regula el consentiment informat, article que és
d'aplicació també a les entitats privades. Així mateix, diverses Comunitats
Autònomes han regulat aquesta matèria. Concretament, a Catalunya, Llei 21/2000,
de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut-i l'autonomia
del pacient, i la documentació clínica345', a Galícia, Llei 3/2001, de 28 de maig,/
reguladora del consentiment informat i de la història clínica dels pacients ; a
Extremadura, Llei 10/2001, de 28 de juny, de Salut d'Extremadura™. A banda, cal
destacar els treballs legislatius actuals sobre aquesta matèria que s'estan realitzant
tant a les Corts Generals com a d'altres Comunitats. Així, a les Corts, la Proposició
de.Ljejj. remesa pel Senat, sobre Drets d'informació concernents a la salut i a
l'autonomia del pacient, i a la documentació clínica'4*; a Navarra, Proposició de
Llei Foral sobre els drets del pacient al testament vital, a la informació i a la
documentació c/m/ca349, i a Aragó, Projecte de Llei de Salud350.

Concretament, en matèria d'ús de sang i de productes sanguinis, les advertències
per a obtenir el consentiment informat del pacient haurien de comprendre la
possibilitat de contagis per causa de la transfusió o del producte sanguini així com
la seva probabilitat, les reaccions adverses que es poden derivar, els danys concrets
que es poden produir, l'existència o no d'alternatives terapèutiques i la possibilitat
de realitzar transfusions antologues, la qual cosa implicaria una planificació de la
intervenció. Tota aquesta informació, com s'ha encarregat de remarcar una
abundant doctrina al respecte, s'ha de donar mitjançant explicacions planeres i
entenedores, realitzades en termes comprensibles, tot permeten que el pacient
formuli preguntes i obtingui respostes concretes.

Recordi's, així mateix, que l'art. 10.6.c) LGS exceptua la necessitat d'obtenir
aquest consentiment informat en els casos d'intervencions urgents, argument
aquest que ha estat molt utilitzat en els casos de sang contaminada espanyols per a

345 DOGC núm. 3303, d'li de gener de 2001, pàg. 464; correcció d'errades, DOGC núm. 3353, de
22 de març, pàg. 4211.

346 Diario Oficial de Galícia núm. 111, de 8 de juny, pàg. 7.593; BOE núm. 158, de 3 de juliol, pàg.
23.537.

347

348

BOE núm. 177, de 25 de juliol, pàg. 27.021; concretament, art. 11.

BOCG, Congrés, Sèrie B, núm. 134-1, 27 d'abril de 2001; núm. expedient: 124/000002;
publicació d'esmenes: BOCG, Congres, Sèrie B, núm. 134-12, 27 de setembre de 2001.

49 Boletín Oficial del Parlamento de Navarra, V-Legislatura, núm. 49, de 9 de maig de 2001, pàg. 7.

350 Projecte aprovat el 9 de novembre de 2001.
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trobar en ell una argumentació que permeti l'exoneració de qualsevol
responsabilitat.

Adverteixi's també que l'obligat a donar la informació és el metge351, tant en els
casos de transfusió com d'hemoderivats, sens perjudici de l'eventual
responsabilitat del centre sanitari on desplega l'activitat. En el primer cas, sembla
clar, doncs ell és qui té el control i decideix sobre la utilitat de la mesura. I en el cas
dels hemoderivats, perquè aquests són subministrats pel metge, qui ha d'informar
sobre el risc del seu ús. No creiem que sigui possible que s'exoneri al·legant el
metge, simplement, que en el prospecte no s'advertia d'aquest risc: els
hemoderivats no són medicaments d'accés lliure. El metge ha de tenir coneixement
exacte de les circumstàncies personals del pacient.

Si bé a l'Estat espanyol no hi ha una regulació específica sobre l'ús de sang o
productes sanguinis, altres països - especialment amb motiu de l'escàndol de la
sang contaminada que han sofert - sí l'han prevista. Així, a British Columbia
(Canadà), des del 31 de desembre de 2000, existeix un específic document en el
qual el pacient prestarà el seu consentiment a rebre sang o hemoderivats. La
iniciativa porta com a causa les recomanacions de l'Informe Krever i el Final
Report on the Standing Industry Advisory Group (SIAG). Quin serà el contingut
concret del document del consentiment informat és quelcom que correspon a
cadascun dels centres. Existeixen, però, uns mínims, com es posà de manifest en la
reunió celebrada per la Provincial Blood Coordinating Office de la British
Columbia (Vancouver, 1 d'abril del 2000). Així, en el document ha de figurar: a) la
raó per la qual la sang és administrada; b) els beneficis esperats amb la transfusió;
c) els riscos inherents, tot i que siguin poc freqüents; i d) les alternatives a la
transfusió, així com els seus riscos i beneficis352.

351 El nivell de formació i coneixements de la persona, així com el seu voltant, poden modificar
l'abast del contingut de la informació que ha de facilitar el metge. Així, a la SAP Barcelona; Sala
Civil, 24.4.98 (AC 1998, 829) es denegà la pretensió indemnitzatòria exercitada pels fills d'una
persona contagiada peí VIH en la qual sostenien que l'actuació del metge havia estat negligent en
no haver recomanat una transfusió autòloga. El Tribunal no ho considerà així, perquè ambdós fills
eren metges i, per tant, gaudien de prou coneixements com per haver advertit al seu pare.

352 A la publicació de la Provincial Blood Coordinating Office "Blood Matters", vol. 2, No. 3, July
2000, p. 2 (www.bloodlink.be.ca/bm-julOO.pdf). es poden trobar les consultes realitzades sobre
aquest específic document de consentiment informat, com ara: 1) si havia de ser revisat per la
Canadian Medical Protective Association (www.cmpa.org); 2) qui ha de ser la persona responsable
d'obtenir el consentiment informat i quiThauria de signar: en tots dos casos, el metge, amb la qual
cosa podrà manifestar que el pacient va ser informat; 3) sobre si és necessària la presència d'un
testimoni: preferiblement, segons la CMPA; 4) on s'hauria de prestar el consentiment i on s'hauria
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3.5.2 (Des)configuració jurisprudencial

Des de la perspectiva del Dret de danys, el consentiment informat juga un paper
rellevant, però la forma en què s'involucra en els elements que configuren la
institució de la responsabilitat civil és complicada ja que ni la manca de
consentiment informat genera immediatament responsabilitat, ni la. seva existència

suposa l'exoneració automàtica de responsabilitat del metge o encarregat de la seva

formació353

Al nostre parer, la jurisprudència ha realitzat una interpretació massa extensiva de
les conseqüències que es deriven de la manca d'obtenció del consentiment informat
a fi de donar protecció al pacient. Efectivament, en alguns casos en els quals
l'actuació del metge no ha estat negligent, s'ha buscat una deficient formació de la
voluntat del pacient a fi de considerar pertinent l'exercici de l'acció de

responsabilitat354. Un cop s'ha assolit aquest punt, i aquesta és la segona
incoherència en què incorre la jurisprudència, s'estableix una quantia

indemnitzatòria sense justificar-se quins són els conceptes indemnitzats. Per això
creiem que, estrictament, la justificació d'una indemnització per manca de
consentiment informat sembla trobar-se en la lesió a l'autodeterminació, com es
desprèn de la STS, 3a, 28.9.00 (Diario Médico; MP: Juan Antonio Xiol Ríos;
vasectomia; desestimació de la pretensió). Per tant, en el fons el que s'hauria

d'indemnitzar estrictament sota la categoria del consentiment informat és el dany

de firmar: al despatx del metge, però, per raó de polítiques de gestió hospitalària, també seria
admissible en l'espai reservat a l'admissió; 5) quan s'hauria d'informar al pacient: quan abans
possible, a fi que aquest pugui repensar la decisió, comparar les avantatges amb els riscos i valorar —
i, conseqüentment, poder executar — possibles mesures alternatives, com ara l'autotransfusió; 6)
quina validesa temporal té el consentiment prestat: dependrà de la gestió hospitalària, però serà
usual que sigui vàlid bé per a la durada de l'estada hospitalària, bé per a un determinat tractament

353 En aquest sentit, Joaquín ATAZ LÓPEZ, Los médicos y la responsabilidad civil, pàgs. 80-81.

354 En aquest punt, fem remissió al que hem escrit de forma més detallada a Joan C. SEUBA,
"Comentario a la STS, Ia, 12.1.01", CCJC núm. 56, abril - setembre 2001, pàgs. 719-744. Per un
estudi crític del concepte de dany moral des de la perspectiva de l'anàlisi econòmica del dret,
Fernando GÓMEZ, "Daño moral", InDret 1/2000. I específicament, en matèria d'assistència
sanitària, Adolfo BAÑEGIL ESPINOSA, Juan Igtfácio SALVADOR CRESPO, "Los daños morales y su
valoración en la responsabilidad médica", Actualidad Civil, núm. 7, 10-16 febrero 1997, pàgs. 143-
167.
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moral que se'n deriva, i no fer servir aquesta institució com un mecanisme
alternatiu per aconseguir la reparació dels danys soferts 53.

Ja específicament en matèria de sang contaminada, algunes sentències han tingut
en compte bé la manca de consentiment exprés a rebre la transfusió o el producte
sanguini, bé la manca d'advertiment dels riscos que comportava l'ús d'aquests o bé
la manca d'informació sobre la possibilitat de recórrer a mesures alternatives, a
l'hora de justificar la condemna del demandat356. De fet, totes aquestes
circumstàncies són concurrents en els raonaments de les sentències.

La culminació de l'ús impropi del consentiment informat en seu de sang
contaminada la constitueix, al nostre parer, la STS, la, 17.10.01 (La Ley 2001,
7780; MP: Luis Martínez-Calcerrada). En el cas, a l'actora li fou practicada una
cesària, en el transcurs de la qual se li transfongueren hématies. A conseqüència
d'aquests, fou contagiada del VIH. El Tribunal Suprem confirma la sentència de
l'Audiència en la qual s'havia condemnat al centre on es realitzà la intervenció al
pagament de quasi 25 milions. Segons el Tribunal, «a la paciente se le preservo el
derecho de información respecto a la procedencia y necesidad de la transfusión de
sangre practicada»; i més endavant, «se tenía que haber informado a la paciente de
los riesgos de la transfusión sanguínea y entre ellos la posibilidad de contagio de tal
gravísima enfermedad... así como las alternativas posibles a tal medida»; i conclou
tot dient que «no se presto un consentimiento válido, pues aunque se repute
necesaria la transfusión ... ello no impedía que se hubiera utilizado la transfusión de
un tercero» (FD 2on). La manca de consentiment informat és l'única justificació de
l'òrgan jurisdiccional per a fonamentar la condemna. Però en canvi, quan es valora
la procedència de la indemnització concedida, es considera adient perquè s'estan
indemnitzant tots els danys físics soferts i derivats del contagi.

Ara bé, cal realitzar tot aquest procediment per assolir una indemnització en els
casos de sang contaminada? Creiem que no. Si, seguint amb la STS, la, 17.10.01,
no s'informà a la pacient de la possibilitat de transfusions autòlogues de sang o de
rebre sang de persones properes, aquesta actuació, per se, constitueix una conducta
negligent que ha de ser examinada com a qualsevol altre negligència en el sector
sanitari. El fonament del deure d'informació no és suficient per a permetre el
rescabalament de tots els danys soferts.

355 Com creiem que es veu a la STS, la, 20.11.00 (RAJ 2000, 9310; MP: Francisco Marín Gastan),
en la qual es fixà una indemnització de 72 milions. Es tingué en compte que Factora era pianista
professional i que la infecció havia trencat en certa forma la seva progressió professional.

f
356 STS, la, 18.2.97 (RAJ 1997, 1240); STS, la, 24.6.97 (1997, 5208); SAP La Corunya 20.3.98
(AC 1998, 370); SAP Alacant 24.2.99 (AC 1999, 351).
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3.5.3 Medicaments i consentiment informat

Finalment, cal destacar la importància que té en els casos de la responsabilitat per
ús de medicaments el compliment de les garanties d'informació que estableix l'art.
19 LMed357. En aquest article s'exigeix al titular de l'especialitat farmacèutica
proporcionar informació suficient sobre la identificació del medicament, les seves
indicacions i les precaucions en el seu ús. Aquesta informació s'ha de donar a
diferents nivells, a saber: a la fitxa tècnica, en l'etiquetatge i en el prospecte, i ha de
ser actualitzada «con arreglo al estado de la ciencia y de la técnica», segons disposa
l'art. 36 RD 767/1993. L'incompliment d'aquesta actualització, a banda de generar
responsabilitats administratives que poden provocar la suspensió o revocació de
l'autorització (art. 36.3 RD 767/1993) pot fonamentar també responsabilitat civil
en considerar-se el producte com a defectuós, per manca d'advertències, com recull
el Restatement (Third) of Torts (failure to warn).

Cal tenir present, així mateix, la importància que té la prescripció que realitza el
facultatiu, de tal forma que és a ell a qui li correspon indicar la dosificació del
medicament i els riscos que comporta.

La jurisprudència espanyola sobre responsabilitat per medicaments és escassa, però
comencen a aparèixer casos358. Respecte a la importància del prospecte i a les seves
repercussions en la declaració de la responsabilitat civil en interessa contraposar
algunes sentències:

- STS, la, 25.1.97 (RAJ 1997, 155; MP: Ramón García Varela):
administració d'una dosi de buscapina compositum a una pacient asmàtica
que produeix efectes secundaris desconeguts en aquell moment i li provoca
la mort. Un any després, la indicació dels efectes secundaris del prospecte
del medicament és modificada, advertint-se, des de llavors, dels riscos
associats al seu ús en pacients amb asma bronquial. El vidu, en nom propi i
en nom de la seva filla, reclamà 18 milions de pessetes a l'INSALUD per la
mort de la seva dona i mare de la seva filla. La pretensió fou desestimada en

357 En aquesta seu, tingui's en compte així mateix que existeix normativa comunitària que cerca
l'harmonització del nivell de seguretat dels medicaments mitjançant la unificació de la informació
que ha de facilitar el fabricant. Es tracta de la Directiva 92/27/CEE, del Consell, de 31 de març de
1992, relativa a l'etiquetatge i al prospecte dels medicaments d'ús humà (DOCE L 113, de 30
d'abril, pàg. 8).

/>•
358 Al respecte, ens permetem fer remissió al nostre treball "Guia sobre la jurisprudència espanyola
sobre productes defectuosos", InDret 1/2001.
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totes les instàncies jurisdiccionals en considerar-se que el facultatiu no

actuà negligentment, doncs no era conegut l'efecte secundari. El cas, com

veiem, es portà per la via de l'assistència sanitària, i en aquest sentit sembla

ser correcta la decisió del Tribunal359. No obstant, s'hagués arribat a la

mateixa solució si l'acció s'hagués adreçat contra el laboratori fabricant del

medicament i hagués estat d'aplicació la L 22/1994? No ho creiem.

STSJ Navarra, Social, 26A.99 (AS 1999, 1359): intoxicació de dos infants

per sobredosi de Vitamina D a causa de no haver indicat la doctora que

prescriví el medicament la durada del tractament. S'establí la

responsabilitat del Servei de Salut de Navarra, que fou condemnada a pagar

la indemnització de tres milions en un cas i de quatre en l'altre.

SAP Illes Balears 19.7.00 (Act. Civ. 2001, 285): responsabilitat del

laboratori farmacèutic per no actualitzar el prospecte del medicament, que

provocà un trastorn dèrmic. En el cas, no procedí la condemna del metge

que el receptà, en considerar-se que aquest no ha de donar informació que

ja està (o hauria d'estar) en el prospecte.

Tot i però, en els casos de sang contaminada el paper del prospecte queda rebaixat

en favor del paper que juga el consentiment informat que ha de procurar el metge,

doncs, d'una banda, les unitats de sang a transfondre no exigeixen cap prospecte, i,

d'una altra, els hemoderivats solen ser administrats directament als pacients, per la

qual cosa aquests no tenen accés directe als prospectes o indicacions sobre el

producte sanguini.

És de destacar, finalment, la Circular núm. 13/2000, de 14 de juliol, de l'Agència

Espanyola del Medicament, estableix l'obligació de la indústria farmacèutica de
360modificar, a partir de I'l de gener de 2001 , la fitxa tècnica i el prospecte del

359 Ainhoa GUTIÉRREZ, "Comentario STS, Ia, 25.1.1997", pàgs. 580-583, considera que és correcta
l'exoneració de responsabilitat del facultatiu, però no pas la de l'Administració, qui resta subjecta a
un règim de responsabilitat objectiva, pel qual ha de respondre, fins i tot, dels casos de riscos de
desenvolupament.

360 Creiem que, tot i la literalitat de la referència temporal, la data d'l de gener de 2001 és el
moment en el qual haurà d'haver estat complert el contingut de la Circular. Només així s'evitaria
una interpretació absurda, segons la qual únicament a partir de 1' 1 de gener es començarà a executar
la Circular, cosa que suposaria la inaplicado de la norma. Així mateix, resulta que l'apartat 3er de la
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medicaments que contenen algun derivat de plasma humà, on s'haurà d'incloure la
seenent referència:següent referència:

«Cuando se administran medicamentos derivados de sangre o plasma humanos, no se puede
excluir totalmente la aparición de enfermedades debidas a la transmisión de agentes
infecciosos. Esto también se refiere a la posible transmisión de patógenos de naturaleza
desconocida. Sin embargo, el riesgo de transmisión de agentes infecciosos se reduce por:

La selección de los donantes mediante un reconocimiento médico.

En las donaciones individuales y en las mezclas de plasma se descarta la presencia de
marcadores de los virus de inmunodeficiencia humana (VIH), de la hepatitis C (VHC) y de la
hepatitis B (VHB).

En las mezclas de plasma se descarta la presencia del material genético que utiliza el VHC
para reproducirse.

Los procedimientos validados de inactivación / eliminación incluidos en el proceso de
producción. Estos procedimientos se consideran efectivos para el VIH, VHC, <virus de la
hepatitis A (VHA)>, <parvovirus B19>361 y VHB».

D'aquesta forma, l'obligació d'advertir dels riscos derivats de l'ús d'un producte
sanguini torna a correspondre al metge que té la supervisió del pacient en concret.

Circular estableix el 16 d'octubre com a moment fins el qual es pot presentar la documentació
necessària per a procedir a la modificació de la fitxa tècnica i del prospecte.

361 Segons la Circular, en els casos de l'hepatitis A i del parvovirus B19 cal especificar
concretament si els procediments d'inactivació/eliminació en el procés de producció són o no
efectius per a cadascun dels virus esmentats.
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4 LA RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE L'US DE
SANG O D'HEMODERIVATS CONTAMINATS

La sang i els productes que en resulten del seu tractament, ho hem estat veient, són

un bé preciós i molt delicat. Per aquest motiu, intervenen tantes persones en allò
que s'ha anomenat la «cadena de la sang». Tots i cadascun, des dels poders públics
fins als propis pacients, passant, indubtablement, per la indústria farmacèutica, han
d'assumir un seguit d'obligacions que pretenen procurar un servei segur i eficient

en l'ús de la sang i derivats.

Resulta, però, que la societat tant avançada tècnicament en la qual vivim no pot
garantir de forma absoluta que els'hemoderivats siguin sempre segurs. En aquesta

cadena de la sang intervérien1 moltes (peísones, i qualsevol errada pot provocar una
catàstrofe. Així mateix, resulta que cada any apareixen nous virus o noves
modificacions de virus ja coneguts, que posen en perill la salut de les persones. Pel
Dret tots aquests fets no esdevenen irrellevants. Una de les aproximacions habituals
que s'ha realitzat ha estat des de la responsabilitat civil.

A continuació s'estudiarà la institució de la responsabilitat civil com a mecanisme,
en el Dret espanyol, per a rescabalar-se dels danys soferts en els casos d'ús de sang

o productes hemoderivats. A tal efecte, correspon analitzar cadascun dels específics
problemes que es presenten en aquest cas en concret, tot i que, cal advertir-ho ara,
alguns no són específics o exclusius dels casos de sang contaminada. Els resultats

de l'anàlisi del llarg capítol que ara s'inicia ha de permetre donar-nos resposta
sobre si la responsabilitat civil és el mecanisme (més?) adient per a tractar els casos
de sang contaminada.

4.1 Jurisdicció competent

La discussió sobre la jurisdicció competent per conèixer dels casos de
responsabilitat per contagi del VIH o del VHC és un dels temes més reiterats per la
doctrina i al·legats en els escrits de defensa dels demandats. Però aquest no és un
problema específic dels casos de sang contaminada, en particular, ni de la resta de
casos de contagi de malalties infeccioses, en general, com ho són els supòsits
d'infeccions bacterianes o nosocomials. Participa de la discussió més general sobre

competència de jurisdicció en matèria sanitària, i més concretament encara, en
matèria sanitària pública, és a dir, en aquell supòsit en el qual el pacient entra en
contacte d'alguna forma en rebre l'assistència sanitària amb l'Administració
Pública, ja sigui perquè el va atendre un metge funcionari, perquè l'afectat era
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beneficiari de la Seguretat Social o perquè l'hospital era administrat per
l'Administració, amb independència del règim d'administració.

La doctrina ha manifestat la sensació d'inseguretat jurídica que existeix en matèria
de jurisdicció competent i que es deu, principalment, al fet que supòsits
substancialment iguals han estat tractats i resolts per diferents jurisdiccions, amb un

"\(\*)
resultat també diferent .

I és que, de fet, quan es discuteix sobre la jurisdicció competent no s'està discutint
únicament sobre quin és l'ordre jurisdiccional que ha de resoldre el litigi que se li
planteja. S'està discutint, en primer lloc, quin és el règim de responsabilitat que és
d'aplicació al cas i, per tant, i la diligència exigible al demandat. I també s'està
decidint sobre aspectes substantius tant importants com ara el termini de
prescripció de l'acció i, en certa mesura, saber si ens trobem davant d'un cas de cas
fortuït o de força major.

Recordi's que a l'ordenament espanyol és possible ventilar la responsabilitat civil
del causant del dany en una diversitat d'ordres jurisdiccionals. I l'anàlisi de la
jurisprudència ens mostra com actuacions pràcticament idèntiques són resoltes per
Tribunals de diferents ordres, amb solucions diverses.

Com dèiem, el tema de la jurisdicció competent en matèria sanitària fou un tema
força discutit per la doctrina durant els anys vuitanta i noranta363 que rebé un

362 Sense ànims de reproduir la discussió, els arguments tradicionalment emprats per cadascuna de
les jurisdiccions són els següents: la penal és considerada com a jurisdicció preferent, quan el fet
pot ser qualificat com un il·lícit penal; la civil s'ha considerat competent per concórrer en el procés
persones de naturalesa pública i privada, per la «vis atractiva» d'aquesta jurisdicció i, finalment, per
evitar allò que s'ha conegut a la doctrina com el «lamentable peregrinaje de jurisdicciones»;
l'administrativa, per tractar el procés sobre un ens sotmès al Dret Públic; i la social, per ser el
perjudicat un beneficiari del sistema sanitari públic, al qual s'accedeix -majoritàriament— per les
quotes pagades a la Seguretat Social.

363 Cal destacar les monografies de Fernando PANTALEÓN PRIETO, Responsabilidad civil: conflictos
de jurisdicción, Tecnos, Madrid, 1985 i de Santiago ORTIZ NAVACERRADA, Conflictos de
jurisdicción, La Ley-Actualidad, S.A., Madrid, 1996.

Els articles de revista sobre aquest tema han proliferat. Per ordre alfabètic, sense ànims
d'exhaustivitat i limitant-nos a la responsabilitat derivada d'assistència sanitària, Ma del Mar
ALARCÓN, Monika MUESMANN, Arantxa ROLDAN, "Sobre la jurisdicción competente en materia de
prestaciones sanitarias", Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 81, gener-febrer 1997,
pags. 129-146; José Miguel ALCÁNTARA Y COLÓN, Ana Isabel ESPINOSA Y GARCÍA, "Breve reseña
referente a la cuestión de la competencia de los juzgados de lo social. Jurisprudencia reciente.
Indemnización de daños y perjuicios derivados de defectuosa asistencia sanitaria", La Ley 16 de
maig de 1996; Antonio ALVAREZ MONTERO, "Reclamación de indemnización por daños y
perjuicios causados por asistencia sanitaria defectuosa en el ámbito de la Seguridad Social. La
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persistente controversia sobre la jurisdicción competente (Notas a la Sentencia del tribunal
Supremo, Sala Cuarta, de 10 de julio de 1995)", Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 82,
març-abril 1997, pàgs. 249-258; María Concepción BARRERO RODRÍGUEZ, "La jurisdicción

competente para el conocimiento de las acciones de responsabilidad patrimonial de la
Administración. Sentencia del Tribunal de Conflictos de 17 de diciembre de 1991 (BOE núm. 19, de

22 de enero de 1992)", Administración de Andalucía. Revista andaluza de Administración Pública,
núm. 9, 1992, pàgs. 105-118; Óscar BUÉNAGA CEBALLOS, "La defectuosa prestación de asistencia
sanitaria de la Seguridad Social: ¿un supuesto de responsabilidad extracontractual de las

administraciones públicas?", La Ley, núm. 4552-4553, 1 i 2 de juny de 1998; Miguel Ángel
CAMPOS ALONSO, "Responsabilidad derivada de la defectuosa dispensación de asistencia sanitaria

a un beneficiario de la Seguridad Social", La Ley, 1996-4; Jesús CATALÁN SENDER, "Jurisdicción
civil y responsabilidad patrimonial de la Administración tras la Ley 30/1992. Nuevos
planteamientos doctrinales y jurisprudenciales", Actualidad Civil, núm. 48, 29 desembre 1997 - 4
gener 1998, pàgs. 1201-1232; V. CONDE MARTÍN DE HIJAS, "Indemnización por asistencia sanitaria
defectuosa: orden jurisdiccional competente", Actualidad Laboral 44, 1994, pàg. 3015; Jesús CRUZ
VILLALÓN, "El reparto de conocimiento jurisdiccional en materia de Seguridad Social", a
"Problemas de delimitación de competencias entre el orden contencioso-administrativo y el orden

social de relaciones laborales en el sector público", Cuadernos de Derecho Judicial, 1994, pàg. 297
i ss; Ángeles DE PALMA, "El lamentable peregrinaje jurisdiccional entre el orden social y el

contencioso-administrativo en materia de reclamaciones de indemnización por daños derivados de

la deficiente atención sanitaria de la Seguridad Social (Sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo de 10 de julio de 1995)", Revista Española de Derecho Administrativo núm. 89,
1996, pàgs. 135-148; Eva DESDENTADO DAROCA, "La determinación del orden jurisdiccional
competente para conocer de las reclamaciones de indemnización por daños causados en la

prestación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social (Comentario al auto de 7 de julio de
1994 de la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo)", Revista de Administración
Pública, núm. 136, 1995, pàgs. 309-326; Eduardo GAMERO CASADO, "Incompetencia de la

jurisdicción civil en materia de responsabilidad extracontractual de la Administración: inoperancia
de la equidad", Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 311, 1997; idem, "Constitucionalidad de la

unificación jurisdiccional en materia de responsabilidad administrativa (Comentario al Auto del
Tribunal Constitucional de 22 de julio de 1997)", Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 332, 1998;
José GUERRERO ZAPLANA, "La jurisdicción competente para conocer de las reclamaciones de
responsabilidad por defectuosa asistencia sanitaria en el marco de la Seguridad Social",

Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 267, 31 d'octubre de 1996, pàgs. 1-4; Fernando IRURZÚN
MONTORO, "La Jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad patrimonial de la

Administración. En especial, el caso de los servicios públicos sanitarios", Revista Española de
Derecho Administrativo, núm. 87, 1995, pàg. 414 i ss; Fernando PANTALEÓN PRIETO, "La

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: sobre la jurisdicción competente", a
"Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas", Cuadernos del Poder Judicial,
XIV, 1996, pàgs. 25-44; M. SERRA DOMÍNGUEZ, "Jurisdicción competente para el conocimiento de
las reclamaciones frente a la administración sanitaria por lesiones producidas en el transcurso de
una asistencia sanitaria", Revista de Derecho y Salud, 2/1, 1994; E. SERRANO ALONSO, "Sobre la

jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad civil por daños personales causados a
los beneficiarios de la Seguridad Social", Actualidad y Derecho, núm. 34, 1992, pàgs. 1-10; M.
URIARTE RICOTE, "El conflicto de competencia planteado por la Administración al Juez civil o

social como mecanismo unificador (hacia la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) en materia
de responsabilidad administrativa", Revista de Administración Pública, núm. 143, maig - agost
1997, pàgs. 265-284; Aquilino YÁÑEZ DE ANDRÉS, "Responsabilidad civil de la Administración por
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diferent tractament jurisprudencial364. Ni tan sols les sentències del Tribunal de
Conflictes foren capaces de resoldre la qüestió ni de marcar tampoc una tendència
en aquest punt365. El legislador espanyol de 1998 tornà, després de diverses
reformes, a tractar-lo amb la intenció de donar-li una resposta definitiva. No és la
nostra intenció reproduir a continuació la discussió sobre la jurisdicció competent,

ni discutir sobre la preferència d'una jurisdicció per una altra. Tot i que el present
treball està enfocat, en la seva gran part, de forma retrospectiva, creiem que és més
útil a continuació analitzar l'ordenació competencial existent. Dit d'una altra
forma: on ha de presentar la seva demanda, avui dia, una persona que vulgui

daños a las personas y competencia de la Jurisdicción civil", Revista General de Derecho, núm.
655, abril 1999, pàgs. 3579-3584. , ,

1 - - ' / ' ''-•'• • • • ; • • ' • • • ' .
De la bibliografia sobre la reform^ en mataria de jurisdicció competent realitzada els anys 1998 i
1998 cal destacar Rafael FONTÁN TIRADO, "Competencia objetiva en materia de responsabilidad
sanitaria: aproximación urgente a la luz de las leyes 29/1998 y 4/1999", La Ley num. 4816, 11 de
juny de 1999; Juan José GONZÁLEZ RiVAS, "Comentario a la Disposición Adicional 12" de la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/1999", a Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Francisco GONZÁLEZ
NAVARRO, Juan José GONZÁLEZ RIVAS, Comentarios a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de laLey 30/1992, ̂ Ciyítas,¡Madrid, 1999, pàgs. 565-575; Vicente MAGRO SERVET,
"La responsabilidad sanitaria bajo el marco competencial del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo", Diario La Ley, núm. 4788, del 4 de mayo de 1999; Gonzalo MOLINER
TAMBORERO, "Jurisdicción social, responsabilidad patrimonial de las entidades gestoras de la
prestación sanitaria y riesgos de desarrollo", La Ley núm., 4986, 7 de febrer de 2000.

364 Ens permetem remetre'ns al nostre treball "La responsabilidad civil por uso de sangre o
productos hemoderivados. Un estudio jurisprudencial", Revista de Derecho Privado, núm. 13,
1999, pàgs. 379-467 per a veure el tractament jurisprudencial del tema de la jurisdicció competent
en els casos de sang contaminada en el dret espanyol. Allà es fa referència als clàssics arguments
aportats per cadascuna de les Sales per atribuir-se la competència, a saber: la civil, la concurrència
de subjectes de diferent naturalesa, l'actuació de vegades de l'Administració com a subjecte sotmès
al Dret privat, la vis atractiva de la jurisdicció civil, l'argument d'evitar l'anomenat peregrinació de
jurisdiccions, com a reflex - amb un contingut de justícia material - del dret fonamental a la tutela
judicial efectiva establert per l'art. 24.1 CE; la jurisdicció laboral, basant-se en la condició de
beneficiari del subjecte que rep l'assistència sanitària, en el fet que aquesta té la configuració de
prestació social i en què la reforma de la legislació administrativa del 1992 i posterior reglament de
1993 no alteraren la distribució competencial; i l'administrativa, en la naturalesa de l'ens demandat
(administració Pública) i en ser l'assistència sanitària un servei públic.

365 La jurisprudència d'aquesta Sala dictada amb posterioritat a l'entrada en vigor de la L 30/1992 és
unívoca: és la jurisdicció contenciosa administrativa la competent per conèixer les demandes de
responsabilitat d'ens públics un cop ha entrat en vigor la L 30/1992 (no consideració del moment de
causació del dany). Així, ja des de la famosa i molt estudiada Interlocutòria de 7.7,94 (RAJ 1994,
7998; MP: Pascual Sala; vot particular: Víctor Fuentes, defensant la competència de la jurisdicció
social; reclamació: agost de 1993) s'establí aquest criteri. Posteriorment s'ha anat reiterant:
Interlocutòries de 22.3.99 (RAJ 1999, 3676), M.6.99 (RAJ 1999, 6963), 20 i 22.10.99, 18.12.99,
23.12.99, 11.7.00 (Act. Lab. 2001, 251; MP: Nicolas Maurandi Guillén; fets: 1997), 12.7.00 (Act.
Lab. 2001, 319; MP: Joaquín Samper Juan; fets: 1995).
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exercitar una acció de responsabilitat per haver estat contagiada amb el VIH o el
VHC per causa d'una transfusió o d'un hemoderivat.

4.1.1 Les reformes de 1998 i 1999

L'any 1998, el legislador espanyol inicià l'aprovació d'un seguit de lleis que
cercaven la unificació de la jurisdicció competent en matèria de responsabilitat
civil, quan l'Administració fos demandada, en la jurisdicció contenciosa

"^administrativa. Concretament, el legislador modificà la Llei Orgànica del Poder
Judicial de 1985, aprovà la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de
1998 i, ja l'any 1999, reformà la Llei del Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú de 1992.

1. La LO 6/1998, de 13 de juliol, dóna un nou redactat a l'art. 9.4 LOPJ, segon
apartat, segons el qual: «[Els Jutjats i Tribunals de l'ordre contenciós
administratiu cjoneixeran, així mateix, de les pretensions que es dedueixin en
relació amb la responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques i
del personal al seu servei, qualsevol que sigui la naturalesa de l'activitat o el
tipus de relació de la qual derivi. Si a la producció del dany haguessin
concorregut subjectes privats, el demandant deduirà també enfront d'ells la
seva pretensió davant d'aquest ordre jurisdiccional»366.

2. Així mateix, l'art. 2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa estableix que «[F]ordre jurisdiccional contenciós
administratiu coneixerà de les qüestions que se suscitin en relació amb... e) La
responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques, qualsevol que
sigui la naturalesa de l'activitat o el tipus de relació que es derivi, no podent ser
demandades aquelles per aquest motiu davant dels ordres jurisdiccionals civil o
social».

3. Finalment, l'art. 2on, apartat 3 de la Llei 4/1999, de 13 de gener estableix una
Disposició Addicional a la Llei 30/1992, la 12a, segons la qual: «La
responsabilitat patrimonial de les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la

366 El text anterior establia: «Els de l'ordre contenciós - administratiu coneixeran de les pretensions
que es dedueixin en relació amb els actes de l'Administració Pública subjectes al Dret administratiu
i amb les disposicions reglamentàries». Una anàlisi crítica del nou precepte es pot trobar a José
GARBERI LLOBREGAT, "Acciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración y contra
sujetos privados que hubieran concurrid^ a la producción del daño (Problemática del artículo 9.4
párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial)", Derecho y Salud, vol. 8, num. 2, juliol -
desembre2001,pàgs. Ill-124.
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Seguretat Social, ja siguin estatals o autonòmics, així com de les entitats,
serveis i organismes del Sistema Nacional de Salut i dels centres sanitaris
concertats amb elles, pels danys i perjudicis causats en o per ocasió de
l'assistència sanitària, i les corresponents reclamacions seguiran la tramitació
prevista en aquesta llei, corresponent la seva revisió jurisdiccional a l'ordre
contenciós administratiu en qualsevol cas»367.

4.1.2 Problemes originats per la reforma realitzada

La unificació de la competència en l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu
és quelcom fet per raons de conveniència política i no pas per raons d'estricta
dogmàtica jurídica. La reforma realitzada no va ser acollida excessivament de bon

"í flO

grat , tot i que cal dir que s'agraeix la intenció de portar seguretat jurídica a una
matèria, tradicionalment, conflictiva. Tot i però, podem trobar els següents defectes
estructurals.

A) La preferència de la jurisdicció penal

D'una banda, cal tenir present que la preferència de la jurisdicció penal sobre
qualsevol altra no ha estat modificada (art. 44 LOPJ) i que en el procediment penal
es pot ventilar la qüestió referida a la responsabilitat civil.

B) La posició dels particulars

La unificació de l'exigència de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en
la jurisdicció contenciosa administrativa provoca també que els particulars hagin de
ser demandats davant d'aquesta jurisdicció. La mesura és molt discutible, perquè el

367 Aquest text és idèntic al contingut a la Disposició Addicional Primera del Reial 429/1993, per la
qual cosa un gran sector de la doctrina administrativista considerava que la unificació de la
jurisdicció i del procediment en matèria de reclamacions per assistència sanitària ja s'havia assolit a
l'ordenament espanyol. Tot i però, a la pràctica jurisdiccional, la dita Disposició del Reglament no
era aplicada, en ser considerada com a il·legal, cosa que feia que, especialment, els Tribunals de
l'ordre social es consideressin competents per conèixer de les reclamacions per mala praxis mèdica.

Així, p.e., Juan F. GARNICA, "La acciçft directa frente al asegurador en supuestos de
responsabilidad de agentes públicos. Jurisdicción competente", Actualidad civil, núm. 42, 13-19
novembre 2000.
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funcionament de la justícia contenciosa no està pensat per a que actuï, com a
demandat, un particular.

C) La problemàtica entorn l'exercici de l'acció directa

Així mateix, adverteixi's que la nova redacció de l'art. 9.4 LOPJ fa referència,
exclusivament, a aquelles persones que han «concorregut» a la causació d'un dany,
circumstància que no ens sembla predicable de la situació en la qual es troba la
companyia d'assegurances amb qui té contractada l'Administració Pública una
assegurança de responsabilitat civil. La qüestió que sorgeix immediatament és
determinar quina ha de ser la jurisdicció competent per conèixer del possible
exercici de l'acció directa establert en l'art. 76 LCS, que no ha estat pas modificat
per cap disposició legal. Al nostre parer, la jurisdicció civil ha de ser la competent
per conèixer de la qüestió, donant que, en primer lloc, l'acció neix de l'existència
d'una relació contractual regida pel Dret privat i, en segon lloc, que l'asseguradora
no ha concorregut a la causació del dany, com diu l'esmentat art. 9.4 LOPJ a fi
d'atribuir la competència a la jurisdicció contenciosa administrativa.

La majoria de la doctrina, així mateix, sosté la competència de la jurisdicció civil
per a conèixer dels casos d'exercici d'acció directa quan l'assegurat és una
Administració Pública369.

Ja comencem a disposar d'algunes resolucions judicials que es pronuncien sobre
aquest punt. I de la seva anàlisi creiem que es pot extreure la conclusió que el tema
de l'exercici de l'acció directa ocuparà un protagonisme singular a la doctrina i la

369 Luis MARTÍN REBOLLO, "Ayer y hoy...", pàg. 354; José GUERRERO ZAPLANA, "La

responsabilidad patrimonial de la Administración. Especial referencia a la Administración

Sanitaria", La Ley, núms. 5178 i 5179, 7 i 8 novembre 2000, ap. VI.4; Eduardo GAMERO, "Los
contratos de seguro de responsabilidad extracontractual de las Administraciones Públicas",

Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 103, 1999, pàg. 369; Juan F. CÁRNICA, cit., ap.
IV.a) i b), precisa quelcom més l'anàlisi, de tal forma que en aquells casos en els quals es demandi
conjuntament a l'Administració i a l'asseguradora, l'acció directa s'haurà d'exercitar en la
jurisdicció contenciosa administrativa; en canvi, si únicament es demanda a l'asseguradora, la
jurisdicció competent serà la civil. Finalment, vid. Carlos GÓMEZ LlGÜERRE, "Sobre la posibilidad

de que la víctima ejercite la acción directa contra la compañía aseguradora de la Administración
pública. Auto de la Audiencia Provincial (Sección 3a) de Valladolid de 22 de noviembre de 2000",

InDret 3/2001, qui exposa de forma aguda la situació kafkiana en la qual es troba la víctima que vol
exercitar l'acció directa: «[N]o puede ejercitarse ante la jurisdicción civil, incompetente para
declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración; y tampoco puede ejercitarse ante la
jurisdicción contencioso-administrativa jin tramitar previamente el reglamentario procedimiento de
responsabilidad patrimonial de la Administración pública que el ejercicio de la acción directa
pretende obviar» (pàg. 2).
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jurisprudència dels propers anys, per la disparitat de criteris que es comencen a
apuntar. Així, a la Interlocutòria AP Valladolid 22.11.00370 (MP: Sendino Arenas)
es desestima el recurs d'apel·lació interposat contra la Interlocutòria del Jutjat de
Primera Instància per la qual es reconeixia l'excepció d'incompetència de
jurisdicció en un cas en el qual l'actor havia sofert danys en topar amb un arbre,
caigut en un vial públic. El perjudicat havia reclamat directament a l'asseguradora
de l'Administració per la via de l'acció directa establerta a l'art. 76 JLCS. En canvi,
a la SAP Oviedo 12.6.00 (Sentència 327/2000; MP:- Rafael Martín del; Peso) i a la
Interlocutòria AP Burgos 15.6.01 (Interlocutòria núm. 351; MP: Arabela García
Espinare sosté la possibilitat d'exercitar l'acció directa contra una companyia
asseguradora d'un hospital públic davant de la jurisdicció civil, quan únicament ha

^71
estat demandada l'asseguradora . A la SAP Oviedo el tribunal realitza una
argumentació literal de l'art. 9.4 LOPJ i considera que l'asseguradora no
«concorre» en la producció del dany (en el cas, caiguda de l'actor en un local
públic); en la Interlocutòria AP Burgos, es considera competent a la jurisdicció
civil per la impossibilitat de reclamar administrativament a un ens privat, com és la
companyia asseguradora.

També trobem pronunciament de declaració d'incompetència per part de Tribunals
civils quan s'ha demandat conjuntament a l'Administració i a la seva asseguradora
en les següents sentències: STS, la, 16.3.00 (RAJ 2000, 1840), SAP La Rioja
28.9.00 (Act. Civ. 2001,263).

D) Diversitat de regles concurrents

A més, resulta que en els casos de responsabilitat per concurrència en la causació
del dany poden ser cridades regles de responsabilitat amb uns requisits diferents.
Així, p.e., quin és el criteri de prescripció per un dany causat en una intervenció
quirúrgica degut a un producte sanitari utilitzat en la sanitat pública que resulta
defectuós? La regla de prescripció es troba a la L 30/1992 o a la L 22/1994?

E) Nous motius d'inseguretat jurídica

370 Actualidad civil, núm. 15, 9-15 d'abril de 2901.

71 Ambdues extretes de Diario Médico, www.diariomedico.com.
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Finalment, qüestions referides a Dret transitori i, perquè no dir-ho, recança
d'alguns Magistrats a aplicar les reformes legislatives373, tendència d'alguns altres
a trobar «principis inspiradors» d'un sistema de distribució competencial quan no
hi ha cap norma que justifiqui aquesta decisió o justificacions impròpies de la
competència en base a textos legals que res tenen a veure amb la distribució
jurisdiccional374 poden generar (novament) una sensació d'inseguretat jurídica en la
recerca de la jurisdicció competent.

4.1.3 En definitiva, pluralitat de jurisdiccions competents

Aquella persona que vulgui presentar una demanda per haver estat contagiada amb
el VIH o el VHC durant una assistència sanitària haurà de tenir presents diferents
aspectes per a esbrinar quina és la jurisdicció competent que ha de conèixer de la
seva pretensió judicial. Per tant, es presenten diferents possibles escenaris en funció
de dues variable: la legislació aplicable al cas i la naturalesa del demandat.

A) Legislació temporalment aplicable

Aquest ha de ser el criteri per a resoldre i saber quina és la legislació aplicable. No
hi caben aplicacions retroactives en matèria d'atribució de competències en matèria
jurisdiccional, més enllà, lògicament, d'allò que disposin les disposicions
transitòries del text legal375.

372 La L 29/1998 determina que els casos esdevinguts després de la seva entrada en vigor hagin de
ser tractats per la jurisdicció contenciosa administrativa: STS, 4a, 19.4.99.

373 Tot i l'entrada en vigor de la L 29/1998 i la reforma de la LOPJ, encara hi ha sentències, en
matèria de responsabilitat sanitària, on es reconeix la competència de la jurisdicció social per
resoldre el cas. Així, la STS, 4a, 6.3.00, en la qual el Magistrat Botana López redactà un vot
particular on considerava que el cas hauria d'haver estat resolt per la jurisdicció contencioso-
administrativa.

37 Així, hi ha algunes sentències que han justificat la seva incompetència per conèixer del cas en
l'art. 215 CEE, argument aquest que se'ns fa incomprensible. Aquesta tendència la inicià la STS,
la, 16.12.98 (RAJ 1998, 9559) i ho han reiterat — de vegades reproduint l'esmentada sentència —
d'altres, com ara la STS, la, 16.3.00 (RAJ 2000, 1840; danys soferts durant festa taurina).

375 I menys encara, aplicacions de textos legals publicats però que no han entrat en vigor. Al
respecte, vegi's la SAP València, Sala .civil, 13.9.00 (Act. Civ. 2001, 197; MP: Andrés Cuenca) en
la qual es resolgué el recurs interposat per l'actor contra la desestimació de la seva pretensió per part
del JPI, en un cas de danys soferts en una festa taurina, en la qual el fonament fou la incompetència
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En aquest sentit, és correcte que ordres diferents al contenciós administratiu
resolguin encara reclamacions per responsabilitat sanitària de les Administracions
Públiques, si el procediment s'inicià amb anterioritat a l'entrada en vigor de la L
4/1999, és a dir, el 14 d'abril de 1999. Per això, ens sembla correcta la doctrina de

sentències com ara, entre d'altres:

- STS, Sala 4a, 6.3.00 (RAJ 2000, 2600): pèrdua de visió d'un ull per
intervenció realitzada el maig de 1994. Competència de la jurisdicció
social. Vot Particular del Magistrat José María Botana López, que sosté la
competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.

- STS, Sala la, 7.3.00 (RAJ 2000, 1508): lesions sofertes en sotmetre's a una
donació de medul·la. La demanda es presentà el febrer de 1993. La Sala es
considera competent1 ' $er< ey/itar, qué! les solucions de dret transitori
provoquin unansituació semblant1 fa la del ; «lamentable peregrinaje».
Textualment: «En¡efecto> la'demanda rectora de las presentes actuaciones
fue presentada con fecha de 26 de febrero de 1993, y a entrada en vigor la
Ley 30/1992, pero aún pendiente de desarrollo normativo y en el marco de

una discusión doctrinal acerca de su verdadero alcance en relación con el
Derecho precedente, razones que han abonado que esta Sala haya
mantenido y mantenga su jurisdicción...».

- STSJ Comunitat Valenciana, Social, 11.7.00 (AS 2001, 584): reclamació
feta a finals de 1996 per la infecció de VHC per via sanguínia produïda el
setembre de 1985. La jurisdicció social es considerà competent per les
qüestions d'ordre transitori a les quals ens referim, amb al·lusió expressa a
la L 4/1999.

B) Naturalesa del demandat

de jurisdicció. La demanda havia estat presentada poc abans de l'entrada en vigor de la L 29/1998.
El Tribunal confirma la sentència del Jutjat perquè la demanda fou presentada «quan ja la L 13 Jul.
1998 havia estat publicada, tot i que no hagués entrat en vigor, dissipant qualsevol dubte que
anteriorment hagués pogut sorgir». És cert que en aquell moment existien línies jurisprudencials
contràries, considerant-se en alguns casos competent la jurisdicció civil (al·legant la vis atractiva i
procurant evitar l'anomenat «pelegrinatge de jurisdiccions») i en d'altres la contenciosa
administrativa (en virtut d'allò disposat pel Reglament que desenvolupa la L 30/1992). En aquest
sentit, l'Audiència hagués hagut de decidir segons un raonament o un altre (i, eventualment, ja seria
objecte de discussió la correcció de la seva decisió). No ens sembla correcte, però, al·legar com a
fonament de la decisió una llei que encara no ha entrat en vigor.
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Cal recordar que tota la discussió sobre jurisdicció competent té un element comú:
que intervingui una Administració Pública i persones de naturalesa privada. Si no
hi ha aquesta circumstància, no té sentit discutir sobre la jurisdicció competent:
intervenint persones sotmeses al Dret privat la jurisdicció competent és la civil, i
intervenint persones sotmeses al Dret públic o concurrent aquestes amb persones de
Dret privat, segons l'estat actual de la legislació, la jurisdicció competent és la
contenciosa administrativa. Aquesta afirmació sembla òbvia, però si ens fixem en
els repertoris de jurisprudència veiem com pel simple fet de concórrer un ens
públic i persones físiques que despleguen la seva activitat incardínada en aquest
servei públic (no actuen, doncs, com a persones subjectes al Dret privat), es recorre
a la concurrència de subjectes de diferent naturalesa (cosa que no és certa). I amb
aquesta argumentació s'accedia a la jurisdicció civil, fet que encara avui podria ser
rellevant per aquell cas en el qual no fos d'aplicació la reforma duta a terme els
anys 1998 i 1999, que han reconegut la competència de l'ordre contenciós
administratiu pel simple fet d'intervenir una Administració (fins i tot quan aquesta
ho fa utilitzant instruments de Dret Privat).

Aquesta afirmació pren ple sentit en el Vot particular que el Magistrat Antonio
Gullón redactà a la STS, la, 23.10.00 (Act. Civ. 2001, 249). En el cas, es discutia
sobre la responsabilitat dels metges i de l'ens sanitari públic on es intervingué a un
nen diabètic, l'any 1988, al qual se li prescrigué glucosa. El nen va morir. La
jurisdicció civil es reconegué competent però no condemnà perquè considerà que
no s'havia provat el nexe causal. El Prof. Gullón, en el seu Vot particular,
sostingué la competència de la jurisdicció administrativa: els metges actuaren com
a dependents del servei públic, per la qual cosa no hi ha diferent naturalesa dels
demandats.

4.2 La responsabilitat civil derivada de delicte

4.2.1 Dret penal i sang contaminada

L'estudi que ens ocupa quedaria incomplet i oferiria una visió reduïda de les
conseqüències que es poden derivar del contagi de la malaltia si no fem referència a
la repercussió que té el fet que la conducta causant del contagi sigui considerada
com un il·lícit penal. Cal dir, en primer lloc, que a Espanya, a diferència d'altres
països376, el Dret Penal no ha estat l'instrument principal amb el qual s'han resolt
els casos de contagis del VIH o del VHC.

376 Recordi's els casos francès, japonès, portuguès i suis exposats en el primer apartat d'aquest
treball.
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De fet, del total de 200 sentències que utilitzem al llarg del treball, només cinc
pertanyen a la jurisdicció penal: la primera, la Interlocutòria del Tribunal de
Justícia de la Comunitat Valenciana de 14 de juny de 1990,- en la quai es confirma
l'arxiu de les diligències iniciades contra els responsables d'un Banc de Sang per
considerar-se que la manca d'ús de qüestionaris no suposà negligència; la segona,
la sentència del Tribunal Suprem de 18 de novembre de 1991, en la qual es
condemnà al Director Mèdic i a la Cap del Servei d'Hematologia de l'Hospital
«Prínceps d'Espanya» de Bellvitge (Barcelona) per no practicar les proves de
detecció del VIH en les donacions de sang, en compliment de l'Ordre de la
Generalitat de Catalunya de 10 d'octubre de 1986, que imposà aquesta obligació; la
tercera, la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona de 17 de juliol de
1993, que absolgué al Director Mèdic, als Cap del Servei d'Hematologia, al Cap
del Banc de Sang i a un metge responsable d'un equip mòbil d'extracció de sang,
tots ells de la Ciutat Sanitària de la Vall d'Hebrón (Barcelona) dels delictes
imputats per causa d'un contagi de VIH produït el maig de 1986, doncs es
considerà que la seva actuació no suposà, des d'una perspectiva penal, atemptar
contra les més elementals normes de precaució; la quarta, la sentència de
l'Audiència Provincial de Barcelona de 5 de juliol de 1995, en la qual s'absol als
directors de la Creu Roja d'un delicte d'imprudència temerària en relació amb el
delicte de propagació maliciosa de malalties i de lesions culposes per imprudència;
i la cinquena, la sentència del Tribunal Suprem de 13 de febrer de 1997, en la qual
s'absolgué al metges acusats del delicte d'imprudència temerària professional per
considerar-se que no els era imputable aquesta conducta.

A banda, recordi's la referència a la STS, 2a, 28,1.97 que hem realitzat, en la qual el contagi
del virus fou degut a relacions sexuals.

Finalment, és procedent per refermar la idea que el procediment penal no és el principal
mecanisme judicial utilitzat en els casos de sang contaminada espanyols la cita de la STC
24/1994, de 27 de gener de 1994 (MP: Miguel Rodríguez-Pinero y Bravo-Ferrer). En el cas,
es transfongué sang, amb autorització judicial, a un testimoni de Jehovà el gener de 1990. La
transfusió li salvà la vida però li contagià el VHC. Aquesta actuació motivà l'incoació de
diligències prèvies per esbrinar si es va cometre un delicte contra la llibertat de consciència.
El jutge instructor arxivà el cas en considerar que no es va cometre aquest delicte, tot fent
l'advertiment per qual la part perjudicada disposa de les oportunes accions civils. El Tribunal
Constitucional denega el recurs d'empara i considera que l'arxiu del cas, i posteriors
resolucions confirmatòries d'aquest parer, no suposen una vulneració a la tutela judicial
efectiva ni a la llibertat ideològica.

4.2.2 Sang contaminada: il·lícit penal?

Sens dubte el Dret Penal constitu«x també un medi adient per a exigir
responsabilitats a aquells que hagin de ser considerats culpables en el cas de la sang
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contaminada. Així s'ha fet en d'altres països; no en canvi en el cas espanyol. A
continuació es descriuen els possibles tipus penals en els quals es pot incórrer en el
nostre específic objecte d'estudi (no, per tant, els tipus genèrics com ara lesions o,
fins i tot, mort que també podrien concórrer).

Segons el Codi Penal vigent377, cometen delictes contra la salut pública:

- Aquell que, sense estar degudament autoritzat, elabori substàncies nocives
per a la salut o productes químics que puguin causar estralls, o els despatxi
o subministri, o comerciï amb ells (art. 359 CP). En aquest supòsit, la
conducta il·lícita consisteix en actuar sense gaudir de l'autorització
administrativa pertinent. En el cas de la sang contaminada el precepte pot
ser de plena aplicació perquè tant els Bancs de sang com els laboratoris
farmacèutics que elaboren productes sanguinis necessiten de l'autorització
per a dur a terme la seva activitat.

- Aquells que expenguin o despatxin medicaments deterioráis o caducats, o
que incompleixin les exigències tècniques relatives a la composició,
estabilitat i eficàcia, o substitueixin uns per uns altres, i d'aquesta manera
posin en perill la vida o la salut de les persones (art. 361 CP). Vegi's que el
tipus delictiu incorpora com a tret definitori la mercantilitat, amb la qual
cosa sembla de difícil aplicació als casos de transfusions o d'ús de
productes sanguinis esdevinguts a la sanitat pública. Vigent l'anterior Codi
Penal, és de cabdal importància en aquesta seu la STS, 2a, 18.11.91 (RAJ
1991, 9448)378, en la qual es discutia, entre d'altres aspectes, sobre
l'aplicació de l'art. 343 CP 1973, que tipificava com a delicte la distribució
de medicaments deterioráis. El TS considerà que la conducta dels
demandats no podia ser inclosa en aquest tipus perquè mancava l'afany de
guany que va implícit en l'acció de distribució, a efectes de la legalitat
llavors vigent.

- Aquell que, en fabricar o elaborar un medicament, o en un moment
posterior, n'alteri la quantitat, la dosi o la composició genuïna, segons el
que està autoritzat o declarat, privant-lo totalment o parcialment de la seva
eficàcia terapèutica, i d'aquesta manera posi en perill la vida o la salut de
les persones (art. 362.1.1 CP). Aquest supòsit es diferencia de l'art. 361 CP

377 LO 10/1995, de 23 de novembre de 1995 (BOE núm. 281, de 24 de novembre).

378 Vid. José Ma Jiménez AGUIRRE, "Imprudencia sanitaria. Transfusión de sangre con SIDA",

Boletín del Colegio de Abogados deJVIadrid, 1992, 1, pàgs. 101-107; Jesús Ma SILVA, "¿a
responsabilidad penal por contagio hospitalario", Derecho y Salud, vol. 8, núm. 1, gener —juny
2000, pàgs. 37- 45.
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que acabem de veure en el subjecte actiu: ara ho és el fabricant i no pas,
com ho era anteriorment, aquell que el distribueix.

4.2.3 La responsabilitat civil derivada de delicte

Els arts. 109.1 i 116 CP estableixen l'obligació de reparar els danys i perjudicis
causats per aquell que ha comès un delicte o una falta379. L'exercici de l'acció de
responsabilitat civil derivada de delicte no ha de realitzar-se necessàriament en el
procediment penal, sinó que l'art. 109.2 CP permet al perjudicat fer-ho davant la
jurisdicció civil. No obstant, quan el delicte o falta hagin estat comesos pel
personal al servei de les Administracions Públiques, l'art. 146.1 L 30/1992, segons
redacció L 4/1999, estableix que «la responsabilitat civil derivada del delicte
s'exigirà d'acord a allò previst a la legislació corresponent». Els dubtes
interpretatius que planteja la norma són evidents: quina legislació és «la legislació
corresponent»? L'art. 109.2 CP o l'art. 145 L 30/1992? És clar, per tot plegat, que
una opció o una altra determinen un canvi de règim jurídic aplicable.

La responsabilitat civil que se'n derivi comprendrà la reparació del dany i la
indemnització de perjudicis materials i morals (art. 110 CP). La indemnització
d'aquests darrers tipus de dany, així mateix, pot comprendre a altres persones
diferents a la persona agreujada, com ara a familiars o a tercers que hagin sofert
aquest dany (art. 113 CP).

Així mateix, persones diferents a l'autor poden ser declarades responsables civils.
Concretament, l'art. 117 CP estableix la responsabilitat de les asseguradores «que
hagin assumit el risc de les responsabilitats pecuniàries derivades de l'ús o de
l'explotació de qualsevol bé, indústria o activitat quan, com a conseqüència d'un
fet previst en aquest Codi, es produeixi l'esdeveniment que determina el risc
assegurat»; el 120.3 CP, la responsabilitat de les persones naturals o jurídiques en
els casos de delictes o faltes comesos en els establiments dels quals siguin titulars
quan hi hagi hagut una infracció dels reglaments de policia o de les disposicions de
l'autoritat relacionades amb el fet punible; i el 121 CP, la responsabilitat civil
subsidiària de l'Administració Pública pels danys causats per personal al seu servei
i sempre que la lesió sigui conseqüència directa del funcionament del servei públic.

Sobre els elements que configuren la denominada «responsabilitat civil ex delicte», vid. Jesús
María SILVA SÁNCHEZ, "¿«ex delicio»? Asuetos de la llamada «responsabilidad civil» en el
proceso penar, InDret 3/2001, www.indret.com. Vid. també al respecte Encarna ROCA, Derecho de
daños, pàgs. 108-111.
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4.3 Legitimació activa

4.3.1 El perjudicat

Les persones contagiados pel VIH o pel VHC gaudeixen d'una acció per a
rescabalar-se del dany sofert. I així, des d'una vessant processal, s'afirma que estan
legitimades activament per interposar una demanda de danys i perjudicis contra el
causant del dany (ó pèï f eàmzaf qualsevol aítre actuació, diferent de la judicial, que
cerqui la satisfacció d'aquest interès, com ar'a transigir sobre el litigi).

• " ; • , ' ', . 1 . . ; ¡ ! i ', í ' ' ; '

És possible també que el propi perjudicat exerciti en el mateix procés en el qual
pretén la declaració de responsabilitat pel contagi i danys soferts el rescabalament
dels danys soferts per altres persones,1 com ara familiars o persones properes.
Aquest supòsit, p'eíò/es1 regeikí'per \ les sregles pròpies'de la representació, en
exercitar-se un dret que no és $rbpi? »" '

4.3.2 Els hereus, els representants legals i les persones properes a la
víctima

Si bé en la majoria dels casos és la pròpia víctima qui exercita l'acció de danys, ella
no és Púnica legitimada processalment, doncs també la poden realitzar els seus
hereus, en virtut de l'efecte successor! que es preveu en els arts. 1.1 CS i 661 CC.
A efectes merament expositius, així mateix, cal distingir en aquesta seu dues
possibles situacions: d'una banda, l'exercici per part de l'hereu de les accions que

O Q 1

no va exercir (ni a les quals va renunciar o sobre les que va transigir) el causant
i, d'una altra, la substitució processal que es produeix quan durant el procés, iniciat

380 I així, a la STSJ Astúries, Sala Contenciosa administrativa, 29.6.99 (RJCA 1999, 1874) el
Tribunal estableix únicament una indemnització a favor del perjudicat i desestima les quanties
sol·licitades per a indemnitzar els danys soferts per la seva esposa i fills en no acreditar-se la
representació processal d'aquests.

381 La SAP Navarra, Sala Civil, 28.7.99 (AC 1999, 6526; MP: Ángeles Egúsquiza Balmaseda) tracta
de la discussió sobre si es tracta de obligacions indemnitzatòries o simplement d'expectatives
indemnitzatòries. En el cas s'analitza la naturalesa de les accions judicials encara no exercitades
contra els laboratoris que una persona jjontagiada amb el VIH havia transmès a la seva filla. El
Tribunal no considera que es tracti de drets amb un contingut obligacional, sinó de meres
expectatives de dret, les quals, així mateix, pertanyen de dret propi a la filla.
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per la víctima, aquesta mor i el continua el seu hereu. En cap d'aquests possibles
"ÏS39

escenaris hauria de canviar la pretensió indemnitzatòria .

Així mateix, en els casos de contagis produïts a menors d'edat, són els pares
titulars de la potestat o els seus representants legals els que poden exercitar les
accions de responsabilitat.

A banda d'aquests supòsits, qualsevol persona propera a la víctima, sense
necessitat que sigui hereu o representant legal, pot iniciar una acció de danys pel
contagi i/o mort d'aquella. En aquest cas, fixem-nos que l'acció que exercita la fa

O OT

en nom propi pels danys que el contagi i/o la mort de la víctima li ha causat ,
qüestió que és important a efectes de la determinació dels danys indemnitzables. En
concret, els danys habitualment reclamats ho han estat en concepte de dany
moral3 4, però també poden ser altres de naturalesa clarament patrimonial, com ara
les quanties deixades d'ingressar en la unitat familiar, entre d'altres.

Adverteixi's, finalment, que la legitimació a la qual ens estem referint és diferent a
l'àmbit de beneficiaris que hagi determinat el legislador en establir ajuts públics ,
els quals seran objecte d'estudi en el Capítol Cinquè d'aquest treball.

382 Per aquest motiu no ens sembla correcta la fonamentació de la STS, la, 28.12.98 (RAJ 1998,
10161), que resolgué un cas en el qual es contagià del VIH a la mare i aquesta, a la vegada, contagià
al seu fill. El procés judicial l'inicià la mare, tot reclamant pel contagi sofert i per la mort del seu fill
a causa del contagi. Quan aquesta morí, la substituí en el procés el seu marit. El Tribunal estableix
la indemnització de 15 milions a favor d'aquest en concepte del dany moral sofert per la pèrdua dels
fills (10 milions) i pel dany de saber que la mare ha estat infectada pell VIH (5 milions).

383 És força expressiu, en aquest sentit, el raonament contingut a la STSJ Catalunya, Contenciosa
administrativa, 11.2.00, en la qual Factora era la filla de la contagiada, que havia mort. El demandat
al·legà la manca de legitimació d'aquest perquè existia un altre hereu, però el Tribunal rebat aquest
argument en considerar que constitueix títol legitimador suficient ser persona perjudicada per la
mort de la mare.

384 Així, a la STSJ Astúries, Sala contenciosa administrativa, 25.3.99 (colex: 99CA2833) accionà la
filla pels danys soferts per la mare contagiada, que morí, i per com aquest contagi incidí en les
relacions familiars. S'establí una indemnització de 15 milions, que era la quantitat sol·licitada.

385 Així, p.e., a la SAN 24.5.00 (RJCA 2000, 3463), els pares d'una noia contagiada peí VIH, a qui
se li havien reconegut els ajuts públics del RD-L 9/1993, obtingueren una indemnització de 10
milions per a cadascun en concepte de dany moral.
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4.3.3 Les associacions de consumidors i usuaris. Class Actions en el
dret espanyol?

La nova Llei d'Enjudiciament civil386 ha introduït un seguit de novetats que poden
arribar a tenir una gran transcendència en els futurs casos de responsabilitat civil
quan les víctimes afectades són una pluralitat de persones, com va ser, p.e., el cas
de la sang contaminada.

D'una banda, l'art. 6 LEC reconeix capacitat processal a «los grupos de
consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que
lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para demandar
en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los
afectados».

Així mateix, l'art. 11 LEC determina la legitimació activa per a la defensa deis
drets i interessos dels consumidors i usuaris a les «asociaciones de consumidores y
usuarios legalmente constituidas» (art. 11.1), així com a «las entidades legalmente
constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los
propios grupos de afectados» (art. 11.2) i a les «asociaciones de consumidores que,
conforme a la Ley, sean representativas» (art. 11.3), pel cas que els afectats siguin
de difícil determinació.

Tot i que la qüestió no és nova387, a partir d'aquests articles s'ha intensificat la
discussió a la doctrina espanyola sobre l'existència de procediments judicials
semblants a les class actions americanes. En general, la articulació feta pel
legislador ha rebut una crítica generalitzada, per ser més programàtica que concreta
i per deixar molts dubtes plantejats en temes tant importants com ara la concreció
dels legitimats actius, la dinàmica del procediment, l'efecte de la sentència respecte
d'aquells afectats que no han volgut participar en l'acció col·lectiva i l'execució de
la sentència388.

386 Llei 1/2000, de 7 de gener de 2000 (BOE núm. 7, de 8 de gener; correcció d'errors: BOE núm.
90, de 14 d'abril).

387 L'art. 20.1 LGDCU, que no ha estat derogat de forma expressa, estableix que «las asociaciones
de consumidores y usuarios ... podrán ... representar a sus asociados y ejercer las correspondientes
acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses generales de los
consumidores y usuarios ...».

f
388 Al respecte, vid. Juan José MARÍN LÓPEZ, "Les accions de classe en el dret espanyol", InDret
3/2001.
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En el Llibre Verd de la Comissió sobre la responsabilitat civil per productes
defectuosos389, així mateix, es plantejava la utilitat de preveure aquest mecanisme
com a forma de donar més protecció a les víctimes. La proposta no ha tingut una
acollida favorable, ni pel col·lectiu farmacèutic, ni pel col·lectiu més pràctic i
acadèmic.

4.4 Legitimació passiva

Com hem estat veient, en l'elaboració d'un producte derivat de la sang així com en
la preparació d'una unitat de sang per a ser transfosa intervenen una pluralitat de
subjectes que assumeixen diferents papers i despleguen diferents activitats: des del
centre de recollida de sang fins al laboratori fabricant, passant per la intervenció de
les autoritats públiques que vetllen per la qualitat dels productes en circulació. Tots
aquests subjectes, que a continuació es descriuen, esdevenen possibles legitimats
passius que poden afrontar una reclamació per motiu del contagi sofert per la
víctima. Veiem quin paper desplega cadascun d'ells.

4.4.1 Pluralitat de legitimats passius

La diversitat de subjectes que poden prestar l'assistència sanitària, tant de
naturalesa pública com privada, així com la pluralitat de persones que actuen per
aquests centres sanitaris i el fet que la sang sigui recollida per uns ens específics i
processada per aquests mateixos o per laboratoris en l'elaboració de productes
sanguinis aboca a una situació en la qual, en casos de contagi, poden ser cridats al
procés tots aquests subjectes.

L'existència d'aquesta pluralitat de subjectes provoca, així mateix, complicades
relacions jurídiques, tant en un ordre processal (qüestions referides al litisconsorci,
a transferència de competències, ...) com en un ordre de dret substantiu (relacions
entre diversos causants d'un dany, quotes de participació, imputació, ...), que no
sempre beneficien a la víctima.

Així, a la STSJ Catalunya, Sala Contenciosa administrativa, 26.10.00 (Base dades La Ley
CAT) es confirmà l'acte administratiu que denegava la pretensió de rescabalament d'un
contagi del VHB perquè la víctima havia estat tractada en una pluralitat de centres sense que
es pogués saber en quin d'aquests havia estat contagiada. Cal dir, no obstant, que el principal

Comissió de les Comunitats Europees, Llibre Verd. La responsabilitat civil per productes
defectuosos, Brussel·les, 28 de juliol de 1999, COM (1999) 396 final. .
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raonament per a negar la pretensió indemnitzatòria fou que ni tan sols es pogué demostrar la
relació de causalitat.

A continuació es descriuen els principals possibles demandats i els motius per què
poden ser-ho, així com s'avancen les respostes a algunes de les qüestions que;ara

hem plantejat. .

•-3ts«

4.4.1.1 Administracions públiques sanitàries

A l'Estat espanyol, l'assistència sanitària és prestada, de forma majoritària, per
l'Administració Pública, ja sigui estatal o ja sigui autonòmica en aquelles
Comunitats que han assumit les competència en matèria sanitària. Per aquest motiu,
quasi totes les sentències espanyoles sobre sang contaminada tenen com a part
demandada a ens sanitaris públics i no pas privats, fet que no ha de dur a entendre
que la medicina pública és més «perillosa» que la privada. Simplement és una
qüestió d'abast de la cobertura assistencial.

Les següents Comunitats Autonòmiques tenen serveis propis de salut: Andalusia (Servicio
Andaluz de Salud), Canàries (Servicio Canario de Salud), Catalunya {Institut Català de la
Salut - ICS), Comunitat Valenciana (Servei Valencià de la Salut - SERVASA), Galícia
(Servicio Galega de Saúde - SERGAS), Navarra (Servicio Navarro de Salud - Osasunbideá)
i Pais Basc (Servicio Vasco de Salud - Osakidetzd). L'ens encarregat de prestar l'assistència
sanitària a la resta de l'Estat és l'Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).

La raó per la qual són considerats com a legitimats passius consisteix en què el
dany (contagi) es produí durant la realització de l'assistència sanitària en un centre
que depèn de l'ens públic. Els fonaments de responsabilitat varien, com veurem
més endavant. Així, són demandats per la regla de la responsabilitat vicarial
(responen de l'actuació de les persones que hi treballen per a ells), si el fonament
de la imputació ha estat culpabilístic, o pel criteri de responsabilitat objectiva quan,
genèricament, s'al·lega haver-se sofert un dany en el centre, sense identificar als
subjectes - persones físiques - que intervingueren. També s'ha al·legat la
prescripció d'un hemoderivat en el centre públic (STSJ Comunitat Valenciana,
Social, 25.1.01) 39°.

3 Més endavant ens demanarem sobre la possibilitat de demandar a l'Administració de l'Estat per
raó del contagi en base a altres fonaments, com ara, p.e., l'autorització del medicament o la manca
d'adopció de mesures de protecció convenients, etc. En aquests casos, l'Administració demandada
és la de l'Estat i no l'hem inclosa en aquest apartat per referir-se a un tema general de seguretat dels
medicaments i no estrictament de prestació d'assistència sanitària.
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La pluralitat d'ens públics en la prestació de l'assistència sanitària derivada de la
distribució competencial, així com el factor temporal en la implementació d'aquest

model d'ordenació territorial, plantegen un seguit de qüestions.

D'una banda, la referida la transferència de competències en matèria sanitària a
algunes Comunitats Autònomes. En alguna ocasió, aquest fet ha estat al·legat pel
titular de la competència en el moment de la presentació de la reclamació o
demanda a fi d'exonerar-se per manca de legitimació passiva. Aquesta
argumentació ha estat rebutjada pels Tribunals, i no únicament en casos de

responsabilitat civil per defectuosa assistència sanitària, els quals han afirmat que
les eventuals responsabilitats en les quals hagi incorregut l'Administració estatal
són transferides a l'autonòmica qui, per tant, haurà de suportar la condició de

legitimat passiu.

Conclusions que podem extreure del contingut de les sentències que a continuació
s'exposen, endreçades per ordre cronològic:

1) En el cas de la STSJ Comunitat Valenciana, Sala Social, 9.12.93 (AS 1993, 5374), els pares
d'un nen contagiat amb el VIH per un contagi realitzat el 1984, interposaren una demanda
contra el SERVAS A, a qui reclamaven d pagament de 100 milions de ptes. en concepte
d'indemnització pel dany moral que havien sofert per la mort del seu fill. El demandat, entre
d'altres arguments, feu referència a la manca de legitimació passiva i a la violació del Reial
Decret 1612/1987, de 27 de novembre, pel qual es traspassaren les competències en matèria
sanitària a la Comunitat Valenciana, fent-se efectives I'l de gener de 1988. El motiu fou
desestimat i el Tribunal condemnà al SERVASA al pagament de 15 milions: «el término
obligaciones comprende todos los transmisibles, cualquiera que haya sido su causa (ex art.
1089 del Código Civil)....» (FD 2on).

2) A la STSJ Comunitat Valenciana, Sala Social 12.4.94 (AS 1994, 1692), en un cas en el
qual el contagi s'havia produït el juny de 1986, el Tribunal recorregué al fet que la malaltia
es manifestés amb posterioritat a l'efectivitat de la transferència competencial per refermar
la condició de legitimat passiu de l'ens autonomie de salut (FD 2on, 3).

3) La STS, Sala 4a, 23.1.95 (RAJ 1995, 402), resolgué un cas, ara de contagi d'hepatitis
esdevingut el 1986, en el qual es plantejà la mateixa qüestió, sent també la part demandada
el SERVASA. També fou considerada responsable de forma exclusiva perqué «del
contenido del Real Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre, sobre traspaso a la Comunidad
Valenciana de las funciones y servicios del INSALUD no se deducía que se excluyera la
legitimación pasiva de SERVASA» (FD 5e). El Tribunal, així mateix, aportà un nou
argument per considerar al demandat com a legitimat passiu: el fet que el dany encara es
manifestés un cop les competències ja havien estat transferides a la Comunitat Autònoma.

4) Més recentment, la STS, 3a, 10.2.01 (RAJ 2001, 2629) ha estimat el recurs de cassació
interposat per l'actor contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia de 21
de març de 1996, per la qual es denegava la seva pretensió indemnitzatòria per motiu del
contagi del VHC el juny de 1981 per manca de legitimació passiva de la Conselleria de
Sanitat de la Xunta de Galícia. El Tribunal Superior justificà la seva decisió en el fet que la
causació del dany es produí amb anterioritat a l'assumpció de la competència en matèria
sanitària, que es realitzà per Reial Decret de 28 de desembre de 1990. Per contra, el
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Tribunal Suprem considera que l'obligació de reparar, hagi o no estat declarada en via
administrativa o en seu judicial, es transfereix juntament amb el servei (FD 1er). En el cas,
tot i però, no es declarà la responsabilitat de l'ens autonòmic en no haver-se acreditat la
relació causal. En el mateix sentit, STSJ Comunitat Valenciana, Social, 11.7.00 (AS 2001,
584).

En contraposició a aíniestçs sentències interessa destacar dues més:

• ' i' ;:' 1 v1 v- :'ii'.ï'-:fí ; f ' i . ' V : ! / í / . / . V i ' . 'V '
5) D'una banda, la STSJ Galícia, Social,;25.3.93 (AS 1993, 1362) en la qual es condemnà

solidàriament al SERGAS i a l'INSALÜD perquè els fets es produïren tant abans com
després de la transferència de competències. Segons la sentència, «en contemplación tanto
de los términos en que fueron traspasados las funciones y servicios del Instituto Nacional
de la Salud a la Comunidad Autónoma Gallega... cuanto por tratarse de un supuesto de
responsabilidad objetiva,' ajeíio a la discriminación culposa, por la asistencia sanitaria
sucesivamentó'preitó'áa por ámioá oreaüísm'ós1 públicos» (FD 5e).

( i M ' ; 1 1 i ' . - . . . •

6) I d'una atoa, la STSJ Catalunya, Social, 16.1.95 (AS 1995, 266): l'actor havia rebut
assistència sanitària en un hospital gallec l'any 1984, on se li transfongueren sis unitats de
sang, i en un altre català, l'any 1990, on se li diagnosticà la presència d'anticossos del VIH.
L'INSALÜD transferí les competències en matèria sanitària al SERGAS l'any 1990. La
demanda es dirigí contra l'INSALÜD, l'ICS i el SERGAS. S'establí la responsabilitat
exclusiva de l'INSALÜD: «si indiscutidamente, los hechos determinantes de la
responsabilidad a que el litigio se contrae tuvieron lugar con ocasión de transfusiones
sanguíneas llevadas a cabo en 1984 en Hospital de Lugo entonces dependiente del
INSALUD, es claro que no sólo... no puede jurídicamente hacerse retroactiva la
responsabilidad del codemandado SERGAS sino que ante la inexistencia de precepto legal
que así lo determine, deviene inaplicable la mancomunidad o solidaridad a que aluden los
artículos 1137 y siguientes del Código Civil».

En segon lloc, la possible concurrència de diferents Administracions Públiques en
la causació del dany pot provocar problemes en la identificació de l'ens al qual
imputar el dany causat391. Recordi's, no obstant, que l'art. 140 L 30/1992 estableix
la regla de solidaritat en els casos de concurrència de vàries Administracions en la
causació d'un dany. Article aquest que fou modificat per la L 4/1999 en el sentit

391 Així, en el cas resolt per la STSJ Balears, Social, 13.5.93 (AS 1993, 2558) un nen havia estat
tractat amb un hemoderivat en un hospital depenent de l'INSALÜD i en un altre depenent de l'ICS.
La sentència condemnà únicament a l'INSALÜD al pagament de 10 milions pel contagi del VIH
produït. Més dràstica, en canvi, fou la decisió adoptada a la STSJ Catalunya, Contenciosa
administrativa, 26.10.00 (Base dades La Ley CAT), en la qual la persona contagiada havia rebut
diversos tractaments a diferents centres públics. La pretensió fou desestimada per no apreciar-se
relació causal entre l'actuació d'un dds hospitals en el qual rebé tractament, l'únic que fou
demandat, i el contagi. Ara bé, cal tenir en compte, i aquí rau la nostra crítica, que també havia estat
demandada l'Administració titular del servei i responsables dels diferents hospitals.
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d'ampliar els supòsits de responsabilitat solidària, ja que l'originari art. 140 només
feia referència a aquells supòsits en els quals els danys derivessin d'actuacions
col·legiades.

Finalment, donat que els hemoderivats són fabricats per ens privats, en moltes
ocasions l'Administració ha al·legat l'excepció de litisconsorci passiu necessari en
no haver estat cridat al procés al laboratori fabricant del producte. Aquesta
excepció també ha estat rebutjada pels Tribunals.

Així, a la STSJ Catalunya, Sala Social, 9.12.92 (AS 1992, 6357), l'hemoderivat que causà
el contagi de VIH havia estat subministrat per Laboratoris Grífols. L'al·legació de
litisconsorci passiu necessari formulada per l'Institut Català de la Salut fou desestimada pel
Tribunal, qui considerà que en el procés es ventilava la responsabilitat de l'ens públic, sent,
per això, ell l'únic legitimat passiu. Segons el Tribunal «no se debaten deberes,
obligaciones o incumplimientos de otras personas».

4.4.1.2 Hospitals privats

Com hem comentat en el paràgraf anterior, l'assistència sanitària és prestada à
l'Estat espanyol de forma majoritària per l'Administració Pública, per la qual cosa
a la jurisprudència espanyola hi ha poques sentències en les quals es resolgui un
cas de sang contaminada esdevingut en un centre privat.

A tall d'exemple, ho són les següents: SAP Alacant, Civil, 24.2.99 (AC 1999, 351): atenció
sanitària realitzada al "Sanatorio del Perpetuo Socorro" (Alacant). La demanda es dirigí
contra la "Casa de Reposo y Sanatorio del Perpetuo Socorro, S.A." i contra les
asseguradores; SAP La Corunya, Civil, 20.3.98 (RAJ 1998, 370): contagi de VIH produït en
un hospital privat, que fou demandat, conjuntament amb la seva asseguradora; STSJ
Catalunya, Social, 30.7.94 (AS 1994, 3091) s'havia demandat conjuntament a l'ICS, a l'Hospital
de Bellvitge (Barcelona) i al Centre Neurològic Baix Llobregat, S.A. El TSJ absolgué a l'ICS,
únic condemnat en instància, per no acreditar-se la relació causal.

El fonament de la demanda contra l'hospital es concreta en la prestació defectuosa
d'un servei, per la qual cosa la legislació aplicable serà bé el Codi civil, bé la
LGDCU. Així mateix, també és possible que sigui d'aplicació la L 22/1994 si són
considerats com a fabricants o com a subministradors. Tingui's present que en tots
aquests casos l'hospital respon per una actuació pròpia. En aquest sentit, podria
també ser declarat responsable per la conducta del personal al seu servei.
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L'excepció de litisconsorci passiu necessari en aquests casos ha tingut el mateix
tractament que el comentat en el punt anterior, de la forma que s'ha desestimat la
seva al·legació.

Així, a la SAP La Corunya, Civil, 20.3.98 (RAJ 1998, 370) els demandats al·legaren
l'excepció de litisconsorci passiu necessari perquè el laboratori farmacèutic que havia
subministrat el fibrinogen que causà el contagi no havia estat demandat (laboratori que, per
cert, no estava determinat per una negligència de l'hospital). L'audiència refusà l'excepció
en considerar que l'hospital no podia repercutir la seva manca de control sobre la identitat
dels laboratoris que li subministraven productes en la víctima i provocar, així, que aquesta
demandés a tots els laboratoris que li haguessin subministrat algun hemoderivat.

4.4.1.3 Laboratoris

Els fabricants de productes sanguinis contaminats són responsables també dels
danys derivats d'aquests productes. En dret espanyol, l'exigència d'aquesta
responsabilitat es fonamentà fins el 1984 en les regles del Codi civil; a partir de
l'entrada en vigor de la LGDCU, en aquesta norma; i a partir de juliol de 1994, en
la L 22/1994.

Tot i però el règim de responsabilitat objectiva que estableixen tant la LGDCU i la
L 22/1994, sobre les quals tornarem més endavant, que en principi afavoreixen al
consumidor, no ha constituït la pràctica en els casos de sang contaminada
espanyols demandar al fabricant, titular de la llicència o subministrador. Diferents
motius poden indicar-nos, que no justificar, el perquè: d'una banda, sembla més
fàcil per la víctima dirigir-se contra l'ens que ha prestat el servei sanitari que
investigar qui és el fabricant del producte que li subministraren; d'una altra, la
configuració legal actual sobre l'accés a determinada informació que integra la
història clínica no facilita assolir-la392; finalment, els laboratoris han preferit en
moltes ocasions transigir a sotmetre's a un procediment judicial.

392 En aquest sentit, el diari El País del 2 de novembre de 1999 publicà la notícia de les dificultats
que estaven tenint els familiars d'uns hemofílies, ja morts, que foren tractats a l'hospital de Madrid
La Paz, per accedir a la concreta informació del laboratori fabricant del producte que causà el
contagi a fi de demandar-los. El Director-Mèdic de l'hospital es negava a lliurar l'historial clínic
dels pacients, on constava dita informació, al·legant que només el propi pacient i els metges tenen
dret a accedir al seu contingut, segons disposa l'art. 61 LGS, i que aquest és un dret personalíssim i,
per tant, no transmissible. Així mateix, considerava que una actuació semblant suposaria la comissió
d'un delicte de descobriment i revelació de secrets (art. 197 CP). Així les coses, els familiars
optaren per presentar una querella criminal per les morts dels hemofílies, querella que no té com a
objectiu buscar eventuals responsabilitats penals, sinó aconseguir que el Jutge instructor assoleixi la
informació referida a la identitat dels laboratoris.
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Per aquests motius, són molts poques les sentències en el cas espanyol que tracten
de la responsabilitat dels laboratoris en comparació al total de sentències que hem
utilitzat, tot i que cal destacar que ens tots els casos en els quals els laboratoris han
estat demandats, ha procedit la seva condemna: així: STS, Sala la, 5.10.99 (RAJ
1999, 7853; VHC): ICN-Hubber; SAP Balears, Civil, 4.4.95 (AC 1995, 933):
Landerlan, conjuntament amb el INS ALUD; i SJPI num. 1 Jaén 31.7.01 (còpia):
Baxter.

4.4.1.4 Bancs de sang

Com hem vist, els Bancs de sang són els encarregats de recollir la sang, d'analitzar-
la i tractar-la i de subministrar-la tanta centres públics com als laboratoris. Per
aquest motiu, esdevenen també potencials demandats, ja sigui per la prestació
defectuosa d'un servei,(aixíf per'no adoptar o realitzar les mesures pertinents per
evitar que s'utilitzés sang contaminada) o per la fabricació d'un producte
contaminat.

Ara bé, a la pràctica espanyola, de forma semblant a allò comentat respecte dels
fabricants dels hemoderivats, els bancs de sang no han estat pràcticament
demandats. Novament aquí, li és més fàcil i còmode a la víctima dirigir-se contra
els prestador del servei que investigar la procedència de la sang. A més, cal tenir
present que molts d'aquests Bancs són de titularitat pública, per la qual cosa les
regles de responsabilitat aplicables seran les mateixes que si es demandés a
l'hospital públic en el qual es rebé la sang contaminada.

Aquest tractament difereix substancialment amb allò que s'ha esdevingut a d'altres
països, exemplarment als Estats Units, al Canadà i a França, on existeixen una
multitud de sentències que tracten sobre la responsabilitat dels Bancs de sang pel
subministrament de sang contaminada. Així, més concretament, mentre als Estats
Units i al Canadà393 s'ha buscat la responsabilitat de la Creu Roja, p.e., a l'Estat
espanyol l'actuació d'aquesta ha passat quasi desapercebuda a efectes judicials ; i
a França, quelcom de semblant s'ha produït amb els «centre de transfusión», els

393 Recentment, sentència del Tribunal Suprem de 19.4.01, Walker State v. York Finch General
Hospital, 2001 SCC 23. http://www.lexum.umontreal.ca/csc~scc/en/rec/html/osborne.en.html
(consulta: 19.4.01).

394 Ha estat condemnada a la SAP Barcelona, Sala Civil, 16.3.98 (Base dades La Ley CAT; VHC;
20 milions).
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quals, en alguna ocasió, han estat declarats únics responsables del contagi, tot
descartant-se la responsabilitat del centre sanitari on es realitzà la transfusió395.

4.4.1.5 Metges

Els hospitals i els bancs de sang incorporen un Servei d'Hematologia, que està
dirigit per un hematòleg. En la mesura que aquest desplegui una activitat directa
sobre els productes sanguinis, ha de ser considerat també com a responsable del
eofttagi; més fàcilment es predica la seva responsabilitat en els casos de
transfusions, perquè correspon al Servei d'Hematologia el control de la sang per a
transfondre.

L'obligació que assumeix l'hematòleg és una obligació de resultat sobre la qualitat
i utilitat de la sang, que es refereix no únicament a la compatibilitat de la sang
utilitzada, sinó també a l'absència de virus396.

I en aquest sentit ens sembla correcta el sentit de la decisió de la SAP Balears,
Civil, 12.7.94 (AC 1994, 1188; MP: Carlos Gómez Martínez)397, 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. El Tribunal considerà que l'Hospital fou negligent
en adoptar les mesures de protecció necessàries, per la qual cosa procedí la seva
condemna, però no pas la del Cap del Servei d'Hematologia.

Ens sembla pertinent, així mateix, remarcar que l'especialització mèdica i,
conseqüentment, el càrrec i funcions assumides a l'hospital, delimiten el camp de
responsabilitat. Per aquest motiu, no ha de respondre d'un contagi l'anestesista o el

395 En aquest sentit, a la Cour Cass 12 avril 1995 s'estimà el recurs de l'hospital on s'havia practicat
la transfusió i se l'absolgué, tot considerant-se que no havia de ser declarat responsable perquè
l'obligació de resultat sobre la qualitat de la sang no requeia sobre ell sinó exclusivament sobre el
centre de transfusió.

396 Virginia MÚRTULA, "La responsabilidad por los daños causados por contagio...", pàg. 1.569.

é'
397 Sentència confirmada per la STS, la, 9.3.99 (RAJ 1999, 1368; MP: Román García Varela). Hem
utilitzat la sentència de l'Audiència per la correcció, al nostre parer, dels arguments que s'utilitzen.
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cirurgià que intervenen en un acte quirúrgic en el transcurs del qual es tfansfon
sang o un hemoderivat contaminats, perquè en cap moment han exercit un control
sobre el producte en qüestió. Tractament aquest que creiem consolidat a la
jurisprudència espanyola, com es desprèn del contingut de les següents sentències:

STS, 2a, 18.11.91 (RAJ 1991, 9448): no procedeix la condemna sobre alguns dels
treballadors del servei d'hematologia perquè ells no tenien capacitats decisòries. En canvi, sí
que es condemnà (i penalment) al Director del Servei d'Hematologia.

SAP Barcelona, Penal, 17.7.93 (Base dades La Ley CAT): absolució del metge encarregat
del servei mòbil d'extracció de sang en un cas de contagi del VIH, doncs dita unitat només
estava encarregada de recollir la sang, no pas d'analitzar-la.

STS, la, 11.10.95 (RAJ 1995, 7406): no respon la metgessa que ha receptat un hemoderivat
que provoca el contagi d'hepatitis a l'actor perquè no és obligació seva analitzar el
medicament, sinó que únicament ha de vetllar pel compliment i correcta evolució del
tractament.

STS, la, 24.6.97 (RAJ 1997, 5208): absolució dels metges demandats i condemnats per
l'Audiència conjuntament amb l'Administració sanitària (SAP Barcelona 1.6.93, Base dades
La Ley CAT, que estimà el recurs de l'actora tant en condemnar els metges, absolts pel JPI,
com en elevar la indemnització), perquè no estaven encarregats del servei d'hematologia.

Al costat d'aquest supòsit, sembla escaient també demanar-se per la possible
responsabilitat del centre sanitari que utilitza productes sanguinis o transfon sang
que rep de laboratoris o de bancs de sang, respectivament, sense que exerceixi cap
control sobre la qualitat d'aquests productes que vagi més enllà de la comprovació
de les dades que han de figurar a l'etiqueta del producte o bossa. Alguna sentència,
en aquests supòsits, els ha considerat com no responsables del contagi, fent
respondre en aquest cas únicament al banc de sang. Al nostre parer, en virtut del
criteri de responsabilitat objectiva imposat per l'art. 28 LGDCU, aquests centres
també haurien de respondre, sens perjudici de les oportunes accions de
rescabalament contra el banc de sang. Creiem que en aquesta jurisprudència que
hem citat hi ha una simplificació de raonament jurídic que consistiria en el següent:
no té sentit condemnar als dos demandats - banc de sang i centre sanitari - quan es
veu que el dany és exclusivament imputable a només un d'aquests, doncs a
continuació s'iniciarà un altre procediment judicial innecessari, per la qual cosa
procedeix l'absolució d'aquest. En canvi, estem convençuts que si només s'hagués
demandat al centre sanitari, l'actor hauria aconseguit també una sentència
condemnatòria.
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No ha d'oblidar-se, tot i però, la possible responsabilitat del metge que no té un
control directe sobre els productes o la sang a transfondre i que és l'encarregat del
pacient en allò referit al consentiment informat, en els paràmetres que hem senyalat
anteriorment.

4.4.1.6 Donants de sang?

Finalment, resta per tractar si els donants de sang podrien ser considerats com a
legitimats passius en els casos de sang contaminada. Aquest supòsit, que no s'ha
plantejat a la pràctica judicial espanyola, ha estat abastament tractat per la doctrina
i la jurisprudència americanes398, l'anàlisi de les quals ens mostra que no prospera
una acció contra el donant. Diferents motius justifiquen aquesta postura:

D'una banda, s'al·leguen motius referits a la repercussió que podria tenir sobre el
proveïment del sistema transfusional permetre l'oportunitat d'aquestes accions.

D'una altra, cal tenir present que la donació de sang és un acte anònim, i que el
centre de recollida ha de mantenir-lo; de fet, els resultats sobre qualsevol incidència
reflectida en les anàlisi que es practiquen a la sang han de ser comunicats
exclusivament al donant.

Així mateix, l'acció es fonamentaria en la culpa, per la qual cosa l'actor, després
d'assolir amb èxit la difícil tasca d'identificar al donant hauria de demostrar que

398 Karen L. ELLMORE, Discovery of Identity of Blood Donor, 56 A.L.R. 4th 755 (2000); Comment,
"Liability of a Blood Supplier in Louisiana for Transfusion-Associated Acquired Immunodeficiency
Syndrome (AIDS)", 34 Loyola Law Review 164 (Spring 1988); Comment, "Privilege --

Confidentiality of Blood Donor Identity: Plaintiff v. National Blood Supply — Belle Memorial Blood
Center v. District Court, 763 P.2d 1003 (Colo. 1998)", 23 Suffolk University Law Review 183
(Spring 1989); Note, "AIDS: A Threat to Blood Donor Anonymity", 66 Nebraska Law Review 863
(1987); Note, "AIDS: Anonymity in Donation Situations: Where Public Benefits Meets Private

Good", 69 Boston University Law Review 187 (January 1989); Note, "AIDS-Related Litigation:
The Competing Interests Surrounding Discovery of Blood Donors ' Identities" (Casenote on South
Florida Blood Service v. Rasmussen), 19 Indiana Law Review 561 (1986); Note, "Transfusion-

Related AIDS Litigation: Permitting Limited Discovery from Blood Donors in Single Donor Cases",
76 Cornell Law Review 927 (May 1991); Kevin HOPKINS, "Blood, Sweat, and Tears: Toward a

New Paradigm for Protecting Donor Privacy", 1 Virginia Journal of Social Policy & the Law 141
(2000); Peter B. KUNIN, "Transfusion-Related Aids Litigation: Permitting Limited Discovery From
Blood Donors In Single Donor Cases", 76 Cornell Law Review 927 (1991); Angela D. ROWE,
"Court Allows Discovery From Volunteer Blood Donors in Transfusion-Related AIDS Litigation"
(Note), 45 South Carolina Law Revieja 162 (Autum 1993); Ann Marie LoGERFO, "Protecting

Donor Privacy in Aids Related Blood Bank Litigation — Doe v. Puget Sound Blood Center", 117
Wash. 2d 772, 819 P.'2d 370 (1991), 67 Washington Law Review 981 (1992).

145



aquest fou negligent i que tot coneixent que estava incurs en una causa d'exclusió,
acabà donant la sang.

Finalment, qüestions pràctiques ens mostren la quasi impossibilitat d'identificar, al
donant: si el contagi és per causa d'un hemoderivat, perquè en là seva elaboració
intervenen milers de donants; si en canvi és per causa d'una transfusió, pèl referit,
obstacle de preservar l'anonimat.

Cal tenir present, així mateix, que la Recomanació (88) 4, de 7 de març de 1988,
del Consell d'Europa considera, sens perjudici de la capacitat de cada Estat
Membr-e, que un donant no hauria de respondre en aquests casos (art. 15 de
l'Annex).

Tot i però, quedaria un cas en el qual sí que, seria possible dirigir-se contra el
donant, tot i que els elements que hi concorren fa que ens moguem ja en el Dret
penal. Ens estem referint a aquell supòsit (estrany) de donació directa de sang per a
una transfusió en la qual el donant coneix de la seva malaltia i no ho comunica en
el moment d'extracció de la sang; així mateix, les proves de detecció de virus fallen
i, finalment, el transios és contagiat. Aquests fets són constitutius, al nostre parer,
d'un delicte de lesions, del qual es derivarà la corresponent responsabilitat civil399.
De forma semblant, ja hem vist com prosperava l'acció en els casos en els quals el
contagi tenia com a causa les relacions sexuals i, fins i tot, la fecundació artificial.

En definitiva, sembla que és més fàcil per la víctima dirigir-se contra el servei
sanitari o contra el laboratori que contra el donant de sang.

4.4.2 Pluralitats de responsables

4.4,2A La responsabilitat solidària entre els diferents causants d'un dany

Com s'ha vist, diferents subjectes poden concórrer en la producció del dany
consistent en el contagi. Prototípicament, el supòsit habitual de concurrència de
subjectes és aquell en el qual el centre sanitari (públic o privat) utilitza un
hemoderivat fabricat per un laboratori. Però encara podem anar més enrera a l'hora
de buscar responsables, com, de fet, s'ha al·legat alguna vegada en els escrits de
defensa dels demandats: també estan involucrats els bancs de sang.

399 De forma semblant en Dret espanyol, Virginia MÚRTULA, "La responsabilidad por los daños
causados por contagio...", pàg. 1.578.
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La relació que es dóna entre els diferents causants d'un dany és de solidaritat, tal
com es deriva dels principals textos normatius d'aplicació400, així com de
l'afirmació reiterada de la jurisprudència espanyola sobre danys causats per una
pluralitat de persones401. Aquesta regla té com a requisit bàsic que els diferents
agents hagin estat identificats i s'hagi demostrat que també contribuïren a la
causació del dany.

Creiem oportú, en aquesta seu, distingir els possibles casos que es poden donar de
concurrència entre demandats per les específiques regles que regeixen les seves
relacions.

4.4.2.1.1 Concurrència d'Administració Pública amb un laboratori

En la majoria de casos espanyols en els quals el contagi s'ha produït per causa de
l'ús d'un hemoderivat produït per un laboratori l'únic subjecte demandat ha estat
l'Administració Pública. Diferents consideracions poden aportar-se per a entendre
aquest fenomen, el qual no significa que la medicina privada sigui més segura que
la pública: en primer lloc, la preferència dels laboratoris ha optar per resolucions
extrajudicials, com va passar a Espanya en el cas d'alguns contagis de VIH per
productes elaborats per Baxter; en segon lloc, per la comoditat de la víctima,
especialment dels hemofílies, que no ha de realitzar tasques d'investigació per
esbrinar de quin laboratori provenien els hemoderivats, qüestió força important en
aquells casos en els quals es reberen diversos productes sanguinis de diferents
laboratoris; així mateix, el fet que el contagi es produeixi en el transcurs d'un
servei públic; finalment, per raons simplement d'abast de la cobertura en el sistema
assistencial: la major part de l'assistència sanitària a Espanya es prestada per
organismes públics i no pas per ens privats.

A la jurisprudència, hem pogut identificar els següents casos en els quals s'ha
condemnat a l'Administració al pagament d'una indemnització per motiu del
contagi derivat de l'ús d'un hemoderivat comercialitzat per un laboratori. El llistat,
per descomptat, no és exhaustiu, però dóna idea de l'estreta relació entre el sector
públic i el privat en l'entrellat de la sang contaminada.

1. STSJ Catalunya, Social, 9.12.92 (AS 1992, 6357; VIH): ICS; 25 milions de pessetes;
producte de Laboratoris Grífols;

400 Art. 27.2 LGDCU, art. 7 L 22/1994 i art. 140 L 30/1992.

401 Argumentant-se en ocasions en base a la doctrina de l'anomenada responsabilitat solidària tàcita,
a partir dels arts. 1137 in fine i 1140 CC. Així, p.e., SSTS 21.9.84, 15.5.87.
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2. STSJ Galícia, Social, 25.3.93 (AS 1993, 1362; VIH): INSALUD i SERGAS; 30 milions;
Factor VIII 500 UI de Landerlan, venut, com a mínim, per l'Institut Francés Merieux;

3. STSJ Balears, Social, 13.5.93 (AS 1993, 2558; VIH): INSALUD; 10 milions, Hemofactor
IX, subministrat pels Baxter, Grífols i Landerlan;

4. STSJ Madrid, Social, 24.2.94 (AS 1994, 874; VIH): INSALUD; 25 milions, Factor VIH d'un
laboratori no determinat;

5. STSJ.Comunítatlfaíp^ 1994",'¿221; VHC): SËRVÂSA; 1,5
milions; plasma submímstrat'pei' Laboratoris Grífols; • ' " ' < • '

6. STSJ Castilla- León, Burgos, Social, 25.10.94 (AS 1994, 3754; VIH): INSALUD; 3 milions,
Factor VIII de diferents laboratoris;

7. STS, 3a, 6.2.96 (RAJ 19,96,, $8^ VIH): pA$; ¿O rnilions; producte adquirit a Laboratoris
Grífols;

8. STSJ Extremadura, Social,16.2Ï97 (AS 1997, 495; VHC, VIH): INSALUD; 25 milions;
plasma contaminat procedent'd'un-laboratori que no es pogué determinar;

9. STS, Sala la, 18.2.97 (RAJ 1997, 1240; VHC, VIH): ICS; 40 milions; concentrats de
protrombina adquirits a Laboratoris Grífols;

10. STSJ Castilla-Là Mancha, Social, 9.6.97 (AS 1997, 2788; VIH): INSALUD; 40 milions;
Hemofil, Proplex, i Feiba eren comercialitzats per Baxter; Kriobulin per Inmuno; i Hyate-
C, per Portón Products;

11. STSJ Aragó, Social, 20.5.98 (AS 1998, 2131; VHC): INSALUD; 20 milions; Gammagard
de Baxter;

12. STSJ Navarra, Sala 4a, 9.6.99 (AS 1999, 2074; VHC): Servicio Navarro de Salud, 5
milions; crioprecipitats i concentrats d'hematies d'un laboratori no especificat a la
sentència;

13. SAN, Sala Contenciosa administrativa, 30.6.99 (RJCA 1999, 1578): respongué en el cas
únicament l'INSALUD (10 milions) perquè el laboratori havia desaparegut en el moment
de resoldre's el cas;

14. STSJ Las Palmes, Canàries, Sala Social, 20.1.00 (AS 2000, 1653): respon el Servei Canari
de Salud del pagament de 50 milions pel contagi produït per un producte (Gammagard) de
Baxter.

15. SAN, Contenciosa administrativa, 3.5.00 (còpia; VHC): INSALUD; 16 milions; Complejo
Protombínico Hemofactor, de Laboratoris Grífols;

16. STSJ Comunitat Valenciana, Social, 25.1.01 (còpia; VHC): Conselleria de Sanitat i
Consum de la Generalitat Valenciana; 40 milions; diversos hemoderivats, un dels quals era
Gammagard, de Laboratorios Baxter, que fou retirat del mercat per estar contaminats
alguns dels seus lots; ;r

148



17. SAN, Sala Contenciosa administrativa, 11.4.01 (còpia): INSALUD, 20 milions , Factor
VII, de Behring.

El fet que respongui l'Administració en el cas d'un contagi pels danys derivats
d'un producte sanguini que utilitzà i que li havia subministrat un laboratori planteja
la qüestió de si pot exercitar alguna acció contra l'esmentat laboratori per a
recuperar alguna part de les indemnitzacions. Les quanties acumulades són
considerables: l'Administració ha pagat uns 2.000 milions de pessetes en
condemnes judicials en casos de sang contaminada, mentre que el sector privat, uns
100402 (tot i però, no estem dient que el sector privat s'hagi desentès d'assumir les
seves responsabilitats per aquests esdeveniments, doncs molts litigis en l'àmbit
privat han estat transigits). Així mateix, l'exercici d'aquesta acció suposaria, per
exemple, que Laboratoris Grífols o Baxter haguessin de pagar més de 100 milions
de pessetes pels contagis deguts a alguns dels productes que subministrà403.

En un sentit favorable a la possibilitat d'exercitar les accions escaients per a
recuperar les quanties indemnitzatòries pagades es pronuncià la STS, 3a, 6.2.96
(RAJ 1996, 989). En el cas, la STS J Andalusia, Sala Contenciosa administrativa,
20.11.92 havia declarat la responsabilitat de l'Administració i l'havia condemnada
al pagament de vint milions de pessetes. La Junta d'Andalusia interposà recurs de
cassació, en el que argumentava que s'havia ignorat que el producte que causà el
contagi estava inscrit en el Registre d'Especialitats Farmacèutiques del Ministeri de
Sanitat i Consum i que havia estat adquirit a Laboratoris Grífols. Per tant -
continuava — la Junta no havia intervingut ni en la fabricació, ni en l'autorització ni
en el registre del producte. El Tribunal Suprem considerà que aquestes al·legacions
no desvirtuaven la relació de causalitat entre la transfusió i els danys soferts pel
pacient i que «dicha falta de control sobre el producto sólo autoriza a la Junta a
formular las reclamaciones que estime oportunas tanto contra el Ministerio como
contra el laboratorio» (FD 4rt).

En el mateix sentit, la SAP Barcelona, Sala Civil, 11.1.93 (Base dades La Ley
CAT), sentència confirmada per la STS, la, 18.2.97 (RAJ 1997, 1240), considerà que

402 Segons càlculs fets a partir de les dades que figuren a les sentències que hem utilitzat.
Segurament les quanties són superiors, doncs, d'una banda, existeixen reclamacions que han estat
concedides sense que la qüestió hagi arribat als Tribunals i, d'una altra, segur que existeixen altres
sentències que no figuren en les recopilacions de jurisprudència que hem utilitzat.

403 Quantia que segur que seria molt suprior, perquè les dades que hem facilitats estan extretes de
les sentències, on no es diferencia en moltes ocasions entre una transfusió i l'ús d'un hemoderivat,
ni entre un hemoderivat fabricat pel Banc de Sang d'un altre adquirit a un laboratori.
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no procedent l'excepció de litisconsorci passiu necessari en un cas de contagi del VIH
i del VHC per causa d'un producte sanguini elaborat per Grífols. L'acció s'havia
adreçat únicament contra l'ICS, que havia sostingut aquesta excepció dilatòria en
considerar que no havien estat cridats al procés ni el laboratori fabricant ni
l'Administració de l'Estat, que és l'encarregada de vetllar per la seguretat dels
productes farmacèutics. A la sentència de l'Audiència podem llegir: «no es necesario,

en consecuencia, llamar al proceso no a Laboratorios Grífols, S.A., fabricante del
concentrado de protrombina administrado..., ni al Estado, pues son ajenos a la relación

material objeto de la demanda, por más que una eventual Sentencia condenatoria
pudiera tener un efecto indirecto o prejudicial respecto a una posible acción de
repetición contra quien elaboró y vendió el producto terapéutico defectuoso» (FD
3er).

I, finalment, la STSJ Les Palmes, Canàries, Social, 20.1.00 (AS 2000,1653) confirma
una sentència que havia condemnat al Servei Canari de Salut al pagament de 50
muions per un producte sanguini de Baxter. A la part dispositiva d'aquesta es pot
llegir: «Condeno al Servicio Canario de la Salud a indemnizar al actor ... sin perjuicio

del derecho de repetición por la vía contencioso - administrativa contra la empresa
Baxter...».

Ara be, cal tenir present que en la majoria de casos la sang que utilitzen els
laboratoris per a elaborar els productes prové de bancs de sang públics, amb la qual
cosa, llavors, ens plantejaríem la possibilitat del laboratori de dirigir-se contra l'ens
públic que li subministrà el material. Constitueixen aquests fets, així, un cercle de
responsabilitats concurrents que poden donar en certa mesura resposta a la qüestió
plantejada pel Prof. Pantaleón sobre com era que l'Estat no havia repetit contra els
laboratoris404

La concreta acció escaient per a articular dita pretensió pot tenir un origen divers: tant des
d'una perspectiva extracontractual, si es considera que el laboratori ha contribuït a causar el
dany i que, per tant, és responsable solidari amb l'Administració, qui gaudirà d'una acció de
regrés per la quota que correspongui; com des d'una perspectiva contractual, pel compliment
defectuós del contracte de subministrament o venda, en haver-se lliurat béns que clarament
difereixen de l'objecte contractual.

404 Fernando PANTALEÓN, "Cómo repensar la responsabilidad civil", pàg. 464, nota 54.
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4.4.2.1.2 Concurrència d'ens privats

El supòsit habitual de concurrència de subjectes de naturalesa privada en la
causació del contagi consisteix en aquell cas en el qual el pacient és tractat en un
centre sanitari privat i en el transcurs del tractament se li subministra un producte
sanguini elaborat per un laboratori. En aquest cas, segueix vigent la regla de relació
de solidaritat, sens perjudici de les oportunes accions internes dels declarats
responsables. Aquest supòsit, no obstant, no ha arribat a la pràctica judicial
espanyola.

A la jurisprudència espanyola sobre responsabilitat d'ens privats sí que es troben
casos en els quals qui respon és la companyia asseguradora de l'hospital (en un pla
teòric, també podria ser la del laboratori farmacèutic. És més: sabem que aquest
supòsit s'ha produït en els casos de sang contaminada espanyols, però no disposem
de cap pronunciament judicial al respecte). L'actor, ara, es dirigeix contra el centre
sanitari i contra la seva asseguradora per a garantir-se el cobrament de la
responsabilitat civil405. Tot i però, podria dirigir-se únicament contra l'asseguradora
en virtut de l'art. 76 LCS.

4.4.2.1.3 Concurrència d'ens públics

L'art. 140.2 L 30/1992 estableix també la regla de responsabilitat solidària en els
casos de danys causats per vàries Administracions. És de destacar que la L 4/1999
reformà la redacció originària de l'article, que només preveia la solidaritat en els
casos de danys derivats de fórmules conjuntes de gestió406. Tot i però, tant a nivell
doctrinal com jurisprudencial era clara el vincle de solidaritat en els danys que no
estiguessin encabits en dita fórmula conjunta. D'aquesta regla substantiva, a la
vegada, deriva una altra de processal molt important: la inexistència de
litisconsorci passiu necessari.

Aquesta regla és especialment important en els casos de sang contaminada
espanyols, doncs degut a l'assumpció de competències en matèria sanitària per part

405 SAP La Corunya, Civil, 20.3.98 (AC 1998, 370; VIH): Hospital General de Ferrol, Santo
Hospital de Caridad, Compañía de Seguros Banco Vitalicio de España, 15 milions; SAP Alacant,
Civil, 24.2.99 (AC 1999, 351; VHC, VIH; Hm: abril 1984; D Hep: 1984; D VIH: 1995): Casa de
Reposo y Sanatorio del Perpetuo Socorro, Winterthur Seguros Generales, S.A., Cervantes Helvetia,
S.A., Banco Vitalicio de España, S.A. i un metge, 45 milions i uns altres 24 cap de manifestar
símptomes, producte comercialitzat per Laboratorios Grífols.

4>
406 Al respecte, Santiago MUÑOZ MACHADO, La responsabilidad civil concurrente de las
Administraciones Públicas (Yotros estudios sobre responsabilidad), 2a éd., Civitas, Madrid, 1998.
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d'algunes Comunitats Autònomes, una persona podia haver rebut tractament a
diferents centres adscrits a la vegada a diferents Administracions. La discussió en
els casos espanyols en aquest concret supòsit ha consistit en discutir l'abast de
l'instrument pel qual es traspassaven les competències, com hem vist. Hi ha pocs
casos en els quals es condemni a conjuntament i solidàriament a Administracions
diferents, i cap en el qual es discuteixi sobre les quotes de participació d'aquestes. ;

4.4.2.2 La problemàtica identificació del causant del dany
-Li S"-a&> . •

Especialment problemàtic en l'àmbit del Dret farmacèutic és la identificació,
primer, del producte en concret que causà la malaltia - en el nostre cas, el contagi -
i, segon, de qui va produir l'esmentat producte. Pensi's, p.e., en el cas dels
hemofílies, els quals durant diversos anys utilitzaren hemoderivats de diferents
laboratoris.

La impossibilitat en identificar al causant comportarà que no pugui prosperar
l'acció de responsabilitat perquè no es pot adreçar contra una persona concreta. Dit
d'una altra forma, si no es pot provar la relació de causalitat entre la conducta
d'una persona i el dany sofert per una altra, ha de procedir la declaració de manca
de responsabilitat per inexistència del nexe causal.

4.4.2.2.1 El tractament de la qüestió en Dret espanyol

En Dret espanyol, no existeix una regla genèrica per la qual es faci respondre als
membres d'un grup - com ara, els laboratoris farmacèutics o els diferents hospitals
que prestaren l'assistència sanitària- en aquells supòsits en els quals l'actor no pot
identificar al causant concret del dany.

La pràctica jurisprudencial resol aquests casos de pluralitat de causants amb regles
de responsabilitat solidària, però únicament quan s'ha establert la relació de
causalitat i s'ha considerat responsable al subjecte, la qual cosa, en el fons, no situa
a la víctima en cap situació processal favorable. Així es veu en les següent
sentències:

STSJ Catalunya, Contenciosa administrativa, 26.10.00 (Base dades La Ley
CAT), en la qual la persona contagiada havia rebut diversos tractaments a
diferents centres públics. La pretensió fou desestimada per no apreciar-se
relació causal entre l'actuació d'un dels hospitals en el qual rebé tractament,
l'únic que fou demandat, i el cdntagi. Ara bé, cal tenir en compte, i aquí rau
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la nostra crítica, que també havia estat demandada l'Administració titular
del servei i responsables dels diferents hospitals.

STSJ Cantàbria, Social, 1.9.95 (AS 1995, 3220): en el cas, l'actora,
treballadora de dos centres sanitaris (un de públic i un de privat), fou
diagnosticada com a portadora del VHC el juny de 1990. El Tribunal
desestima la se^a prçten^tó indemnitzatòria en atenció al dubte sobre la
relació causal, tot i que era segur que en un d'aquests centres s'havia
esdevingut, el,.contagi,* Diu el Tribunal: «Las circunstancias que impiden
estimar la demanda1 son las siguientes: en primer lugar, el desempeño
público y privado, que al menos, hipotéticamente, permite plantearse la
posibilidad e3 haber contraído la enfermedad con motivo u ocasión de los
quehaceres para eli [cetitico ¿rivado]»; (FD 2on). ;

I pronunciaments similars es poden trobar en matèria de responsabilitat sanitària en
general, com ara: ' . •

- STS, la, 22.6.00 (La Ley 2000, 7702; MP: Alfonso Villagómez Rodil).
Mort d'una persona deguda a una infecció contreta per ús de material per
realitzar injeccions no desinfectat. Resulta, però, que el pacient havia estat
tractat per tres practicants diferents, i que només es demandà a un.
Absolució del demandat, tot i que no utilitzà els medis de desinfecció més
adients (desinfecció per ebullició, en comptes d'ús de material d'un únic ús
o desinfecció mitjançant procediments químics), per no demostrar-se la
relació de causalitat.

- STS, la, 16.2.95 (RAI 1995, 844): declaracions sobre solidaritat com a
mecanisme de protecció de la víctima en els casos de pluralitat de causants
sense que es pugui saber qui ha estat el principal.

4.4.2.2.2 El tractament de la qüestió als Estats Units. En especial, la

Market Share Liability

El tractament espanyol dels casos de responsabilitat quan es tracta de subjectes que
estan relacionats amb la causació, però que no es pot determinar de forma certa si
foren els causants, per la via prèvia de demostració del nexe causal i posterior
aplicació de regles de responsabilitat solidària no protegeix gens a la víctima. A tal
efecte, en la jurisprudència nord-americana, s'han elaborat diferents teories que

4#pretenen donar resposta a quan i com ha de respondre algú que pertany a un
col·lectiu d'agents potencials causants del dany. Aquestes teories són, breument, la
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causalitat alternativa (Alternative Liability), en la qual es realitza una inversió de la
càrrega de la prova segons la qual correspon als demandats demostrar que no
causaren el dany, establint-se la responsabilitat solidària cas de no aconseguir-
ho407; la teoria de l'acció acordada (Concerted Action), en la qual existeix un acord
en la causació d'un dany, motiu que justifica l'establiment d'un règim de
responsabilitat solidària entre els causants del dany; i, finalment, la molt coneguda i
tractada responsabilitat en funció de la quota de mercat (Market Share Liability).

La teoria de la Market Share Liability té el seu origen en la solució donada per la
California Supreme Court l'any 1980 als danys derivats de l'ús del medicament
DES408. En aplicació d'aquesta teoria, el demandant ha de provar només la relació
de causalitat entre el dany sofert i el producte que l'ha causat, sense que hagi
d'identificar al concret fabricant del producte409. La teoria està pensada pels casos
de medicaments, en els quals el titular l'ha llicenciat a diferents laboratoris, sent,
d'aquesta forma, impossible que el perjudicat sàpiga quin és el laboratori que ha
fabricat el producte en concret que li ha causat el dany. La responsabilitat dels
demandats s'estableix en funció a la quota que té el seu producte en el mercat.
Aquesta teoria només és aplicable en casos de negligència i no pas en casos de
responsabilitat objectiva410. Els autors americans es troben dividits en la correcció
d'aquesta doctrina, de tal forma que s'ha considerat com un cas excepcional, no
aplicable al cas de la sang contaminada411.

407 El cas en el qual s'establí aquesta doctrina fou Summers v. Tice [33 Cal. 2d 80, 119 P. 2d 1 (Cal.
S. C., 1948)], en el qual uns caçadors imprudents que dispararen a un tercer caçador, qui patí una
lesió ocular, sense que hi hagués forma de saber qui va causar els danys (tots dos utilitzaren unes
mateixes armes, havien disparat des de la mateixa distància i en el mateix moment,...).

408 Sindell v. Abort Laboratories, 26 Cal. 3d 588, 607 P. 2ed 924 (Cal. S. C., 1980), cert. denied,
449 U.S. 912(1980).

409 Andrew R. KLEIN, "Beyond DES: Rejecting the Application of Market Share Liability in Blood
Products Litigation", 68 Tulane Law Review 883 (1994); Devra L. GOLBE, Lawrence J. WHITE,
"Market Share Liability and Its Alternatives", New York University, Center for Law and Business,
Working Paper #CLB-99-014, September 17, 1999; Aaron D. TWERSKI, "Market Share - A Tale of
Two Centuries", 55 Brooklyn Law Review 869 (1989).

410 Joseph KELLY, "The Liability of B load Banks...", p. 476.
f

En aquest sentit, KLEIN, "Beyond DES", cit., i altres autors que han intentat que es superi la
doctrina.
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4.4.2.2.3 El Llibre Verd de la Comissió: sobre la incorporació de la Market

Share Liability en el Dret europeu de Danys per productes

El Llibre Verd de la Comissió sobre la responsabilitat civil per productes
defectuosos412 plantejava la conveniència en l'adopció d'una regla de
responsabilitat per quota de mercat com a fórmula per a superar els casos en els
quals el perjudicat no pogués identificar el fabricant. Cal dir que aquesta solució
seria força innovadora en tots els ordenaments dels Estats membres, doncs en cap
d'ells existeix una regla semblant a la Market Share Liability .

La introducció, no obstant, d'aquesta solució pot plantejar un seguit de problemes,
que a continuació simplement s'exposen.

a) En primer lloc, com es determina la quota de participació en el mercat? Dit
d'una altra forma, quin és el mercat de referència? El del lloc on resideix el
perjudicat o el del país on resideix? El mercat comunitari o el mercat
internacional? Així mateix, la qüestió es complica quan ens trobem davant
d'una pluralitat de perjudicats.

b) Així mateix, la participació en el mercat ha de ser aquella que es tenia en el
moment de comercialització del producte o en el moment d'aparició dels
danys? Què passa amb els fenòmens de reestructuració societaria? Què si
l'empresa ha desaparegut? Assumeix la resta de concurrents en el mercat la
seva quota?

c) Finalment, sent el punt crític més important, cal advertir que aquesta teoria
considera a una persona responsable sense haver-se demostrat la relació de
causalitat, la qual cosa no deixa de provocar seriosos problemes en les bases
de la responsabilitat extracontractual414.

412 Comissió de les Comunitats Europees, Llibre Verd. La responsabilitat civil per productes
defectuosos, Brussel·les, 28 de juliol de 1999, COM (1999) 396 final..

413 En aquest sentit, vegi's els diferent informes sobre dret nacional elaborats per encàrrec de
l'European Group on Tort Law (Tilburg Group), publicats a Jaap SPIER (Ed.), Unification of Tort
Law: Causation, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000.

414 Tot i que fer respondre a algú sense j[ue no hi hagi intervingut no és quelcom desconegut en la
pràctica judicial espanyola. Paradigmàtic, a aquests efectes, és el cas de la colza. Al respecte, vid.
Pablo SALVADOR, "Causalitat i responsabilitat'", InDret.
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4.5 Causalitat i criteris d'imputació objectiva

El Dret de Danys exigeix l'existència d'una relació de causalitat entre el dany
sofert per la víctima i l'acció del causant per tal de poder-se establir responsabilitat.
La regla bàsica en matèria de causalitat consisteix en afirmar que hom respon per
tots els danys que ha causat , però només pels que ha causat . Aquesta és una
regla basada en l'experiència física, que esdevé insuficient per a determinats
supòsits en els quals és difícil relacionar el causant del dany amb el dany causat
amb una regla física. A tal efecte, la doctrina (civil, penal i administrativa) utilitzen
els anomenats «criteris d'imputació»417.

4.5.1 L'exigència i la insuficiència de la relació causal

En el cas de la sang contaminada, en principi, la relació causal és clara : la sang
contaminada infecta a la persona que la rep - o a la persona.que rep l'hemoderivat
elaborat amb aquella sang contaminada - i contagia a aquesta amb el VIH o el
VHC, virus causants de la SIDA o de malalties hepàtiques, respectivament.

4.5.1.1 La recerca de la causa rellevant

Com apuntàvem anteriorment., enlloc s'especifica quin criteri s'ha d'emprar per
saber si un dany ha estat causat per una acció. En aquest sentit, esbrinar quina és la

Regla continguda en el dret espanyols en els reiteradíssims per la doctrina articles 1902 CC, 1 L
22/1994, 25 LGDCU, 139 L 30/1992 i 106 CE.

416 En aquest sentit, Luis DÍEZ-PlCAZO, Derecho de Daños, pàg. 332, apunta que la relació de
causalitat delimita, d'una banda, la responsabilitat de l'agent i, d'una altra, l'abast del dany pel qual
s'ha de respondre.

417 Importats pel Prof. Fernando PANTALEÓN de la doctrina alemanya. Vid., de l'esmentat autor,
"Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación", a ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE
DERECHO CIVIL, Centenario del Código civil (1889-1989), vol. I, Editorial Centro de Estudios
Ramón Areces, Madrid, 1990, pàgs. 1561- 1591; de forma més resumida, "Comentario al art. 1902
CC", vol. II, Ministerio de Justicia, pàgs. 1971-2003 (en concret, 1981-1988).

418 Més problemàtic és determinar la relació causal en altres esdeveniments, com ara el del tabac i la
malaltia de Buerger (no tant complicat en el cas del càncer de laringe), els danys que poden causar
els telèfons mòbils al cervell per les radiacions,, electromagnètiques que emeten (literatura científica
al respecte) o el càncer degut a l'exposició a radiacions o, més recentment, a l'exposició a urani
empobrit.
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causa d'un dany en casos en els quals concorre unitat de temps, d'espai i de
persones 19 és relativament fàcil pel demandant-, qui acut al criteri de l'equivalència
de les condicions.

Ara bé, en els anomenats «danys diferits», especialment en els referits a
medicaments, en la seva accepció àmplia, concorren un seguit de circumstàncies
que dificulten establir la relació causal segons aquell criteri. Així, els danys solen
manifestar-se amb molta posterioritat al tractament, per la qual cosa és possible que
no s'intueixi que el medicament fou el causant del dany; d'una altra banda, els
medicaments solen provocar efectes secundaris els quals poden variar en funció de

H[á"persona; així mateix, pot haver-hi reaccions adverses totalment desconegudes;
finalment, un medicament pot ser perjudicial per una persona però no per una altra.

Per tal de triar la causa que ha de ser considerada com a rellevant a efectes de
responsabilitat s'han elaborat un seguit de regles, de les quals, en relació concreta
amb el tema que ens ocupa, ens interessa destacar-ne dues:

A) L'equivalència de les condicions.

A l'Estat espanyol no s'utilitza la teoria de l'equivalència de les condicions ni en
els casos de contagis de malalties, en particular, ni en els de danys, -en general. Es
considera que la conducta del demandat queda massa lluny del nexe causal
rellevant i que la seva intervenció no és rellevant a efectes del dany sofert per la
víctima, que en el nostre cas es concreta en el contagi d'un virus. Així,
específicament en l'àmbit de sang contaminada:

- STSJ Catalunya, Social, 16.1.95 (AS 1995, 266): persona hospitalitzada
després de patir un accident de treball que és contagiada peí VIH a
conseqüència de les transfusions rebudes. La demanda es presentà contra
T INS ALUD i contra l'empresa on prestava els serveis i va patir l'accident.
L'empresa fou absolta.

- STS, Sala la, 20.3.96 (RAJ 1996, 2244): esquiador accidentat que és
contagiat d'hepatitis en l'hospital on és atès. La víctima reclamà a

419 Vid. EPSTEIN, "Causation and Financial Compensation", pàg. 1377. Pensi's, p.e., en els casos
d'accidents de circulació o d'agression^fïsiques. Allò que esdevé immediatament rellevant és la
relació que es produeix entre l'acció del causant del dany i el dany que pateix, com a conseqüència
d'aquesta acció, la víctima.
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l'empresa explotadora de l'estació d'esquí el pagament de 15 milions de
pessetes en concepte dels danys i perjudicis soferts, entre els que incloïa el
contagi d'hepatitis. El Tribunal Suprem confirma la sentència de
l'Audiència que havia absolt a la demandada. El Tribunal afirma: «la
responsabilidad de la demandada se excluye porque no la tiene por el
accidente, luego no puede imputársele por lo que el motivo llama secuelas
del mismo» (FD 3er).

SAP Astúries, Civil, 10.7.98 (AC 1998, 1656): persona atropellada el Dia
d'Any Nou de 1991 que, en ser tractada en l'hospital, on se li realitzen un
seguit de transfusions, contreu l'hepatitis. L'asseguradora havia pagat uns
15 milions de pessetes per l'accident de circulació, però la víctima valorava
els danys soferts en quasi 51 milions. Per aquest motiu interposa demanda
de reclamació de quantitat contra l'asseguradora. El JPI estima parcialment
la demanda i la condemna al pagament d'uns 3 milions. El recurs
d'apel·lació interposat per la part actora és desestimat per l'Audiència, que
considera que en aplicació del principi de causalitat adequada,
l'asseguradora ha de respondre únicament de l'accident de trànsit i no pas
de l'assistència sanitària defectuosa. Diu el Tribunal: «En suma, el que haya
agravado el resultado dañoso como consecuencia de una actividad sanitaria,
no implica en este caso, la existencia de una causalidad, sino de una
lamentable casualidad ya que otra interpretación conduciría a admitir la
reprochable teoría de la equivalencia de las condiciones» (FD 1er).

En general, a cap dels ordenaments que hem estudiat s'ha utilitzat el criteri de
l'equivalència de les condicions per a resoldre casos de sang contaminada420, amb
una notable excepció, fonamentada en criteris, creiem, de justícia material, que
mereix ser comentada. Es tracta de la sentència de la Cort d'Apel·lacions de Paris
de 7 de juliol de 1989, en la qual es considerà responsable del contagi d'una
persona atropellada i atesa a l'hospital, on rebé sang infectada, al conductor que
havia causat l'accident421. La sentència fou dictada en seu d'un procediment penal i
s'optà per aquest criteri causal per a fer entrar la cobertura de l'assegurança del

420 Al respecte, vid. els informes de diferents països (Àustria, Bèlgica, Regne Unit, França,
Alemanya, Grècia, Itàlia, Sud-àfrica, Suïssa i Estats Units) sobre causalitat publicats a Jaap SPIER
(Ed.), Unification of Tort Law: Causation, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston,
2000.

421 Cour d'Appel de Paris, 7 juliol 1989, Franky v. Courtellemont. Sobre la sentència, vid. Y.
LAMBERT — FAIVRE, "L'indemnisation des victimes post — transfusionnelles du SIDA: hier,
aujourd'hui et demain ..,", 92 RTD civ. 17 (1993).
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vehicle. Així mateix, en ella es fa referència a la possibilitat que té el condemnat de
repetir contra altres persones que hagin de ser considerades responsables.

B) La causalitat adequada.

Sota la teoria de la causalitat adequada es qualifica com a causa d'un dany aquell
fet que en sí mateix és adient per a prpduir-lo, segons l'experiència comuna.

Fixem-nos, però, que aquestes regles referides a causalitat ja contenen un primer
aspecte jurídic d'imputació objectiva: triar quina de les diferents causes que
concorren en la producció d'un dany és la que ha de tenir rellevància en seu de

aquest sentit^ ^Eduardo García ̂ e'-^nterría i Tomás-Ramón Fernández afirmen que
«[n]o es de extrañar que por ello, habida cuenta de que sobre la noción de nexo
causal se hàcën gravitar problemas diferentes al de la causalidad misma del daño,
que la jurisprudencia (española y extranjera) renuncie a todo intento de
categorización.y se limite a resolver caso por caso, en función de las concretas
circunstancias de cada uno de ellos, utilizando expresiones de valor no muy preciso
y dotadas por ello de flexibilidad suficiente»422.

Aquesta confusió entre relació de causalitat i criteris d'imputació es manifesta a la
jurisprudència: vegi's, p.e., els següents exemples:

- STSJ Extremadura, Càceres, Contenciosa administrativa, 30.3.00 (RGD
núm. 675, desembre 2000, pàgs. 15.423-6; MP: Elena Méndez Canseco):
mort de menor a causa del seu estat degeneratiu complicat per les múltiples
infeccions contretes en el servei d'urgències. Després d'afirmar el Tribunal
que correspon a la part actora demostrar l'acreditació del nexe causal,
continua afirmant que donat que no ha demostrat que l'assistència no fos
correcta, procedeix l'absolució de la demandada.

- - SAP Còrdova 1.2.01 (Act. Civ. 2001, 755; MP: Berdugo Gómez de la
Torre): greus danys derivats de la interacció entre diferents medicaments,
un dels quals no era el que el metge havia receptat sinó un que un
treballador de la farmàcia on el pacient adquirí els medicaments decidí
subministrar per la manca d'existències. L'Audiència confirma la sentència
absolutòria d'instància però no pas per considerar que l'actuació del

422 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo,
pàg. 400.

159



facultatiu no fou negligent, donat que era impossible de preveure la referida
interacció, sinó per manca de relació causal en utilitzar el criteri de
causalitat adequada.

Per la conjunció que, al nostre parer, es dóna entre la causalitat adequada i els
criteris d'imputació objectiva (motiu pel qual de vegades es pot trobar la referència
a la «causalitat jurídica»), procedeix decidir qui ha de ser declarat responsables
d'un cas de contagi d'entre la diversitat de possibles legitimats passius. Al nostre
parer, no totes les actuacions dels possibles demandats han de ser qualificades com
a causes eficients, sinó que:

- Ha de ser considerat com a causant del dany aquell que té el control efectiu
sobre el producte en concret. Concretament, ho han de ser els centres d'anàlisi i
els fabricants (sobre els quals recau l'obligació de posar en el mercat productes
segurs).

No ha de ser considerat, en canvi, com a causant del dany aquell metge que no
compleix amb les exigències referides al consentiment informat o que no dóna
notícia sobre l'existència de tractaments terapèutics alternatius a la transfusió
de sang aliena. Això, no obstant, sens perjudici de la indemnització que es
pugui derivar de l'incompliment de les obligacions acabades d'esmentar. En
resum: manca d'informació no equival a consideració de causant del contagi.

Respecte de l'Estat, aquest ha de ser considerat com a responsable en la mesura
que el servei realitzat en un centre públic li sigui imputable 2 . La seva
responsabilitat és, doncs, subsidiària, com subsidiària és la responsabilitat del
centre privat per l'actuació dels seus treballadors (art. 1903 CC).

Qüestió diferent, regida aquesta per les regles d'imputació, és saber si l'Estat ha
de respondre per no establir les proves de detecció del virus necessàries.
Qüestió actual, ja que es discuteix si s'han de modificar les exigències referides
a l'hemodonació amb motiu de les vaques boges.

423 Els criteris d'imputació de primer nivell, segons la terminologia emprada per Oriol MIR, La
responsabilidad patrimonial de la Admministración sanitaria, pàgs. 141-215.
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4.5.1.2 L'increment del risc com a causa

L'exigència de relació de causalitat entesa en termes naturalisées és un criteri en
crisi des del moment que s'està deixant de banda el concepte físic de causalitat i
s'està començant a utilitzar el concepte probabilistic de causalitat424. Això s'esdevé
especialment en els casos en els quals els danys es manifesten transcorregut un
gran període de temps entre l'acció danyosa i l'aparició del dany, essent en
l'actualitat, donats els estudis de què es disposen, impossible afirmar que una
actuació sigui causa d'un futur dany.

Exemples actuals ens exemplifiquen aquestes afirmacions: 1) un recent estudi ha mostrat que
els telèfons mòbils no produeixen càncer. En l'estudi, però, s'afirma que per tenir fermesa
certa de la conclusió encara han de transcórrer uns quants anys més; 2) és l'urani empobrit
capaç de provocar càncer? 3) en el mes de febrer de 2001 es va conèixer que un conjunt de
persones a l'Estat Espanyol (a Catalunya, 181) havien estat tractades amb un radiofàrmac
elaborat amb material procedent de persones amb la malaltia de les vaques beiges. No se sap
en quina mesura aquestes persones poden ser contagiados per la malaltia i, de fet, caldran uns
deu anys perquè es manifestin els símptomes. Ens trobem davant d'una cas que genera una
acció de responsabilitat extracontractual? Un darrer exemple, aquest ja amb pronunciament
judicial a Espanya: és el tabac la causa de la malaltia de Buerger? Dues sentències, totes dues
de Tribunals de Primera Instància, han desestimat la pretensió indemnitzatòria per no provar-
se la relació de causalitat425.

La jurisprudència espanyola de sang contaminada també ofereix alguns casos en els
quals sembla que n'hi ha prou amb haver-se exposat a una situació de risc de
contagi com per a què es consideri que s'ha acreditat la relació causal, tot i que el
demandat hagi provat que la sang o l'hemoderivat no estaven contaminats.

424 En aquest sentit, John G. FLEMING, "Probabilistic Causation in Tort Law", 68 Canadian Bar
Review 661 (1989), pàg. 662 i Richard GOLDBERG, Causation and Risk in the Law of Torts:
Scientific Evidence and Medicinal Product Liability, Hart Publishing, Oxford, Portland Oregon,
1999, aposten per criteris probabilístics en matèria de causalitat referida a danys relacionats amb
medicaments. Aquest darrer autor, així mateix, proposa l'ús d'un model estadístic per a constatar
l'existència de responsabilitat: el Teorema de Bayes, que expressa la relació entre la probabilitat
d'una proposició avaluada abans de l'ús de noves dades i la probabilitat de la mateixa proposició
avaluada després de l'ús de noves dades.

425 Sentència del Jutjat de la Instància núm. 70 de Madrid de 7.4.00 (La Ley 2000, 7357; AC 2000,
762; MP: Ma Begoña Pérez Sanz) i sentència del Jutjat de la Instància núm. 11 de Palma de
Mallorca 7.9.00 (La Ley 2000, 9219; AC 2000, 1449; MP: Lorenzo Crespi Ferrer). Actualment,
davant del Jutjat de Primera Instància de Lleó s'està tramitant la reclamació de responsabilitat
realitzada per V Asociación de Laringetomizados de León contra diverses empreses tabacaleres a les
quals se les responsabilitza del càncer de laringe que van patir els associats (demanda presentada el
3 de gener de 2001).
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STSJ Canàries, Sta. Cruz de Tenerife, Sala Contenciosa administrativa,
5.9.00 (RJCA 2001, 303): es considera acreditat el nexe causal simplement
perquè haver rebut vàries transfusions i hemoderivats «hace probable, desde
un punto de vista epidemiológico, que la infección la haya adquirido por

esta vía» (FD 2on).

STSJ Navarra, Sala Social, 9.6.99 (AS 1999, 2074): «[E]l facultativo

especialista'en herríàtolò'g'íà!'señala la'-p'osibilidad de que la hepatitis C pueda
venir del hemofactor transfundido. Luego esta mera posibilidad permite
establecer el nexo causal entre el daño inferido a la actora y el tratamiento

i ' M
efectuado al no haber logrado acreditar el Organismo demandado que la
reclamante era portadora del virus de la hepatitis C antes de sufrir la
operación (FD 6e).> !>K!< ylw , c, ,» o í , - ' < . • • ' . . • . . • . - .

STSJ Castilla- LaOManeh^S&látielsSociál; 18.5.98 (AS 1998, 2525): en el
cas, el resultat de'l'àríàlísi' practicada' als donants de sang hàvia résultat
negatiu. Tot i això, el Tribunal considerà provada la relació de causalitat
perquè, genèricament, podien existir altres medis de contagi: «Del resultado
valorativo de los distintos informes médicos no ofrece duda un hecho, y es
que la hepatitis. C detectada en el trabajador fallecido tuvo su origen o bien
en la sangre transfundida en la operación quirúrgica practicada en 21 de
septiembre de 1991 o en la inadecuada esterilización del material quirúrgico

empleado en la intervención...» (FD 4rt).

STSJ Canàries, Les Palmes, Contenciosa administrativa, 14.4.98 (RJCA
1998, 2535): el Tribunal recorre al desconeixement de l'índex d'error de les
proves serològiques practicades a la sang per apreciar, per defecte, el nexe
causal: «La señora R ingresó sin dolencia hepática alguna y por lo tanto hay

una conexión ente la actuación administrativa y el daño real ocasionado...
Ello es así porque: a) la transfusión es la forma más idónea y
estadísticamente más alta de contagio... b) el análisis de las unidades

transfundidas que presentaban pruebas serológicas por hepatitis C
negativas, no sirve para llegar a otra conclusión puesto que se desconoce el
índice estadístico de error, es decir, que no es fiable al cien por ciento» (FD
3er).

STSJ Galicia, Sala Contenciosa administrativa, 8.5.97 (colex 97CA5053):
vídua i fill reclamen per la mort del seu marit i pare, respectivament, a
conseqüència del contagi del VIH i del VHC produït el setembre de 1985.
L'Administració demandada considerà que no havia quedat prou acreditada
la relació causal, en concórrer altres circumstàncies a les quals es podia
relacionar la malaltia de la *SIDA i de l'hepatitis (relacions sexuals,
«bebedor importante», ...). Afirma el Tribunal: «[L]o hasta aquí indicado
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permite alcanzar el suficiente grado de convicción de que el contagio... se
produjo como consecuencia de la transfusión de sangre contaminada, factor
de riesgo último que por su enorme porcentaje de causalidad se revela como
decisivo frente al factor de riesgo, poco más que teórico, ,relativò a unos
esporádicos y ocasionales contactos con prostitutas...». (FD 5e).

Aquest sentit de la jurisprudència no és exclusiu 'en matèria de sang contaminada, tot i que sí
que és habitual en d'altres casos d'assistència sanitària. Així, p.e., SAN 7.7.99 (RGD núm.
666, març 2000, pàgs. 2.413-6; MP: Juan Carlos Fernández de Aguirre), en un cas de contagi
d'aspergillus.

En canvi, en d'altres casos, el fonament de la relació causal basat únicament en la
probabilitat no ha estat considerat suficient, quan altres circumstàncies indiquen que el dany
no pot ser degut al fet que l'actor considera com a causa.

Així, a la STSJ Múrcia, Contenciosa administrativa, 26.5.99 (RJCA 1999, 1848), l'actor
reclamava la declaració de responsabilitat de l'Administració a causa del contagi de
brucel·losi produït, segons el seu parer, mentre realitzava pràctiques en un laboratori de
l'Administració. Llegim a la sentència que <<[e]n este caso, la prueba de la relación de
causalidad la basa el recurrente en la probabilidad de contagio en el laboratorio con
muestras contaminadas de brucelosis» (FD 3er). No fou suficient aquest argument pel
Tribunal, qui en veure que no s'havia produït cap altre contagi entre el personal durant les
dates que l'actor realitzà les pràctiques, desestimà la pretensió per manca d'acreditació del
nexe causal.

I a la STSJ Andalusia, Granada, Social, 12.1.98 (AS 1998, 382), es denegà la pretensió
indemnitzatòria exercida pel vigilant jurat d'un hospital que afirmava haver estat contagiat
en el lloc de treball de tuberculosi. El Tribunal considerà no acreditada la relació causal per
les probabilitats de ser contagiat en un espai en el qual les infeccions són habituals en
comprovar que cap membre del servei sanitari havia estat contagiat pels malalts
tuberculosos en el període de temps en el qual l'actor prestà els seus serveis a l'hospital,
sent ells els que estan en contacte directe, de la qual cosa deduí que amb menys motiu
podia l'actor haver contret la malaltia al lloc de treball.

El criteri de la probabilitat en seu de sang contaminada és força rellevant, perquè
permet considerar acreditada la relació causal en casos en els quals li ho seria molt
difícil a la víctima. Pensi's, p.e., en els cas dels hemofílies, que durant molts anys
han estat rebut molts diferents productes sanguinis, o el cas de persones que han
rebut moltes transfusions en el curs del seu tractament. En ambdós casos, esbrinar
quin producte concret o quina transfusió concreta fou la causant del contagi
suposaria un obstacle difícil de superar pel perjudicat, especialment, a més, si es té
en compte la impossibilitat material de realitzar anàlisis sobre els materials
utilitzats.
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4.5.2 Càrrega de la prova

Segons les regles generals del procediment, correspon al demandant acreditar
l'existència de relació causal entre l'acció del demandat i el dany que ha sofert, la
qual cosa significa que ha d'identificar el fet causant del dany i que ha de
demostrar que efectivament existeix una relació entre aquell fet i el dany sofert.

Determinar si existeix o no la relació de causalitat és competència del Jutge
d'Instància. El seu pronunciament no pot ser revisat en apel·lació o cassació, tret
que hagi fet una interpretació absurda, il·lògica o irracional dels fets.

Ara bé, ostentar la càrrega de la prova no suposa gaudir de la millor posició
processal, fet que pot provocar la frustració de l'acció del perjudicat. En seu de
responsabilitat per productes, el Llibre Verd de la Comissió formulà un seguit de
propostes per a millorar la posició de l'actor en aquest aspecte, que més endavant
s'expliquen. No existeixen, que sapiguem, d'altres tendències de reforma si l'acció
es fonamenta en una causa diferent a la responsabilitat de productes que assoleixin
aquesta millora processal de la víctima. Cal dir, no obstant, que, en termes
generals, els Tribunals són força generosos en considerar acreditada l'existència de
relació causal, sempre que s'hagi realitzat una mínima activitat probatoria.

4.5.3 Prova de la relació de causalitat

4.5.3.1 De forma directa

La demostració de forma directa de la relació de causalitat té com a fonament la
teoria de la condició sine qua non. L'actor pot demostrar que el dany sofert -
inoculació del virus - es deu única i exclusivament a l'acció del demandat. Aquesta
forma de prova, no obstant, és poc habitual en els casos de contagi degut a la
impossibilitat d'analitzar la sang que s'ha transios o el producte hemoderivat
utilitzat426.

Tot i això, trobem alguns casos a la jurisprudència en els quals s'ha aconseguit
demostrar la relació causal de forma directa: la STS, Sala 4a, 5.6.91 (RAJ 1991,
5131), en la qual es demostrà que la sang emprada estava contagiada amb el VHC;
a la STSJ Aragó, Social, 20.5.98 (AS 1998, 2131) la prova directa consistí en què,

426 En aquest sentit, SAP La Corunya, Sala Civil, 20.3.98 (AC 1998, 370).
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primer, el producte utilitzat havia estat retirat del mercat, un cop constatat,
mitjançant estudis de l'Institut de Salut Carlos III, que estava contaminat, i, segon,
s'acredità que l'actor havia rebut aquell producte; i là STS, Sala 3a, 31.5.99 (La
Ley 1999, 11668), en la qual el demandat va admetre que la sang estava
contaminada també amb el VHC.

També fou possible emprar la prova directa en el cas dictaminat pel Consell d'Estat
I'11.7.96, 2273/96: les anàlisis practicades als donants amb posterioritat a la
transfusió identificaren a un d'ells com a portador del VHC.

4.5.3.2 Mitjançant presumpcions

L'establiment de la relació causal mitjançant presumpcions suposa usar un
esquema de causalitat adequada. En aquesta, es tenen en consideració les
probabilitats que l'acció del demandat hagi estat la causa del contagi. En aquest
sentit, és il·lustrativa la STS J Castilla - La Mancha, Sala del Social, 10.11.95 (AS
1995, 4404): «La correcta aplicación de las normas de valoración de... [las] pruebas
[periciales] exige que se atienda a lo que resulte del conjunto de todas las pruebas
periciales practicada, según las reglas de la sana crítica (art. 632 LEG), sin que para
llegar a una conclusión admisible en derecho sea preciso obtener la certeza absoluta
sobre un determinado hecho, dado el carácter probabilístico de todas las ciencias de
la naturaleza» (FD 1er). De forma semblant, STS J Castilla - León, Valladolid,
Social, 23.6.92 (AS 1992, 3171); STSJ Castilla - León, Burgos, Social, 21.11.95
(La Ley 1995, 3195).

L'«enllaç precís i directe segons les regles del criteri humà» a què feia referència
l'art. 1253 CC, exigència continguda actualment per l'art. 386.1 LEC, entre el
contagi i l'actuació s'assoleix mitjançant diferents indicis.

En aquest sentit, la jurisprudència espanyola ha tingut en compte el fet de no
pertànyer a grups de risc427 (bàsicament, usuaris de droga per via parenteral428), el

427 STS 11.2.98, Sala la (RAJ 1998, 707): en el cas es va tenir en compte que el marit de l'afectada
no pertanyés tampoc a grups de risc i que en l'historial clínic d'aquella no constessin episodis de
drogaaddicció.

Sobre pertànyer a grups de risc, vid. també STS, Sala 4a, 10.6.96 (RAJ 1996, 5007), STS, Sala la,
18.2.97 (RAJ 1997, 1240); STSJ Canàrjps, Las Palmes, Sala del Social, 22.7.97 (AS 1997, 3110):
en el cas, el marit de l'actora no era portador del VHC, per la qual cosa no va ser ell qui la contagià;
i STSJ Castilla - León, Burgos, Sala de lo Social, 17.12.97 (AS 1997, 4572).
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no estar infectat amb anterioritat a la transfusió o recepció de l'hemoderivat , tot i
que també trobem casos en els quals s'ha establert la relació causal per raons,
simplement, de mera probabilitat430, de seqüència temporal lògica dels fets o de
la manca de seguretat absoluta que oferien els primers tests de detecció
comercialitzats, els quals donaven com a resultats falsos negatius .

428 En el cas de la STSJ País Basc, Contenciosa administrativa, 4.11.99 (RJCA 1999, 4473) no es
considerà acreditada la relació entre les transfusions de sang rebudes i l'hepatitis que patia l'actora
perquè, sembla ser, la causa del contagi podia haver estat una punxada accidental amb la xeringa
que feia servir el fill (toxicòman) d'aquesta.

429 STSJ La Rioja, Social, 18.2.93 (AS 1993, 643); STSJ Castilla - La Mancha, Albacete, Social,
15.3.96 (AS 1996, 620); SAP Madrid, Sala civil, 29.6.93 (colex 93CP2066); STSJ Extremadura,
Social, 6.2.97 (AS 1997, 495); STSJ Castilla - León, Burgos, Social, 17.12.97 (AS 1997, 4572);
SAP Alacant, Civil, 24.2.99 (AC 1999, 351); STSJ Astúries, Sala Social, 12.11.99 (AS 1999, 3641);
SAN, Contenciosa administrativa, 3.5.00 (còpia); STSJ País Basc 29.6.00 (RJCA 2000, 2Í14); STSJ
Castilla - La Mancha, Social, 8.2.01 (AS 2001, 1530).

430 Vid., p.e., STSJ Castilla - León, Valladolid, 23.6.1992, Sala Social (AS 1992, 3171): es va tenir
en compte «la necesidad de acudir, en aquella fecha [1983] a la adquisición de sangre previa
remuneración del donante, los grupos sociales a que pertenecían éstos, así como a la importación
masiva de EE.UU. por el bajo nivel de donaciones existentes en España y el hecho de proceder, de
forma inmediata, el SIDA de dicho país». I a la STSJ La Rioja, Sala Social, 12.4.94 (AS 1994,
1392), en un cas de contagi del VHC produït el febrer de 1989, es considerà que tot i que
s'haguessin practicat totes les proves legalment exigides, aquesta actuació no garantia que la sang
no estigués contaminada. Fou decisiu per aquest pronunciament un informe en el qual s'afirmava
que «la esterilización completa de la sangre no se puede hacer». Pronunciaments similars a la SAP
Alacant, Sala civil, 24.2.99 (AC 1999, 351) i STSJNavarra, Sala Social, 9.6.99 (AS 1999, 2074).

En canvi, en un sentit contrari, STSJ Catalunya, Sala Social, 26.11.94 (AS 1994, 4410), en la qual
es considerà no acreditada la relació causal perquè «como se afirma en el dictamen emitido ... "la
vía más frecuente de contagio de la enfermedad hepatitis C no es la transfusional"» (FD 2on, D).

431 A la STS, la, 18.2.97 (RAJ 1997, 1240) es considerà acreditada la relació causal atenent als
terminis previsibles d'aparició de la malaltia des que s'inocula el virus. Per tant, fixada la data del
subministrament dels productes sanguinis i manifestant-se la malaltia dintre del termini habitual, es
considera que foren aquells els que causaren el contagi.

432 Així, p.e., STSJ Castilla - La Mancha, Social, 8.2.01 (AS 2001, 1530): «[E]n el momento de la
intervención quirúrgica [octubre 1984], las pruebas para la detección del VHC eran imperfectas, y
arrojaban falsos positivos y falsos negativos^ en la actualidad, tales métodos de detección, aun
siendo suficientemente eficaces, no pueden descartar de modo absoluto la posibilidad por vía
parenteral» (FD 3er).
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També s'ha tingut present si el demandant havia rebut altres transfusions o
hemoderivats i si havia mantingut relacions sexuals amb persones contagiades433,
així com si havia utilitzat mètodes de contenció durant les relacions sexuals43 .

En el cas de menors, s'ha tingut en compte si els pares eren portadors del virus435.

Així mateix, el fet que un dels donants de sang fos diagnosticat amb posterioritat al
contagi motiu del litigi com a portador del virus (període finestra) en qüestió ha
permès també establir una relació precisa entre el tractament mèdic i el contagi .

Finalment, que apareguin diferents contagis en un mateix moment i en persones
que han estat tractades per un mateix producte, especialment si aquest ha estat
posteriorment retirat del mercat, s'ha considerat com clar indici de la relació
causal437.

Aquests indicis als quals estem fent referència, no obstant, també poden portar a
què el Jutge no consideri acreditada la relació causal. No ens referim únicament a
la formulació gramatical contrària als criteris que acabem de referir (p.e., pertànyer
a un grup de risc), sinó a l'existència d'un fet de tal naturalesa que impedeix

433 Així, a la STSJ Catalunya, Sala social, 30.7.94 (AS 1994, 3091) es considerà que tot i que el
contagiat del VIH havia rebut hemoderivats a partir del 1983, el fet que la seva dona i un fill nascut el
1980 també fossin seropositius i, en canvi, un fill nascut el 1985, no, no permetia establir de forma
segura que el contagi fou degut als hemoderivats.

434 A la STSJ Andalusia, Màlaga, Sala del Contenciós - Administratiu, 25.11.97 (RJCA 1997,
2503), l'actora havia rebut pluralitat de transfusions, però el fet que reconegués que havia mantingut
relacions sexuals amb diferents persones, sense mètodes de contenció, i que havia consumit drogues
per via parenteral impedí que el Tribunal constatés l'existència de relació causal.

435 SAP La Corunya, Sala civil, 20.3.98 (RAJ 1998, 370). De forma expressa es diu a la sentència
que no procedeix valorar en el cas altres possibles causes de risc, com ara la via sexual o, podríem
afegir, parenteral per consum de drogues mitjançant l'ús compartit de xeringues, per la curta edat de
la víctima. De forma semblant, SAN, Contencioso-administrativa, 25.4.01 (còpia): nen hemofílic
que rep una transfusió l'any 1986 per motiu d'una intervenció quirúrgica, i Factor IX dues vegades
per setmana a partir de 1993, quan tenia set anys d'edat.

436 Entre d'altres, SAP Balears 12.7.94 (AC 1994, 1188); STSJ País Basc, Contenciosa -
administrativa, 29.6.00 (RJCA 2000, 2114).

437 SJPI núm. 1 Jaén 31.7.01 (còpia). No obstant, l'argument contrari també ha estat utilitzat per a
negar la relació de causalitat: que no hi hagués contagis en el centre on fou atesa la persona
contagiada és un indici important per a decidir que no fou contagiada allà (així, STS, Sala la, 8.2.00
[RAJ 2000, 1235]).
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considerar acreditada dita relació causal. Així, a la STSJ Castilla - León,
Valladolid, Social, 9.11.94. (AS 1994, 4426) es denegà la pretensió indemnitzatòria
per un contagi del VHC, segons el recurrent per causa d'unes transfusions
realitzades entre octubre i desembre de 1986 i el febrer de 1987, perquè s'aportà al

procés una analítica de maig de 1990 negativa que donava resultat negatiu de
presència del VHC.

El legislador francès també ha acudit al criteri de les presumpcions per a donar més
protecció als contagiats pel VHC .''Efectivament, l'art. 61 del Projet de Loi relatif

aux droits des malades et à la qualité du système de santé438 estableix:

«En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le
virus de l'hépatite C antérieure à la'date d'entrée en vigueur de la présente

loi, le demandeur apporte des éléments qui laissent supposer que cette

contamination. 'a}pour: origine une transfusion de produits sanguins lábiles ou

une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il-(
incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette

injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa

conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures

d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.

Cette disposition est applicable aux instances en cours n 'ayant pas donné
lieu à une décision irrévocable».

Es tracta d'una presumpció legal que admet prova en contra. En cas de dubte sobre
l'acreditació del nexe causal, la solució defectiva afavoreix al perjudicat. Vegi's
que no hi ha cap referència a qüestions referides a criteris d'imputació, la qual cosa

té sentit perquè el referit Projecte ha establert un sistema de compensació al marge
de la culpa.

Finalment, convé dir que en alguna ocasió la negligència del demandat ha estat un

criteri utilitzat per establir el nexe causal. Així, a la STSJ Astúries, Sala social,
4.2.94 (AS 1994, 507) es produïren un seguit de problemes relacionats amb la
identificació de les unitats de sang transfoses a la víctima. D'aquesta negligència - i
de la manca d'altres indicis — el Tribunal extreu la relació causal necessària i suficient

438 Projet N°3258, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 septembre 2001.
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en un règim de responsabilitat objectiva. El raonament també funciona a la inversa: a
la STS, la, 11.10.95 (RAJ 1995, 7406) es considerà que la metgessa que receptà el
producte sanguini no tenia obligació d'analitzar-lo. D'aquesta actuació diligent extreu
el Tribunal la manca de causalitat.

4.5.3.3 Supòsit específic d'inversió de càrrega de la prova

Per tot allò que hem vist, es pot afirmar que, en general, els Tribunals,
especialment els civils, soles apreciar de forma generosa l'existència del nexe
causal, la qual cosa beneficia a l'actor. Així mateix, és pràctica judicial habitual en
els casos de sang contaminada procedir a la inversió de la càrrega de la prova,
doncs és (o hauria de ser) més fàcil pel demandat demostrar que la sang o
Phemoderivat no estava infectat que per l'actor439. Aquesta inversió de la càrrega
de la prova també ha estat entesa en el sentit segons el qual l'actor no ha de
demostrar que amb anterioritat a la transfusió o tractament amb el producte
sanguini no estava contaminat'.440

Adverteixi's que aquesta inversió constitueix una excepció al principi general en
seu de responsabilitat mèdica segons els qual no existeix una inversió de la càrrega
de la prova. Altres supòsits específics, en aquest mateix àmbit, en els quals també
sembla vigent aquesta inversió són els casos de danys desproporcionats, a partir
dels quals s'ha elaborat una doctrina jurisprudencial sobre el seu tractament (en
matèria de causalitat, legitimació passiva i paràmetres de responsabilitat)
alguns supòsits del tractament del consentiment informat.

441 i en

4.5.4 Inexistència de nexe causal

La forma més segura pel demandat d'exonerar-se, sense entrar en temes referits a
diligència o responsabilitat objectiva, consisteix en demostrar que no existeix nexe

439 Inversió que deriva de l'obligació de custòdia de la documentació sobre els donants. Vegi's, en
aquest sentit, STSJNavarra, Contenciosa administrativa, 25.10.99 (RJCA 1999, 3958).

440 Així, p.e., a la SAP Balears, Sala civil, 12.7.94 (AC 1994,1188).

441 Vid., p.e., STS, la, 21.7.97 (RAJ 1997, 5523; amputació de cama); STS, la, 9.12.98 (RAJ 1998,
9427; mort per infecció després d'operació de galindons); STS, la, 29.6.99 (RAJ 1999, 4895; mort
de pacient després de ser sotmesa a extirpació de vesícula); SJPI núm. 18 València 23.1.01 (La Ley
2001, 3278; paràlisi cerebral de nen acabat de néixer); STS, la, 14.5.01 (La Ley 2001, 3440;
paràlisi a nena acabada de néixer).
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causal entre la seva conducta i el contagi sofert per la víctima. Això es pot
aconseguir mitjançant diferents arguments: bé demostrant que la persona ja estava
contagiada, bé demostrant que ni la sang ni l'hemoderivat estaven contagiats,
arguments el desenvolupament dels quals presenten un seguit de problemes.

4.5.4.1 El demandant ja estava contagiat

Que la persona estigui contagiada trenca el nexe de causalitat, sempre que no es
deriva cap dany diferent d'aquest nou contagi. Així, p.e., en el cas hipotètic d'una
persona portadora d'algun dels virus que tractem que rep un hemoderivat o sang
contaminats i que, per causa d'aquest tractament, empitjora el seu estat de salut
creiem que no seria possible al·legar com a medi d'exoneració de responsabilitat la
inexistència de nexe causal.

La malaltia de l'actor ha de ser la mateixa que la que hagués pogut causar el
producte. Així, a la STS, 3a, 17.4.01 (RAJ 2001, 4215) el pacient havia estat
diagnosticat d'hepatitis als 6 anys d'edat, però d'una hepatitis diferent a la que
posteriorment se li diagnosticà i que fou causada per la sang rebuda en una
transfusió; i a la STS, 3a, 3.5.01, en la qual el pacient havia sofert d'hepatitis B, es
considerà que la cirrosi que patí fou deguda al contagi del VHC per raó d'una
transfusió realitzada l'abril de 1989, doncs «la hepatitis B que padeció, una vez
curada, nunca evoluciona hacia la cirrosis y ... el grado de etilismo que tenía el
enfermo hasta la fecha de la operación no le había dañado seriamente el hígado»
(FD 2on). Quelcom de semblant s'esdevingué en el cas de la SAP Balears 12.7.94
(AC 1994, 1188).

Correspon al demandat acreditar que l'actor ja estava contagiat amb anterioritat a
rebre l'hemoderivat o la transfusió. La forma d'acreditar-ho serà mitjançant les
generalment admeses en dret, àdhuc mitjançant les presumpcions.

A la jurisprudència espanyola, aquesta causa d'exoneració ha estat utilitzada en un
seguit de sentències, que a continuació s'enumeren cronològicament:

- STSJ Catalunya, Sala del Social, 30.7.94 (AS 1994, 3091) es considerà que tot
i que el contagiat del VIH havia rebut hemoderivats a partir del 1983, el fet
que la seva dona i un fill nascut el 1980 també fossin seropositius i, en canvi,
un fill nascut el 1985, no, no permetia establir de forma segura que el contagi
fou degut als hemoderivats;

- STSJ Canàries, Las Palmes, Social, 23.7.96 (AS 1996, 3162): l'actor havia
estat transfós l'any 1977 i havia presentat símptomes del VHB el 1984. El
1987 les anàlisis practicades ja no detecten la presència de cap virus, fins
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que el 1991 se li diagnostica com a portador del VHC. L'any 1992 rep una
nova transfusió, per la qual reclama com a causa de contagi. El Tribunal
desestima la pretensió per raonament de seqüència temporal;

STSJ Andalusia, Granada, Contenciosa administrativa, 15.2.99, (RJCA
1999, 518): l'actor havia estat diagnosticat d'hepatitis crònica a l'edat de sis
anys;

SAP Madrid, Civil, 12.3.99 (AC 1999, 722): l'actor sostenia que havia estat
contagiat del VHB durant una estada hospitalària en la qual se li realitzaren
diverses puncions i se li transfongué sang. El Tribunal, en canvi, no
considera acreditada la relació causal i sosté que el demandant ja estava
contagiat en el moment de sotmetre's a la intervenció, conclusió que reforça
pel curt espai de temps que hi ha entre la realització de la transfusió i el
diagnòstic de la malaltia.

SAP Barcelona 28.7.99 (Base dades La Ley CAT): es demostrà que el
nivell de transaminases de l'actor era elevat amb anterioritat a la transfusió.
Es tingué especialment en compte, així mateix, la impossibilitat material,
per manca de temps, de ser la transfusió la causa del contagi, doncs des de
la transfusió fins al moment en què es diagnosticà l'hepatitis no
transcorregué ni tan sols el termini necessari d'incubació;

SAP València, Civil, 27.1.00 (AC 2000, 4072): l'actor havia rebut
hemoderivats el novembre de 1985. L'any 1993 se'l diagnosticà com a
portador del VHC. Es denegà la pretensió indemnitzatòria perquè en el
procediment el Tribunal assolí el convenciment, mitjançant la declaració
d'especialistes, que l'actor ja era portador del VHC amb anterioritat a rebre els
hemoderivats;

STSJ Cantàbria, Social, 12.7.00 (Act. Lab. 2001, 115): treball en un laboratori
de risc des de 1974.

Ens interessa finalment destacar la STS, la, 8.2.00 (RAJ 2000, 1235; MP: Jesús
Corbal Fernández) que creiem que marca un canvi de rumb en la tendència de la
jurisprudència sobre sang contaminada a apreciar la relació de causalitat de forma
presumptiva, admetent-la mentre no existeixi prova clara i rotunda en contrari. En
aquesta sentència es desestima la pretensió de l'actora per un contagi del VHC
produït l'agost de 1987 perquè no es considerà acreditada la relació de causalitat.
Més exactament, no es pogué demostrar si la pacient estava contagiada amb

^anterioritat o ho fou amb posterioritat a la intervenció. Hem vist que mitjançant les
presumpcions i les probabilitats, els Tribunals consideraven prou acreditada dita
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relació causal en supòsits semblants. En el cas concret, el Tribunal afirma de forma
rotunda que «no caben, en sede de nexo causal, meras deducciones, conjeturas o
probabilidades, sino que se precisa la certeza probatoria» (FD 5e in fine).

4.5.4.2 La sang o l'hemoderivat no estaven contaminats

A la jurisprudència espanyola trobem també un seguit de casos en els quals el
demandat afirma que la sang o l'hemoderivat no eren portadors de cap virus. Les
formeg .¿e demostrar que la sang o l'hemoderivat eren aptes i que, per tant, no
poden ser la causa del contagi, són diverses: bé s'han identificat als donants de la
sang utilitzada i els anàlisis posteriors que se'ls ha realitzat resulten negatius, és a
dir, mostren que no estan infectats442, bé la sang emprada havia superat els controls
tècnics exigibles443. Habitualment, a la pràctica, aquestes proves es presenten de
forma acumulativa.

Cal dir, no obstant, que la seva demostració no comporta necessàriament
l'exoneració del demandat per manca d'acreditació del nexe causal, doncs el jutge
d'instància, tot i aquestes proves, pot considerar-la suficientment acreditada si dóna
prevalença a altres circumstàncies que li permeten concloure que ha estat
demostrada mitjançant presumpcions (recordi's: el fet de no patir la malaltia amb
anterioritat al tractament; no pertànyer a grups de risc, ...). Efectivament, a banda

442 Així, de forma enunciativa, per ordre cronològic, STSJ Extremadura, Social, 1.4.93 (AS 1993,
1733); STS, Sala 4a, 18.4.95 (RAJ 1995, 4438); STSJ Castilla - León, Valladolid, Social, 22.7.97
(AS 1997, 2493); STSJ Astúries, Contenciosa administrativa, 17.4.98 (RJCA 1998, 1135); STSJ
País Basc, Sala Contenciosa administrativa, 20.5.99 (RJCA 1999, 2250); STSJ Catalunya,
Contenciosa administrativa, 22.9.00 (Base dades La Ley CAT); STS, 3a, 10.2.01 (RAJ 2001, 2629);
STS, 3a, 19.4.01 (RAJ 2001, 4172; VIH; Tr: juny 1988).

Així mateix, a la STSJ Madrid, Social, 2.12.97 (AS 1997, 4671), en la qual l'actora afirmava que el
contagi del VHC s'havia produït per alguna de les punxades produïdes bé el juny de 1990, bé el
maig de 1992 mentre desplegava les seves funcions com a infermera, es desestimà la pretensió
perquè es provà que cap dels malalts que tractà patia l'hepatitis C.

443 Sentències que exculpen al demandat, per aquesta causa, per ordre cronològic, són: STS, Sala 4a,
21.2.91 (RAJ 1991, 860); STSJ Extremadura, Social, 30.3.94 (AS 1994, 1030; VHC; Tr: novembre
1989); STS, Sala 4a, 18.4.95 (RAJ 1995, 4438); STS, STSJ Catalunya, Social, 3.4.97 (AS 1997,
1400); STSJ Castilla - León, Valladolid, Social, 22.7.97 (AS 1997, 2493); SAP Barcelona, Civil,
24.4.98 (AC 1998, 829); STSJ Canàries, Las Palmes, Contenciosa administrativa, 5.2.99 (RJCA
1999, 200); STSJ Andalusia, Granada, Contenciosa administrativa, 15.2.99 (RJCA 1999, 518);
STSJ Extremadura, Càceres, Contenciosa administratiu, 15.12.99 (RGD núm. 669, juny 2000);
STSJ Catalunya, Contenciosa administrativa, 22.9.00 (Base dades La Ley CAT); Sala 3a, 19.4.01
(RAJ 2001, 4172; VIH; Tr: juny 1988).
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dels casos vistos anteriorment en aquest sentit, en alguns altres s'ha considerat que
les dites proves no eren suficients per demostrar que el producte no fou la causa del
contagi si resulta que no s'ha demostrat realment que les proves feien referència als
productes o sang concrets que es transfongueren a la víctima444 o si no s'ha
realitzat un seguiment dels donants de sang que permeti assegurar que amb

posterioritat al contagi litigios són encara no portadors del virus445.

A més, al nostre parer, en tots ejls supòsits en els quals s'intenti, argumentar amb els
motius que exposem caldria distingir dues situacions: aquella referida a moments
anteriors a l'existència de test de detecció o d'anàlisi fiables i aquella altra en la
qual els professionals ja disposen d'aquests tests. Que les proves sobre les mostres
es realitzessin amb tècniques de primera generació ha de constituir una dada que
hauria de tenir en com'pte ei 'íúíge per valorar sobre si el producte estava

, \ I À I I . . .',,,\i JS [ V- .' ' - f .' . - " 1 , ' - -

contaminat o no.

I en aquest sentit ens semblà enúertàda la doctrina continguda a la SAP Barcelona
23.3.98, en la que en un contagi del VHC produït el maig de 1991, el demandat

al·legava que no quedava acreditada la relació causal perquè les proves de detecció
a les quals fou sotmesa la sang tenien un marge d'error d'un 0,5%, argumentació
que refusa el Tribunal en considerar que la manca de fiabilitat dels test era quelcom
que havia de suportar la part demandada i no pas l'actora.

I per allò que hem dit ens sembla criticable el raonament de fons de la SAN, Sala
Contenciosa administrativa, 11.4.01 (còpia), en la qual el pacient havia rebut

transfusions l'any 1986 i 1992 amb motiu de sengles intervencions. Es pogué
demostrar que el plasma utilitzat l'any 1992 no estava contaminat, perquè encara
se'n conservava una mostra. Però respecte de les transfusions realitzades el 1986,

444 Així, entre d'altres, a la STSJ La Rioja, Social, 18.2.93 (AS 1993, 643) el demandat demostrà
que sistemàticament practicava les proves de detecció de virus llavors vigents, consideració que el
Tribunal desestimà perquè no es demostrà «que todas las [unidades] transfimdidas precisamente a la
actora hubieran sido previamente analizadas con arreglo a tal pauta con resultado negativo, que es lo
que permitiría descartar el contagio por tal vía» (FD 3er).

445 Així, llegim a la STS, Sala 3a, 17.4.01 (RAJ 2001, 4215): «[DJebió acreditar [la Administración]
que la donante de sangre que era portadora del virus de la hepatitis C resulto infectada con
posterioridad a la donación de sangre que le fue transmitida al recurrente, pues en otro caso
deberemos concluir que también la sangre inicialmente donada se hallaba infectada y que por la
Administración no se emplearon los medios idóneos para detectar la anormalidad denunciada» (FD
2on in fine); i a la STSJ Castilla - La Mancha, Social, 8.2.01 (AS 2001, 1530): «[L]os donantes de
las bolsas de plasma que se utilizaron en la intervención quirúrgica del recurrente no presentaban
síntomas de padecer infección del VHC, ni alteraciones en el nivel de transaminasas; no obstante,
dos de los donantes no volvieron a donar plasma desde 1985; y uno de éstos estaba sometido a
hemodiálisis» (FD 3er)..
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el Tribunal es fixà únicament en uns primers informes en els quals s'afirmava que
els resultats de les proves practicades als donants havien estat negatius i s'ignorà un
informe posterior en el qual s'aportava que un dels donants havia esdevingut
portador del VHC. L'Audiència ho justifica tot dient que no s'acredità la causa del
contagi del donant (qüestió, aquesta, que de fet és irrellevant als efectes de l'acció
de responsabilitat; cal dir, així mateix, que el Tribunal afirma que en qualsevol cas,
si s'hagués acreditat la relació causal, tampoc hagués prosperat la reclamació per
no ser el dany antijurídic).

Finalment, que no es pugui detectar un virus en un moment determinat, en atenció
a l'estat de la tècnica, pot excloure la responsabilitat però no trenca pas el nexe
causal. A més, recordi's que els centres sanitaris i l'Administració en general tenen
l'obligació de mantenir la qualitat dels productes i, per tant, de realitzar un
seguiment d'aquests un cop han estat posats en circulació. En aquest sentit, és
important la doctrina continguda a la STS, 3a, 17.4.01 (RAJ 2001, 4215): la sang
transfosa havia donat negatiu en les anàlisis sobre presència d'anticossos del VHC.
Amb posterioritat a la transfusió, es detectà en la donant la presència d'anticossos.
A parer del TS, la sang estava contaminada. No n'hi ha prou, doncs, amb un únic
control, si es pot sospitar que els productes estan contaminats o si han aparegut
nous mecanismes de detecció més potents i la sang encara no s'ha utilitzat. Aquesta
és una manifestació més del deure de control i supervisió sobre els medicaments.
Aquest criteri ja fou apuntat per la STSJ País Basc 29.6.00 (RJCA 2000, 2114): la
durada de conservació dels hemoderivats fa que si aquests han estat elaborats en un
moment anterior a l'existència de tests de detecció més eficaços, calgui examinar-
los de nou.

4.5.5 Prova diabòlica?

La inversió de la càrrega de la prova, per la qual correspon al demandat i no pas a
l'actor demostrar que la sang o l'hemoderivat que s'utilitzaren no estaven
contaminats, ha estat qualificada en alguns escrits de defensa o recursos dels
demandats com a prova diabòlica. En aquests es sosté que és tan difícil pel
demandat com per l'actor demostrar que la sang o l'hemoderivat estaven o no
contaminats, perquè és impossible analitzar-los. Així mateix, en alguns casos o bé
en el moment de producció dels fets no era obligatori analitzar-los, o bé en aquell
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moment no existien medis capaços de detectar la presència de virus. Els'Tribunals,
no obstant, no han considerat que es tracti d'una prova diabòlica446.

En seu de transfusions, l'argument entorn d'aquesta prova diabòlica queda anul·lat
si el demandar no pot identificar al donant de la sang utilitzada a fi de poder-li
realitzar les proves necessàries per esbrinar si és portador d'algun virus o si no pot
identificar els productes sanguinis que s'utilitzaren. El problema, llavors, és
reconduït a la diligència exigible al demandat en el control i supervisió de la sang i
hemoderivats que utilitza.

4.6 Criteris d'imputació subjectiva

No n'hi ha prou amb haver causat un dany per haver de respondre d'ell, sinó que és
pacífic a la doctrina espanyola que cal un criteri d'imputació que atribueixi en
quines circumstàncies s'ha de respondre per aquell dany causat.

Els criteris d'imputació utilitzats tant per la doctrina com per la jurisprudència per
resoldre els casos de responsabilitat per ús de sang o hemoderivats contaminats han
estat els de culpa i negligència, d'una banda, i el de responsabilitat objectiva, d'una
altra. L'ús d'una categoria o d'una altra està en funció de la naturalesa del
demandat. Així,

a) Els ens de dret públic estan sotmesos a un règim de responsabilitat
objectiva, segons disposa l'art. 106 CE i el seu posterior desenvolupament
legal. Així mateix, la responsabilitat de les Administracions públiques
també ha estat jutjada pels Tribunals civils des dels criteris de
responsabilitat objectiva establerts a la LGDCU, qüestió sobre la que
tornarem més endavant.

b) Els ens de dret privat estan subjectes a un règim de responsabilitat per culpa
ex art. 1902CC.

,447Aquesta dualitat de règims ha produït situacions i tractaments injustos i per
aquest motiu ha rebut crítiques tant de la jurisprudència com de la doctrina448

446 Així, STSJ Catalunya, Sala Social, 9.12.92 (AS 1992, 6357).

447 En aquest sentit, Pablo SALVADOR, "Problemas de la responsabilidad civil...", es demana per
què un mateix metge quan treballa pel matí en una institució pública resta sotmès al règim de
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perquè, veritablement, no sembla haver-hi una especial raó de política jurídica que
permeti qualificar un mateix fet segons aquest s'hagi produït en un establiment
públic o en un de privat. En seu de responsabilitat sanitària, les crítiques han dut a
invertir les regles de responsabilitat en els termes ara citats, de tal forma que pot
sostenir-se que actualment els ens privats - que no els metges - responen amb un
criteri de responsabilitat objectiva, mentre que els sotmesos a dret públic ho fan per
un règim de negligència449. Aquesta afirmació, amb els matisos que a continuació
es faran, es deu als següents fets:

- Els serveis sanitaris privats han estat sotmesos a la regla de responsabilitat
objectiva mitjançant l'aplicació de l'art. 28 LGDCU.

- Els serveis sanitaris públics, en canvi, han tornat a la regla de la
responsabilitat per culpa tot ampliant el contingut dels conceptes cas fortuït
/ força major, o fent un ús impropi del «deure de suportar el dany». Fins i
tot, han evitat en moltes ocasions que els fos d'aplicació la regla de l'art. 28

LGDCU. A més, la majoria de la doctrina administrativa intenta acotar el
concepte de responsabilitat objectiva per tal d'evitar que s'hagi de
respondre en casos de funcionament normal dels serveis, com més endavant
expliquem.

4.6.1 Previ: l'autorització administrativa del medicament

La posada en el mercat d'un medicament requereix la prèvia autorització

administrativa, segons disposa l'art. 9 LMed, per part, en el cas espanyol, de
l'Agència del Medicament, ens depenent del Ministeri de Salut, qui d'aquesta
forma vetlla per la garantia i seguretat dels medicaments que s'utilitzen. Aquesta
norma es fonamenta en l'art. 95 LGS, que atribueix a l'Administració General de
l'Estat l'autorització, registre i homologació dels medicaments i productes i articles
sanitaris.

Ara bé, l'obtenció de dita autorització no eximeix al laboratori dels eventuals danys

que en resultin de l'ús del medicament. Efectivament, segons disposa l'art. 7 RD
767/1993, de 21 de maig, del Ministeri de Sanitat i Consum, d'avaluació,

responsabilitat objectiva, mentre que quan passa consulta al seu consultori privat per la tarda ho fa
per sotmès a criteris culpabilístics.

448 Darrerament, Fernando PANTALEÓN, "Cómo repensar...", pàgs. 456-457.
<f>

' En aquest sentit, Oriol MlR, La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, pàg.
38.
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autorització, registre i condicions de despatx de les especialitats farmacèutiques
d'ús humà fabricades industrialment45®, que desenvolupa la Llei del Medicament:

«La autorización de una especialidad farmacéutica se concede sin perjuicio
de la responsabilidad civil o penal del fabricante y, en su caso, del titular
delà autorización del medicamento».

L'autorització, per tant, es configura corn un requisit administratiu l'incompliment
gjei^qual pot comportar sancions administratives, com ara la retirada del
medicament del mercat. Convé deixar establerta ara aquesta afirmació, perquè ha
estat un argument utilitzat en ocasions a la jurisprudència espanyola per aconseguir
l'exoneració de responsabilitat, tot considerant-se que el producte, en estar
autoritzat, és segur.

Així, a la STS, 3a, 6.2.96 (RAJ 1996, 989) es resolgué un cas de contagi del VIH
per un producte fabricat pel laboratori Grífols. El Servei Andalús de la Salut, que
era el demandat, al·legà com a argument de defensa que el producte havia passat els
controls sanitaris exigits, fet que es demostrava per estar inscrit en el Registre
d'Especialitats Farmacèutiques del Ministeri de Sanitat i Consum. El motiu fou
desestimat pel Tribunal, qui declarà la responsabilitat de l'organisme públic, sens
perjudici de l'oportuna acció del condemnat contra el laboratori.

Fora ja dels casos de sang contaminada, cal destacar la STS, la, 4.4.01 (La Ley
2001, 3350). En el cas, un metge receptà una dosi inadequada d'injectables a
menor, causant-li lesions musculars. Responen el metge que recepta i el servei
públic, no els practicants, que injectaren correctament. Correcció del prospecte i
importància de la fitxa tècnica. FD 4rt: «No es suficiente... con que un
medicamento esté aprobado por la Dirección General de Farmacia».

D'una altra banda, l'autorització del medicament per part de l'Administració
sanitària no comporta que aquesta hagi de respondre pels danys derivats d'aquell
medicament ja autoritzat. No creiem, efectivament, que l'Administració esdevingui
corresponsable civil (ni solidària ni subsidiària) juntament amb el laboratori
fabricant d'un medicament pels danys derivats del seu ús, perquè la intervenció de
l'Administració en la decisió sobre la posada en circulació del mercat es realitza en
compliment d'activitats administratives de control del medicament i ordenació del

450 BOE núm. 157, de 2 de juliol, pàg. 20.161. Aquest article és la còpia literal de l'art. 9 Directiva
65/65/CEE del Consell, de 26 de gener de 1965, de medicaments.
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mercat d'aquests productes. Tot i però, l'excepció a aquesta regla es pot trobar en
aquells casos en els quals l'autorització s'ha realitzat de forma negligent, ja sigui
per manca d'examen de la documentació pertinent, ja sigui per haver realitzat
l'examen desconeixent o ignorant nous coneixements científics que

desaconsellarien l'autorització d'aquell medicament. De la mateixa forma, també
ens sembla pertinent establir la responsabilitat de l'Administració en el cas de

manca de retirada de medicaments que hagin de ser considerats com a defectuosos,
en els termes que més endavant es concretaran.

Tot i això, aquesta pretesa responsabilitat civil subsidiària de l'Estat per haver
autoritzat un producte està esdevenint un argument reiterat en els nous casos de
responsabilitat de productes farmacèutics dels quals s'està tenint coneixement.

Així, l'agost de 2001 es presentà una querella criminal contra Bayer per la mort
d'una persona que havia pres el fàrmac contra el colesterol «Lipobay». Com a
responsabilitat civil es demanaren quinze milions de pessetes, sol·licitant-se la
declaració del Ministeri de Sanitat com a responsable civil subsidiari «al ser el

organismo garante de que los fármacos no sean dañinos»451.

A la práctica jurisprudencial no s'han plantejat casos en els quals es pretengués la
responsabilitat de l'Administració per la ineficàcia sobre els controls que suposen
les autoritzacions. Es va intentar a la SAN 13.10.99 (RICA 1999, 3570), però el

Tribunal no resolgué al respecte perquè no s'havia acreditat la relació de causalitat.

4,6.2 Previ: la qualificació jurídica del pacient

Un aspecte recurrent en seu de responsabilitat sanitària és la qualificació jurídica
que mereix el pacient amb el metge i el centre on és atès, doncs les regles de

responsabilitat vindran determinades per aquesta relació. Això significa que els
criteris d'imputació, la diligència exigible, els terminis de prescripció, les regles de
solidaritat i l'abast de la quantia indemnitzatòria poden tenir diferents regulacions
segons hagin estat cridades regles de responsabilitat de les Administracions

Públiques, regles de responsabilitat contractual o regles de responsabilitat
extracontractual.

Aquesta qualificació jurídica ha tingut un tractament desigual a la doctrina i
jurisprudència espanyoles, variant dita qualificació en funció de l'especialitat
jurídica que analitzés la relació: així, des del Dret laboral i de la Seguretat Social

451 La Vanguardia, dijous, 23 d'agost de 2001. «Lipobay» fou retirat del mercat espanyol a principis
d'agost, tot sent retirat amb posterioritat a d'altres països, com ara el Japó.
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s'ha configurat com a prestació social; des del Dret administratiu, com a relació
administrativa; i des del Dret civil, com a relació contractual algunes vegades,
altres com a extracontractual i fins i tot alguna sentència l'ha qualificat com a
relació contractual de fet.

Al nostre parer, la discussió sobre la distinció entre responsabilitat contractual en
els casos de responsabilitat sanitària, així com sobre la possible aplicació de regles
de Dret privat per í examina», tó> responsabilitat f de les Administracions Públiques,
han quedat ja superades p'els'motitis que a continuació s'exposen:

En primer lloc, la distinció entre responsabilitat contractual i extracontractual
només és possible en casos en els quals el particular contracti amb un metge
«privat» o amb uíi c(ent^e ̂ pr^^.'rnítjancanl: el contracte atípic d'hospitalització.
En aquests casos, l'eventual responsabilitat que pugui sorgir es yeritilaçà, en primer
lloc, per les regles de responsabilitat 'contractual i si aquestes són insuficients, per
les regles de responsabilitat extracontractual.

D'altra banda, en aquells casos en els quals l'assistència sanitària és prestada en
virtut de la condició de beneficiari de la Seguretat Social, les reformes realitzades
els anys 1998 i 1999 determinen què aquesta és una relació administrativa. Ja no és
possible sostenir en aquests casos que es tracta d'una relació contractual o d'una
relació de fet per donar entrada així a les regles de Dret Privat.

Així mateix, fins i tot en aquells casos en els quals un particular volgués ser atès
per una institució pública, sent aquesta un estructura típicament contractual, la
responsabilitat s'hauria d'exigir segons les regles previstes per a la responsabilitat
de les Administracions Públiques, com estableix l'art. 144 L 30/1992, segons
redacció de la L 4/1999.

Per tot plegat, a efectes pràctics, i sens perjudici del que es dirà a continuació,
donat que la regulació que fa el Codi civil de la responsabilitat extracontractual és
incompleta, els Tribunals apliquen les normes de responsabilitat contractual a
aquests casos. En concret, són d'aplicació les regles referides a la determinació de
la diligència exigible (art. 1104 CC) i l'exclusió de responsabilitat en casos de cas
fortuït o força major (art. 1105 CC). No és d'aplicació, en canvi, la regla de no
presumpció de solidaritat en supòsits de causació conjunta de danys ni el contingut
indemnitzatori previst per l'art. 1107 CC.

Cal tenir en compte, així mateix, que la legislació sectorial dictada per a la
protecció de consumidors i usuaris també pot aplicada en la resolució judicial d'un
cas de contagi, concretament quan s'exigeix la responsabilitat bé per un servei
sanitari (art. 28.2 LGDCU), beeper un producte - com ho és la sang o els
hemoderivats - que resulta defectuós (L 22/1994). La responsabilitat que sorgeix
de les accions que reconeixen aquestes lleis és clarament legal, no sent adient, al
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nostre parer, la qualificació com a contractual ni com a extracontractual. Tot això,
sense oblidar la possible concurrència d'accions de responsabilitat per un mateix
fet: així, l'art. 15 L 22/1994 declara expressament la seva compatibilitat amb altres
accions de responsabilitat contractual o extracontractual que pugui tenir el
perjudicat; i la doctrina i la jurisprudència són constants en afirmar la possible
concurrència entre responsabilitat contractual i extracontractual.

Finalment, una nodrida jurisprudència de la Sala la havia estat utilitzant el
concepte d'«unitat de culpa civil» per a aplicar la regla de prescripció prevista per a
la responsabilitat contractual (art. 1964 CC, quinze anys) a casos que no existia
vincle jurídic previ i per tant els corresponia la prescripció anual de l'art. 1968.2
CC. Aquesta línia jurisprudencial ha començat a ser abandonada per la pròpia Sala
la, que la creà, com hem detectat en una sentència de juny de 2001, que analitzem
en l'apartat dedicat a la prescripció.

Per tots aquests motius, hem considerat més oportú analitzar tant els paràmetres de
responsabilitat — responsabilitat per culpa, responsabilitat objectiva — com el
tractament de la força major, aspectes que, al nostre parer, són la clau de volta en
els casos de sang contaminada, sense distingir entre responsabilitat contractual i
extracontractual, en detriment de l'anàlisi més desenvolupada d'un tema clàssic a
la doctrina i la jurisprudència, com fou la qualificació jurídica del pacient. Sí que
ha estat, en canvi, fructífera la distinció entre responsabilitat contractual i
extracontractual en els casos de sang contaminada resolts a França, on la
jurisprudència aplicava regles de responsabilitat contractual a fi de facilitar la
posició dels perjudicats i obtenir així rescabalament. La forma d'operar, tot i però,
no és jurídicament correcte, doncs per fer respondre als Centres de Transfusió,
proveïdors de la sang per transfondre amb els quals no existia cap vincle
contractual amb el pacient, es recorria a l'estipulació a favor de tercers o a la teoria
dels contractes vinculats452.

4.6.3 Responsabilitat per culpa

El paràmetre clàssic d'imputació de responsabilitat en seu de danys derivats de
l'assistència sanitària ha estat la culpa. Ara bé, com veurem a continuació, a l'Estat
espanyol, aquests casos poden ser resolts també sota paràmetres de responsabilitat

452 A la doctrina espanyola, criticant aquest ús, Virginia MÚRTULA, H Comentario STS, Ia,

28.12.1998", pàgs. 1718-1720.
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objectiva. Creiem convenient desenvolupar en què es concreta la diligència en els
casos de sang contaminada, doncs, al nostre parer, en els casos en els quals s'aplica
el règim objectiu també conflueixen consideracions culpabilístiques.

Així mateix, tingui's present que hem fet referència a «concurrència» de règims i
no pas a superposició d'un sobre l'altre. És a dir, el fet que una persona contagiada
pugui exercitar la seva acció al·legant l'aplicació de-la'L 22/1994, p.e., no exclou
que la seva pretensió també es fonamenti en la vulneració de l'art. 1902 CC.

D'altra banda, el criteri de la responsabilitat per culpa és també el que resulta
d'aplicació quan la sang o els hemoderivats han estat deixats fora de l'àmbit
d'aplicació de les regles de responsabilitat objectiva, com és el cas als Estats Units
del Restatement Third, Torts i dels Blood Shield Statutes. En aquests casos,
s'utilitza el §299 A Restatement Second, Torts, per a determinar qué significa
«reasonable care», sent el paràmetre d'anàlisi la diligència.

4.6.3.1 Coneixements científics i diligència exigible

En el règim de responsabilitat per culpa, la condemna del demandat passa per
considerar que el dany que ha sofert la víctima és degut a una conducta negligent
d'aquell. En aquesta seu, la conducta del causant del dany és examinada,
directament o indirectament, sota els paràmetres que estableix l'art. 1104 CC,
segons el qual la culpa o negligència consisteix en l'omissió d'aquella diligència
que exigeixi la naturalesa de l'obligació i que correspongui a les circumstàncies de
les persones, del temps i del lloc.

En el nostre cas, la diligència exigible ve establerta no únicament per la regulació
sectorial sobre hemodonació, sinó també pels estàndards establerts per les
organitzacions professionals que regeixen dita activitat i per la pràctica habitual de
la professió. De tal forma que en els supòsits de contagi del VIH o del VHC, el
nivell de diligència exigible al demandat i que podia esperar l'actor es va modulant
a mesura que s'esdevenen avenços científics sobre l'etiologia de la malaltia, les
seves formes de transmissió i l'elaboració de tests de detecció, entre d'altres
aspectes, i els sectors implicats actuen segons aquests nous coneixements453. Per
aquest motiu, no n'hi ha prou amb complir la legislació especial vigent a fi que la
conducta del causant del dany sigui qualificable com a diligent.

453 De forma semblant, Virginia MÚRTULA, "Comentario STS, Ia, 28.12.1998", pàg. 1716.
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Tot i que es faci referència a l'activitat dels agents involucrats en el sector específic
com a paràmetre de diligència en funció de l'avenç dels coneixements, per
descomptat ha de ser considerada com a negligent la conducta d'aquell que ignora
les mesures que la prudència més raonable aconsellen introduir454. Actualment, a
més, la pràctica en dóna un exemple real sobre aquest fet: hem dit que no hi ha
consens científic en què la nvCJD sigui transmissible per la sang. Tot i però, alguns

hospitals espanyols estati aplicant la tècnica de la lèucorreducció com a mesura
preventiva, Dòric's1 n'ò hi'ríá'¿r]lígafcló''lé|alflq^e estableixi aquesta 'abttíàc'íÓ^as
d'esdevenir-se en el futur casos de sang contaminada, de ben segur aquesta activitat
serà tinguda en compte per analitzar el nivell de diligència del demandat.

Si bé les afirmacions <anteriorsHJ;Jc>d$n;¡ser considerades : com a generalment
acceptades, la seva aplicació < ^reaéfttà; Un! s seguit de problemes. En Concret, la

qüestió referida a la determinació del moment rellevant que provoca que ens situem
en un nivell de diligència o en un altre és quelcom complicat i, en certa mesura,

imprecís, perquè, amb la perspectiva que ens dóna el temps, veiem que no existia
un consens científic sobre l'abast de determinats esdeveniments455.

Així, com hem comentat anteriorment, les primeres conjectures sobre la sang com
a vehicle de transmissió del VIH es realitzaren el juliol i el desembre de 1982, però
no existí consens científic fins el 1984. Així mateix, les reaccions legislatives

també són dispars: segons Michael Trebilcock caldria distingir els següents

454 En aquest sentit, a la sentència Hoemke v. New York Blood Center (912 F.2d 550), el contagi es
produí el novembre de 1981. L'acció de responsabilitat, que es fonamentà en la negligència en la
selecció dels donants de sang, no prosperà perquè es considerà que l'estat dels coneixements en
aquell moment no justificava l'adopció de mesures en aquest sentit, aspecte sobre el qual tornem
més endavant. A la sentència, per allò que ara respecta, llegim: «Of course, if a given industry lags
behind in adopting procedures that reasonable prudence would dictate be instituted, then we are
free to hold a given defendant to a higher standard of care than that adopted by the industry».

455 I aquesta imprecisió es manifesta a la jurisprudència espanyola, on s'indemnitza un cas de
contagi esdevingut el 1975 (STS, 3a, 31.5.1999 [RAJ 1999, 6154]), però no en canvi un produït el
1989 (STS, 3a, 25.11.2000 [La Ley 2001, 3236]). Al respecte, amb més extensió, vid. l'apartat
"Força major i riscos de desenvolupament".

Aquest problema no és exclusiu de la jurisprudència espanyola. Del gran nombre de sentències
americanes que tracten de casos de sang contaminada, ens interessa ara contraposar el cas N. N. V.
v. AABB, on es considerà que no hi hagué incompliment de cap deure de diligència per una
transfusió realitzada el desembre de 1984 que^provocà el contagi de la SIDA amb el cas Snyder v.
AABB, en el qual sí que s'establí la responsabilitat del demandat per una transfusió realitzada
l'agost de 1984.
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moments i països: Canadà, setembre de 1982; Alemanya, abril de 1983; Austràlia,
juny de 1983; Regne Unit, setembre de 1983; Suïssa, maig de 1984456

A més, tingui's present que la decisió sobre el nivell de diligència exigible lia de
ser realitzat posant-se en el moment temporal en què es trobà el causant, del .dany,
doncs no hi caben exigències retrospectives de diligència, és a dir, no es pot jutjar
la conducta del demandat segons els estàndards que delimiten la diligència exigible
vigents en el moment de resoldre's el cas, sinó en atenció als estàndards llavors
vigents.

En aquest sentit podem llegir a l'esmentada sentència Hoemke v. New York Blood Center:
- «It is well established that in assessing a medical negligence claim, we must determine

whether the defendant acted in accordance with the state of medical knowledge at the time,
and must not make our determination with the benefit of hindsight or knowledge of
subsequent developments [W]e conclude that the industry had no particular reason in
1981 to institute expensive or administratively difficult procedures to guard against what was
considered at the time to be a relatively minor hazard. ... Vital to our conclusion are the
particular facts of this case, specifically the year (1981) in which the transfusion occurred.
Had the transfusion occurred even a short time later, the reasoning and conclusions might
well have been different, given the emerging knowledge of AIDS in the 1980s».

Aquesta argumentació, al nostre parer, és la que es troba a la SAP Barcelona
28.9.00, en la qual, en un contagi del VHC produït bé el maig de 1980, bé l'agost
de 1984, es considerà que l'actuació de l'ens públic no fou negligent, desestimant-
se per això la pretensió indemnitzatòria457. Cal destacar que el cas es resolgué
únicament amb criteris culpabilístics, doncs, com s'encarrega d'emfatitzar la
Magistrada Ponent, no era d'aplicació al cas la LGDCU, que encara no havia entrat
en vigor en el moment de produir-se els fets. No queda tant clar, però, el perquè no
s'aplicà el règim de responsabilitat objectiva previst per a les Administracions
Públiques, com era el cas del demandat en aquest cas, previst a la Constitució i a la
LRJAE.

456 Michael TREBILCOCK, Robert HOWSE, Ron DANIELS, "Do Institutions Matter? A Comparative
Pathology of the HIV-Infected Blood Tragedy", 82 Virginia Law Review 1407 (November, 1996).
Sobre la justificació de les diferents circumstàncies i factors que concorren en aquesta desigual
reacció davant d'una malaltia que apareix a la vegada en diferents països, vid. Julie RoïN, "The U.S.
Response to HIV: Alternate Explanations and the Lessons of «Success» ", 82 Virginia Law Review
1511.

4>
457 En el mateix sentit, i arribant a les mateixes conclusions i tractament, SAP Sevilla, Sala Civil,
18.10.94 (AC 1994, 2445): contagi de VHC/VIH produït l'agost de 1986.
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D'una altra banda, l'elecció de la decisió realitzada sobre fonaments científics
raonats i acceptats generalment, tot i que resulti ser l'equivocada, no sembla ser
suficient com per a generar una responsabilitat basada en la culpa. En aquest sentit,
ens sembla oportú transcriure algunes de les consideracions contingudes a la
sentència americana N. N. V. v. AABB:

«To impose liability on a defendant for choosing the wrong side in a scientific debate,
particularly when that side represented the majority viewpoint at the time, does not further
the goal of preventing future harm. The very nature of scientific debate is that the 'right'
answer has not yet emerged. Imposing liability thus would not aid in choosing the right side
in a medical or scientific debate and might encourage rash or premature action rather than
allowing a medical or scientific consensus to develop and mature)) (I.C.5, pàgs. 39-40).

Concretament, en el cas del contagi del VIH diferents moments es presenten con
adients per a ser el punt de referència a partir del qual la diligència exigible ve
determinada. Així:

Fins eí desembre de 1982 no es considerà la sang com un vehicle de
transmissió de la malaltia, tant per allò que respecta a les transfusions com a
l'ús dels hemoderivats.

Tot i no existir mecanismes de detecció del virus fins el març de 1985, a
partir del març de 1983 en alguns països, com ara els Estats Units, es
comença a practicar un reconeixement dels donants de sang per veure si
pertanyen a algun grup de risc, i se'ls informa sobre la conveniència que no
donin sang cas que pertanyin, i des de gener de 1985, ara en el cas alemany,
es comencen a tractar amb calor els productes sanguinis.

I quelcom de semblant s'esdevé en el cas del VHC:

- Des de 1975 es coneix de l'existència de casos d'hepatitis
posttransfusionals en els quals els virus causant no està identificat.

- L'abril de 1989 es feu públic l'aïllament del VHC.

Els tests de detecció comencen a comercialitzar-se a principis de l'any
1990.

Les afirmacions anteriors, no obstant* presenten un problema afegit en el Dret
espanyol: en exercici de les competències assumides, algunes Comunitats
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Autònomes, com hem vist, establiren l'obligació de practicar proves de detecció
amb anterioritat a que una obligació semblant s'establís a nivell estatal458. Suposa
això que la diligència exigible ha de ser diferent en 'un cas de contagi del VIH
esdevingut al País Basc a finals de 1985, ja vigent l'Ordre autonòmica, i un
esdevingut en aquell mateix moment a Extremadura? Una decisió en aquest sentit
ens semblaria clarament injusta. Per això, podem afirmar que la diligència ve
delimitada pel comportament dels agents en el mercat, però en certa mesura també
per com reaccionen els països a un mateix problema.

Afirmació aquesta que creiem que també s'adiu a com s'actua en d'altres
ordenaments: així, a la sentència del Tribunal Suprem del Canadà Walker State v.
York Finch General Hospital, d'abril de 2001, es tingué en compte per declarar la
responsabilitat de la Creu Roja l'evolució de la legislació als Estats Units.

Aquest argument també ha estat utilitzat en sentit contrari, és a dir, per considerar-
se que si l'hospital pioner de l'Estat no va poder evitar els contagis, per aquest
motiu no ha de considerar-se negligent l'actuació d'altres hospitals. Així, de fornia
paradoxal segons la nostra opinió, es diu a la SAP Sevilla, Sala Civil, 18.10.94 (AC
1994, 2445; VHC; Tr: agost 1986): «[E]n la fecha en que don Juan T. R. fue
intervenido en dicho centro sanitario, en la provincia de Cádiz, no era factible la
determinación, en las donaciones de sangre, de los marcadores del virus VIH, y ...
aunque el Hospital "Valle Hebrón" de Barcelona, pionero en las técnicas de
detección del virus, las iniciara en pacientes a partir del 1 de octubre de 1985,... no
las implantó de manera sistemática, en todas las donaciones de sangre, sino a partir
de la Orden antes citada de 10 octubre 1986» (FD 7è). Creiem que aquest tipus
d'argumentacions no ajuden a estimular la precaució, cura i, en el fons, diligència,
en l'activitat sanitària.

4.6.3.2 Incompliment de la regulació sobre hemodonació

Com hem vist, la regulació sobre l'hemodonació a Espanya inclou, entre d'altres
aspectes, les garanties exigibles que tendeixen a garantir la qualitat de la sang
donada i que posteriorment s'utilitzarà en les transfusions o en l'elaboració
d'hemoderivats. Concretament, s'estableix l'obligació de sotmetre la sang a un
seguit d'anàlisis i de realitzar un examen físic al donant.

458 Problema ja apuntat per Virgínia MÚRTULA, "La responsabilidad por los daños causados por

contagio...", pàg. 1.562.
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L'incompliment d'aquestes mesures pot provocar diverses conseqüències
jurídiques: des d'il·lícits penals, a sancions administratives i, per allò que ens
pertoca, el fonament d'una pretensió de responsabilitat civil. Respecte d'aquesta,
cal dir que, efectivament, l'incompliment de la normativa referida a liemodonació
pot constituir una conducta prou negligent per se com per permetre l'exercici d'una
acció de responsabilitat pel dany sofert, concretat en el contagi. Ara bé, també cal;
dir que no qualsevol incompliment de la dita normativa ha de ser capaç de generar,
aquests efectes: només quan la finalitat de la norma especial consisteixi en la
garantia de la qualitat de la sang. Per tant, l'incompliment de les exigències sobre
etiqtjetajge, p.e., no semblen suficients com per a fonamentar la pretensió de
responsabilitat civil i sí, en canvi, l'establiment de les oportunes sancions
administratives.

En un altre ordre de coses, cal dir que les normes contingudes en la regulació de
l'hemodonació que estableixen mesures de garantia i qualitat de la sang són
obligacions que tenen una naturalesa de resultat i no pas de medis: la pràctica de les
proves de detecció d'agents infecciosos en les donacions de sang té com a finalitat
evitar que sang contaminada entri en el sistema. Aquest és un resultat que els
usuaris del sistema sanitari tenen dret a esperar.

La jurisprudència espanyola ha utilitzat el control sobre el compliment dels
requisits de l'hemodonació com a criteri per a imposar responsabilitat. I així, en
casos en els quals o no s'ha pogut identificar als donants459, o no s'ha acreditat la
realització de les proves de detecció de virus obligatòries460, o bé s'ha utilitzat un
hemoderivat que no estava registrat461, o no estava identificat el laboratori que
havia produït o comercialitzat el producte462, o, genèricament, en casos en els quals
s'ha produït un incompliment genèric d'alguna obligació en matèria
d'hemodonació463, s'ha procedit a dictar una sentència condemnatòria. Àdhuc s'ha

459 STS, la, 11.2.98 (RAJ 1998, 707); SAP Astúries 22.12.93 (AC 1993, 2406).

460 STS, la, 11.2.98 (RAJ 1998, 707); SAP Astúries 22.12.93 (AC 1993, 2406); SAP Balears 4.4.95
(AC 1995, 933; La Ley 1995, 14690).

461 SAP Balears 4.4.95 (AC 1995, 933; La Ley 1995, 14690).

462 STSJ Extremadura, Social, 6.2.97 (AS 1997, 495); SAP La Corunya, Civil, 20.3.98 (AC 1998,
370).

463 STSJ Astúries, Sala Contenciosa administrativa, 9.5.95 (RJCA 1995, 322; VHC; Tr; 1989; D:
1991): la normativa llavors vigent en matèria de donacions exigia excloure a aquells donants que no
fossin adients. I la sang contaminada, en el cas, provenia d'una donant amb lesions hepàtiques; STS,
la, 10.11.99: «estaba vigente la Orden Ministerial de 1984, que exigía reglamentariamente que a
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procedit a condemnar quan s'ha esdevingut el contagi, afirmant-se que aquest és la
mostra més evident que no es dugué a terme una correcta selecció dels donants'464

No tots aquests casos, al nostre parer, haurien d'haver estat resolts en contra del
demandat pel simple incompliment de les regles de l'hemodonació. No obstant, una
constant en la jurisprudència espanyola sobre sang contaminada és la facilitat dels
Tribunals per a condemnar quan es troben enfront a l'incompliment d'una
obligació a càrrec del demandat, amb independència de la naturalesa i contingut
d'aquesta.

4.6.3.3 Manca d'adopció de mesures no exigides legalment

Els casos difícils de resoldre quan el criteri d'imputació és el culpabilístic són
aquells que es produeixen, especialment en el cas del VIH, quan no existeix una
obligació legal de realitzar unes determinades proves o de realitzar una
determinada conducta que podia haver evitat el contagi. A més, com hem comentat
anteriorment, tingui's present que els coneixements científics van perfilant la
diligència exigible. En aquesta seu, la qüestió que ha de ser resolta és la de en
quina mesura la conducta del causant del dany és o no negligent. I és que és
pacífica en Dret de danys, tant a nivell doctrinal com jurisprudencial465, l'afirmació
segons la qual no n'hi ha prou per exonerar-se de responsabilitat acreditar que es
compliren les disposicions legals vigents, sinó que la conducta ha de ser
considerada com a diligent. Dit d'una altra forma, el nivell de diligència no ve
establert únicament per la legislació aplicable, sinó també pels usos i pel
desenvolupament científic i tecnològic.

En aquest sentit, és de destacar la STS, Sala la, 30.12.99 (RAJ 1999, 9752), que
resolgué un cas de contagi de VIH produït el juliol 1986, és a dir, amb anterioritat a
l'establiment de l'obligació a nivell estatal de practicar proves de detecció sobre la
sang: «[L]a culpa o negligència origen de responsabilidad civil no se funda en el
incumplimiento de normas reglamentarias sino en la omisión de la diligencia
debida atendidas las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar» (FD
3er).

todo donante de sangre se le hiciera un reconocimiento externo y se le practicaran las pruebas
analíticas».

464 En aquest sentit, STS, la, 10.11.99 (RAJ 1999, 8055).

^465 En general, STS 3.12.93 (RAJ 1983, 6817), 4.6.91 (RAJ 1991, 4415). Concretament, en casos de
sang contaminada, STS, 3a, 31.5.99 (RAJ 1999, 6154), SAP Balears 12.7.94 (AC 1994, 1188).
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Convé advertir que aquest aspecte pot ser analitzat des de perspectives diferents.

Especial tractament s'ha fet des de la qüestió referida a si es tracta d'un cas de
força major o no. Així mateix? el supòsit té pje sentit en un ordenament en el qual
el criteri d'impu^ó és ̂ cu^ji^o^^Ja^e^po^saJDJilitat objectiva (sen, s perjudici

de les consideracions sobre els riscos de desenvolupament i, al nostre parer, éí fet
que la culpa també configura el règim de responsabilitat objectiva). Per aquest
motiu, en els casos espanyols de sang contaminada, pocs haurien de ser resolts pel
criteri subjectiu, doncs l'agost de 1984 entrà en vigor la Llei General per a la

Defensa de Consumidprç ¡i .ysu^ar-jsí que, com , veurem més endavant, estableix un

criteri de responsabilitat objectiv'á466.
' · " '

Més concretament, la1 principa) qüestió, especialment si es té en compte que des de
juliol de 1982, pel cas dels hemóderivats, i des de desembre d'aquell mateix any
pel cas de les transfusions, se sospitava que la sang podia ser dels vehicles de

transmissió del VIH, que el VIH es descobrí a principis de 1983 i que els tests de
detecció no pogueren ser comercialitzats firis a març de 1985, és saber si en aquest

lapse temporal pot ser considerat algú:com a causant del dany per no haver adoptat
les mesures de protecció necessàries.

La discussió es basa, fonamentalment, en cinc aspectes: la introducció de
qüestionaris sobre orientacions i pràctiques sexuals; l'ús de tests indirectes o
alternatius de detecció; la possibilitat de realitzar donacions directes, la reducció de

l'ús de transfusions i productes sanguinis com a mesura preventiva i el moment en
el qual s'adoptà l'escalfament dels productes sanguinis com a procediment
d'inactivació de virus.

La possible responsabilitat per la negligència en una actuació protectora es basa, en
el supòsit específic que ens ocupa, en el contingut de la Llei General de Sanitat, en
la qual s'estableix que les actuacions dels sistemes sanitaris tindran com a objectiu
la promoció de la salut i prevenció de malalties (arts. 3.1 i 6, així com art. 7 en el
qual s'estableix el principi d'eficàcia en dita actuació), contingut a la vegada que
s'extreu del dret a la protecció de la salut recollit a l'art. 43 CE.

466 En el dret americà, els casos de sang contaminada són resolts també per criteris de culpa per
efecte dels blood shield statutes, que impossibiliten a l'actor acollir-se a paràmetres de
responsabilitat objectiva, ja trobi aquesta el seu fonament en la responsabilitat per producte o en les
implied warranties (en aquest sentit, Joseph KELLY, "The Liability of Blood Banks...", p. 468).
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4.6.3.3.1 Els qüestionaris als donants de sang i el seu examen físic

Una de les primeres mesures que es proposà com a mecanisme per a evitar el
contagi del VIH per via sanguínia fou la d'exigir la realització de qüestionaris en
els quals es demanés al donant sobre la seva orientació sexual i sobre si realitzava
pràctiques de risc. Concretament, fou el col·lectiu d'hemofílies qui exigí aquesta
activitat. Ja hem vist com en el primer Joint Statement adoptat el gener de 1983 es
refusà aquesta actuació per, primer, atemptar contra la intimitat dels donants i,
segon, per no ser considerada una mesura que oferís garanties.

Efectivament, es considerava que una persona podia saber que pertanyia a un
col·lectiu de risc i, a fi de no fer pública la seva orientació sexual, donar sang. En
aquest sentit és paradigmàtic el cas resolt a Valdiviez v. United States* 1: l'octubre
de 1984, José R. Valdiviez rebé una transfusió de sang durant una intervenció
coronària que li contagià el VIH. La sang provenia d'un soldat homosexual qui, tot
i conèixer que per la seva orientació sexual es trobava en els grups d'alt risc, donà
la sang «because he did not want anybody to think he was "gay"». El Tribunal no
qualificà la conducta del Banc de sang com a negligent, perquè adoptà els
procediments llavors recomanats pel CDC, concretament, la facilitació
d'informació i la possibilitat d'autoexclusió.

Per evitar situacions com ara les descrites, en les quals es realitzava la donació de
sang per pressions socials (no fer pública l'orientació sexual), es proposaren
mesures de seguretat a un segon nivell, com ara la possibilitat de realitzar trucades
gratuïtes per notificar que la sang obtinguda d'una donació no podia ser utilitzada.

D'una altra banda, el Reial Decret de 1985 fou desenvolupat per l'Ordre 4 de
desembre de 1985468, del Ministeri de Sanitat i Consum, que ordenà no acceptar
com a donants de sang a aquelles persones que presumiblement pertanyessin a
algun dels grups de risc de la SIDA.

Textualment, deia la part final de l'art. 5.1.2: «No se aceptará a ningún candidato
perteneciente a alguno de los grupos de población con riesgo de transmisión del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). En este sentido, se entregará a
cada donante una hoja informativa, con acuse de recibo, que deberá ser firmado
antes de la donación. En dicha hoja se indicarán claramente los grupos de riesgo de

467 884F.2dl96(5 thCir. 1989).

igf'
468 BOE núm. 300, de 16 de desembre, pàg. 39568; rectificacions, BOB num. 18, de 21 de gener de
1986, pàg. 2944.
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transmisión del SIDA y se solicitará al donante su autoexclusion, si perteneciera a
alguno de ellos».

A Espanya, la no incorporació d'aquest test com a mesura preventiva ha tingut un
diferent tractament, segons es busquin responsabilitats penals o civils. En primer
lloc, cal destacar la Interlocutòria del TSJ Comunitat Valenciana 14.6.90, pel qual
es confirmà la decisió d'arxivar les diligències penals que s'havien iniciat contra
els responsables d'un Banc de Sang. L'acusació argumentava que la manca
d'implantació d'un test d'autoexclusió dels donants de sang constituïa una
imprudència punible, que en el cas s'havia concretat amb el contagi del VIH al fill
dels actors. El Tribunal no considera que hi hagués negligència a nivell penal per
dos motius: en primer lloc, perquè s'havia complert la normativa aplicable en
aquell moment469; i, en segon lloc, 1 més important des d'un punt de vista penal,
perquè l'ús del referit test no hagués evitat el contagi, doncs el donant de sang, en
el moment de la donació, desconeixia la seva condició com a portador del VIH.
Ara bé, aquesta actuació, si bé no constitutiva d'il·lícit penal, no és irrellevant pel
Dret. Conclou el Tribunal: «No concurre, por tanto, responsabilidad penal en los
querellados por los hechos que llevaron a que el niño D. P. G. contrajera la terrible
enfermedad que le ha causado, al fin, la muerte, como se desprende de los autos; no
es pues en este orden jurisdiccional penal en el que se ha de buscar remedio a tan
lamentable suceso» (FD lié).

I efectivament, la responsabilitat civil basada en la diligència de les persones
encarregades de la qualitat i seguretat de la sang i productes sanguinis sembla el
mecanisme adient per a tractar aquest supòsit. Aquest examen, en termes generals,
ha tingut una resposta afirmativa pels actors, en el sentit de considerar-se que la
manca d'incorporació d'aquests tests o la realització d'un exhaustiu examen físic
del donant constitueixen una actuació negligent, com es desprèn d'algunes
sentències.

- STS, Sala 3a, 17.4.01 (RAJ 2001,4215): en relació a una transfusió de sang
realitzada el juny de 1990 considera el Tribunal que no s'utilitzaren el
medis adients per a detectar la infecció de VHC.

- STS, la, 24.6.97 (RAJ 1997, 5208): transfusió de sang realitzada el
novembre de 1984 que causa el contagi del VIH. El Tribunal confirma la
condemna de l'Administració autonòmica per no prendre les mesures
preventives i informatives necessàries per a evitar-lo (FD 9è).

469 Consideració idèntica a la utilitzada per la SAP Barcelona, Penal, 17.7.93 (Base dades La Ley
CAT), que també absolgué als demandats.
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SAP Barcelona, Civil, 11.10.93 (Base dades La Ley CAT): transfusió que
causa el contagi del VIH el març de 1984. Es considera negligent l'actuació
dels demandats perquè «existía un conocimiento de las vías de transmisión
y en concreto por la sangre, por lo que debían extremarse las medidas de
precaución a la hora de admitir a los donantes, no repuntándose bastante el
que se les efectuaran determinadas preguntas, sin que ninguna respuesta se
verificara minuciosamente, ni se observase ninguna otra parte del cuerpo
que no fuese la imprescindible para efectuar la extracción» (FD 3er).

SAP Astúries, Civil, 7.10.93 (AC 1993, 2121): transfusió de sang realitzada
l'agost de 1987, és a dir, amb anterioritat a l'establiment de les proves de
detecció del VHC en les donacions de sang però amb posterioritat a la
recomanació de l'Associació Americana de Bancs de Sang d'excloure a
aquelles persones amb un nivell alt de transaminases. Diu el Tribunal:
«[Q]ué duda cabe que existe una clara deficiencia, anormal y reprochable,
de la actividad desarrollada por el INSALUD en orden a la organización y
tutela de donación de sangre» (FD 4rt), en clara referència a la manca
d'adopció de mesures de protecció i garantía com les ara esmentades.

4.6.3.3.2 L'ús de tests indirectes

Tot i que el test de detecció del VIH no fou comercialitzat fins a març de 1985, el
fet que en la SIDA concorreguessin algunes malalties feia que el recurs a test de
detecció d'altres malalties pogués ser una mesura parcialment capaç d'evitar el
contagi. També fou refusada aquesta mesura en el primer Joint Statement per la
manca de fonament científic en què les malalties per a les quals estaven previstos
els tests concorreguessin sempre en els casos de SIDA.

De forma semblant, en el cas del VHC, el test no estigué disponible fins el 1990.
amb anterioritat, concretament en alguns països des dels setanta, es practicaven
tests indirectes com ara el control del nivell de transaminases o el de detecció
d'anticossos del VHNANB.

Per tant, tot i que no era possible efectivament realitzar cap mena de prova sobre la
sang a transfondre per a detectar algun d'aquests virus, sí que existien aquells
medis indirectes, l'adopció del qual podia reduir en bona mesura el risc de contagi.
Coneguda la possibilitat de contagi sanguini d'aquests agents infecciosos, la manca
d'adopció d'aquestes mesures constitueix, al nostre parer, una actuació negligent
en el sentit de l'art. 1104 CC.

#
Aquestes consideracions han estat tingudes en compte per algunes sentències a
l'hora de fonamentar la condemna del demandat. Així, STSJ La Rioja, Social,
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18.2.93 (AS 1993, 643; VHC; transfusió: juny 1989); SAP Barcelona 16.3.98
(Base dades La Ley CAT; VHC; abril 1989) i Interlocutòria TS, la, 20.7.99 (RAJ
1999, 5055), que confirma la sentència de l'Audiència que-acabem de citar i en la

qual podem llegir: «el resultado de la pericia muestra... que en la fecha de. la
transfusión, y no obstante la indicada falta de medios técnicos específicos, la
realización de otras pruebas alternativas o complementarias tales como la
comprobación en el donante de dosis altas de alaninotransferrasas hubiera
permitido sospechar que la sangre donada no era susceptible de ser transfundida y,
consecuentemente, descartar al donante por las altas probabilidades dé ser portador

de hepatitis postransfusional» (FD 2on).
;„: -is-SSa ' • . •

Adverteixi's, així mateix, una conseqüència indirecta del que acabem de dir: si
existien medis alternatius per a evitar el contagi, aquest (produït amb anterioritat a
l'aïllament del virus en qüestió) no podrà ser considerat mai com a força major.

4.6.3.3.3 La possibilitat de realitzar donacions directes

Opció per la qual una persona rep la sang d'una altra que ha estat prèviament
determinada, habitualment un familiar o una persona propera. En el segon Joint

Statement es refusà aquesta activitat per la manca de seguretat en què la sang
d'aquella persona triada fos més segura que aquella que provenia dels centres de
recol·lecció.

Així mateix, aquesta activitat representaria pocs casos del total de transfusions,
doncs cal la previsió. No seria adient en els casos d'intervencions urgents ni en el
dels hemofílies o persones que reben hemoderivats.

4.6.3.3.4 L'escalfament dels productes sanguinis

Existeixen diferents tècniques per a inactivar els virus que poden trobar-se a la sang
i que, per tant, via transfusió o via producte sanguini, poden contagiar al receptor.

Una d'aquestes tècniques consisteixen en l'escalfament dels productes, l'eficàcia
de la qual fou demostrada ja a mitjans dels cinquanta respecte dels productes
sanguinis elaborats amb albúmina, quan aquests eren sotmesos a una temperatura
de 60°C durant 10 hores. Aquesta tècnica, però, no és aplicable en tots els casos:
així, p.e., no poden ser sotmesos a escalfament ni la sang complerta ni productes
sanguinis elaborats a partir d'elements cel·lulars, com ara concentrats de glòbuls
vermells, blancs o plaquetes, doncs llavors els components sanguinis eren destruïts
i perdien les seves propietats terapèutiques. Per a aquests casos existeixen altres
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mecanismes d'inactivació, com ara, respecte dels glòbuls blancs, la leucoreducció,
a banda de les oportunes mesures complementàries, com ara la selecció de donants.

Ara bé, l'acceptació i imposició de l'ús de l'escalfament com a mesura per a
garantir la qualitat dels productes es realitzà de forma progressiva. A finals dels
setanta, l'empresa alemanya Behring aconseguí, mitjançant l'escalfament, inactivar
el VHB en factors de coagulació47?. Aquests resultats, que no es feren públics fins

el 1980 i el 1981^ rioíforen fètf.ofregUté internacionalment per no ser presentats en
simposis internacionals i,', en qetta nlesurà, per estar redactats en alemanys471. Un
cop foren reconeguts, es discutí sobre l'oportunitat de la seva implementaciÓ, doncs
es considerava que l'escalfament reduïda la capacitat dels concentrats. A principis
de 1983 es comença a aplicar la tècnica i l'abril de 1985 fou acceptada a nivell
internacional a fi d'inactivar no únicament el VHB sinó també el VIH i el llavors
conegut com VHNANB (posteriorment, VHC), tot i que llavors l'escalfament
consistia en sotmetre els productes a 80°C durant 72 hores472.

• ' > ' ' <. *} j "r O * i i i (\ , . ' • -• - s
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D'aquests fet sorgeixen dues qüestions: d'una banda, veure que un retard en el
tractament dels productes amb l'escalfament pot considerar-se una conducta
negligent, doncs existint medis reconeguts i disponibles s'ha de considerar com
culposa aquella conducta que incrementa el risc de contagi; d'una altra, veure si la
no exigència per part de les autoritats competents dels recurs a aquesta tècnica
constitueix un supòsit de responsabilitat administrativa.

4.6.3.3.5 La reducció de l'ús de les transfusions i dels productes

sanguinis

Donat l'estat dels coneixements, haurà de considerar-se com a negligent aquella
actuació en la qual s'optà per recórrer a l'ús de transfusions o productes sanguinis
quan aquests no eren imprescindibles, és a dir, quan hi havia medis alternatius de

470 Informe alemany, pàg. 36-37.

471 En aquest sentit, E. TABOR, "The epidemiology of virus transmission by plasma dérivâtes:
clinical studies verifying the lack of transmission of hepatitis B and C viruses and HIV type J",
Transfusion, Vol. 39, November - December 1999, pàgs. 1160-1168, en concret, pàg. 1165.

472 Informe alemany, pàg. 36; en el mateix sentit, E. TABOR, cit., pàg. 1166, qui afirma que no hi ha
hagut cap contagi ni de VHB, ni de VHC ni de VIH per factors de coagulació sotmès a les tècniques
d'escalfament practicades als Estats Units des de finals de 1987. Aquesta conclusió, a aquestes
alçades del treball, ens sembla insuficienj^per entendre com s'esdevingueren els contagis massius en
els casos dels hemofílies (recordi's que no és procedent parlar d'escalfament en casos de transfusió
de sang complerta o de components cel·lulars).
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tractament. I això per raó del gran risc que es crea en la persona que els rep.
Habitualment, així mateix, solen coincidir els casos en els quals hi ha un «abús» en
optar per aquesta pràctica terapèutica i els casos en els quals el pacient no ha assolit
un coneixement ple sobre els riscos d'aquests productes i tècniques.

A la jurisprudència espanyola ha estat utilitzat aquest argument de poder recórrer a
alternatives diferents a la transfusió o productes sanguinis i no fer-ho com a
fonament per a la condemna a la STS, la, 18.2.97 (RAJ 1997, 1240), SAP La
Corunya, Civil, 20.3.98 (AC 1998, 370) i SAP Alacant, Civil, 24.2.99 (AC 1999,
351).

4.6.3.3.6 Recapitulació

Karen Shoos Lipton473, consellera de la American Red Cross durant els vuitanta,
sostingué que no es podia imposar responsabilitat per negligència als centres de
recol·lecció de sang pel fet de no haver-se procedit a l'establiment de qüestionaris
sobre tendències sexuals, imposat la pràctica de tests de detecció indirectes o
fomentat les donacions directes. Al nostre parer, aquest no és el tractament adient
dels casos de sang contaminada des de la perspectiva de la responsabilitat civil.

Efectivament, el criteri de la diligència és un criteri dinàmic que pretén que el
subjecte adeqüi la seva conducta a aquella que qualsevol persona pot esperar d'ella.
I recórrer a tots o a algun dels criteris ara comentats és una mostra de diligència.

Per tant, donat el concepte canviant de la diligència, quan més propera sigui el
tractament amb l'hemoderivat o la transfusió a la data en la qual estigué disponible
el test més diligència cal exigir al demandant, doncs calia actuar de forma més
escrupolosa. Per aquest motiu, en el supòsit del VIH, un cas els fets del qual
s'esdevinguessin a principis de 1985 tindrà més probabilitats de ser resolt en favor
de l'actor que no pas un esdevingut a principis de 1981474.

I en general, que es produeixi el contagi amb posterioritat a l'establiment de les
proves de detecció suposa una condemna quasi segura, doncs llavors es considera
que si no es detectà la presència del virus és perquè s'actuà de forma negligent, ja
sigui perquè s'havia d'haver realitzar una segona prova o perquè calia haver fet un

473 Karen Shoos LlPTON, "Blood Donor Services and Liability Issues Relating to Acquired Immune
Deficiency Syndrome", 1 Journal of Legal Medicine 131 (1986).

474 En aquest sentit, Joseph KELLY, "The Liability of Blood Banks...", pp. 468-469.
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seguiment del donant a fi de passar el període finestra (en aquests sentit, STSJ País
Basc 29.6.00).

4.6.4 Responsabilitat objectiva

Diferents textos imposen regles de responsabilitat objectiva en el Dret espanyol.
Aquestes normes, així mateix, tenen un diferent abast i un diferent camp
d'aplicació. A continuació es descriuen aquestes diverses regles i el joc que tenen o
han tingut en el supòsit específic de la sang contaminada.

4.6.4.1 Llei 26/1984, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris

La Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris de 1984 volgué
millorar la protecció dels consumidors i usuaris tot introduint un règim de
responsabilitat objectiva pels danys derivats d'un producte o d'un servei. A tal
efecte, estableix el seu art. 28 que:

1. «No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, se responderá de los
daños originados en el correcto uso y consumo de bienes y servicios
cuando por su propia naturaleza, o estar así reglamentariamente
establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados
de pureza, eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación,
y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad,
hasta llegar en debidas condiciones al consumidor o usuario.

2. En todo caso, se consideran sometidos a este régimen de responsabilidad
los productos alimenticios, los de higiene y limpieza, cosméticos,
especialidades farmacéuticas, servicios sanitarios, de gas y electricidad,

electrodomésticos y ascensores, medios de transporte, vehículos a motor y
juguetes y productos dirigidos a los niños.

3. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las
responsabilidades derivadas de este artículo tendrán como límite la cuantía
de 500 millones de pesetas. Esta cantidad deberá ser revisada y
actualizada periódicamente por el Gobierno, teniendo en cuenta la
variación de los índices de precios al consumo».

Tingui's présent que la LGDCU distingí entre productes i serveis, i que aquesta
llei, en allò que fa referència als productes, ha estat derogada per la L 22/1994, que
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serà objecte d'estudi a continuació. Per tant, per qüestions temporals, la LGDCU
hauria de ser la norma que resolgués la majoria de casos espanyols de sang

contaminada. No obstant, poques han estat la sentències que s'han fonamentat en
aquesta norma, i menys encara aquelles altres que ho han fet de forma exclusiva a
fi de justificar la sentència condemnatòria. En certa mesura, aquella major
protecció que buscà el legislador no ha cristal·litzat en una jurisprudència en
matèria sanitària basada exclusivament en el criteri de responsabilitat objectiva. A
continuació s'explica el perquè de tot plegat.

4.6.4.1.1 Àmbit d'aplicació subjectiva

La primera dificultat que s'ha derivat de la possible aplicació de la LGDCU ha
estat la concreció del seu àmbit d'aplicació subjectiva. Tot i que l'art. 1 LGDCU
cita a les Administracions Públiques, es pot detectar en algunes sentències una

certa recança a aplicar aquesta norma. Adverteixi's que únicament la Sala Primera
del Tribunal Suprem ha estat qui ha aplicat la citada LGDCU.

Així, a les següents sentències la responsabilitat de l'Administració ha estat

examinada sota el paràmetre de LGDCU: STS, la, 1.7.97 (RAJ 1997, 5471) i STS,
la, 21.7.97 (RAJ 1997, 5523), en tots dos casos, infecció en el tractament d'una
ferida que comporta l'amputació posterior de la cama; STS, la, 11.2.98 (RAJ 1998,
707; sang contaminada; fonament condemna: serveis sanitaris); STS, la, 6.5.98
(RAJ 1998, 2934; excés d'oxigen a infant que li causa ceguesa); STS, la, 9.6.98
(RAJ 1998, 3717; reacció a anestèsia que provoca la mort); STS, la, 18.6.98 (RAJ
1998, 5290; infecció bacteriana que provoca la mort); STS, Sala la, 28.12.98 (RAJ
1998, 10161; sang contaminada); STS, Sala la, 9.3.99 (RAJ 1999, 1368; sang

contaminada); STS, la, 29.6.99 (RAJ 1999, 4895; mort de pacient després de ser
sotmesa a extirpació de vesícula); STS, la, 10.11.99 (RAJ 1999, 8055; sang
contaminada).

En canvi, les STS, la, 19.6.98 (RAJ 1998, 5068; mort d'una persona en fer-li una

endoscòpia; incompetència de jurisdicció); STS, 3a, 11.5.99 (RAJ 1999, 4802;
paraplegia; assumpció de risc; la L 30/1992 és d'aplicació preferent) han preferit
no aplicar la LGDCU per a ventilar la responsabilitat de l'Administració.

En tot aquest conjunt jurisprudencial es pot advertir la influència que ha exercit la
divisió tradicional de les diferents branques del Dret en l'àmbit judicial: els
magistrats de la Sala Primera resolen^sobre la responsabilitat de l'Administració
aplicant la LGDCU, que sembla una norma de naturalesa privada; en canvi, els
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magistrats de la Sala Tercera prefereixen fonamentar la decisió en la legislació
pròpiament administrativa.

No obstant, amb l'estat de la legislació administrativa actual, sembla clar que la
responsabilitat de l'Administració sanitària es no es pot exigir al·legant la LGDCU,
sinó que caldrà fer-ho en la L 30/1992. Ara bé, adverteixi's que l'art. 1 LGDCU no
ha estat derogat per la legislació administrativa (si més no, expressament). :

,4dí>.4.1.2 L'assistència sanitària com a servei

L'art. 28.2 LGDCU és molt clar en sotmetre els serveis sanitaris al règim de
responsabilitat objectiva:

«En todo caso, se consideran sometidos a este régimen [de responsabilitat
objectiva]... los servicios sanitarios...».

El primer que cal precisar és què comprèn l'expressió «serveis sanitaris». Un sector
doctrinal475 considera que l'esmentada expressió comprèn tant les prestacions
hospitalàries com l'actuació concreta del metge, raonament que s'ha fonamentat en
l'adjectivització de l'activitat del metge476 i en estar inclosos a l'Annex I, lletra C,
Reial Decret 287/1991, de 8 de març, del Ministeri de Sanitat i Consum que
aprovava el catàleg de productes, béns i serveis a efectes de la LGDCU477 (norma
derogada pel Reial Decret 157/2000, d'l de setembre, del Ministeri de la
Presidència478, tot i que la referència als serveis sanitaris segueix figurant també a
l'Annex I, lletra C del nou text).

L'aplicació als metges de l'art. 28.2 LGDCU no ens sembla adient, perquè, com ha
observat la majoria de la doctrina i ha reiterat de forma constant la jurisprudència,
l'obligació d'aquests és de medis, configuració que s'adiu malament amb una
responsabilitat objectiva que té una naturalesa extracontractual o legal. A més, la

475 Antònia PANIZA, "La responsabilidad civil médico-sanitaria y la LGDCU", pàgs. 83-84; Esther
GÓMEZ, "Elfundamento de la responsabilidad civil en el ámbito médico-sanitario", pàg. 1755.

476 Diu Antonia PANIZA, "La responsabilidad civil médico-sanitaria y la LGDCU", pàg. 84:
«¿[Q]ué calificativo podemos atribuir a este servicio prestado por un médico? Creo que el más
adecuado sería el de servicio sanitario...».

477 BOE núm. 61, de 12 de març, pàg. 8.269. Diu la dita referència: «Anexo I. Bienes, productos y
servicios de uso y consumo, ordinario y generalizado a los efectos de los artículos 2°,2 y 6° de la
LGDCU .... C) Servicios. ... 3. Sanitarios^Médicos, hospitalarios, farmacéuticos, veterinarios».

478 BOE núm. 219, de 12 de setembre, pàg. 31.349.
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referència al Reial Decret de desenvolupament de la LGDCU com a fonament de la
inclusió dels metges no ens sembla correcta perquè s'està confonent el substantiu
plural «metges» («medicos»} amb els qualificatiu «serveis mèdics» («servicios

médicos»}.

Per tot plegat, ens sembla més adient la interpretació restrictiva que el Tribunal

Suprem ha realitzat de l'article i que actualment defensa la doctrina479, segons la
qual la responsabilitat del metge és analitzada sota paràmetres de culpa mentre que

la de l'hospital, sota criteris de responsabilitat objectiva480.

D'altra banda, si bé la doctrina considerava que la LGDCU era d'aplicació tant als
serveis privats com als públics481, amb la reforma de l'art. 144 L 30/1992 feta per
la L 4/1999, l'eventual responsabilitat de l'Administració en relacions regides pel
Dret Privat ha de ser exigida segons el contingut de la L 30/1992482, que, com
veurem més endavant, estableix també un règim de responsabilitat objectiva.

L'aplicació judicial d'aquest art. 28.2 LGDCU als serveis sanitaris ha estat
discontínua; més exactament, a la jurisprudència del Tribunal Suprem s'observen
dues grans etapes: una primera, en la qual no aplicava la norma ; i una segona, en

479 Clara I. ASÚA, Responsabilidad sanitaria, pàg. 277; PEÑA LÓPEZ, 47 CCJC, abril - agosto 1998,
pàg. 788.

480 Sentències en matèria de sang contaminada amb aquest tractament són: STS, Sala 4a, 5.6.91
(RAJ 1991, 5131); STSJ Catalunya, Sala Social, 15.12.93 (AS 1993, 5304); STSJ La Rioja, 12.4.94
(AS 1994, 1392); SAP Balears 12.7.94 (AC 1994, 1188).

481 Rodrigo BERCOVITZ, Comentarios a la LGDCU, pàgs. 722-723; Antònia PANIZA, "la
responsabilidad civil médico-sanitaria y la LGDCU", pàg. 84; Esther GÓMEZ, "El fundamento de la
responsabilidad civil en el ámbito médico-sanitario", pàgs. 1754-1755; Clara I. AsÚA,
Responsabilidad sanitaria, pàgs. 276-277, qui adverteix com a la jurisprudència l'art. 28.2 LGDCU
sempre s'ha aplicat a la sanitat pública.

482 En aquest sentit, Clara I. ASÚA, Responsabilidad sanitaria, pàgs. 276-277; Ma Ángeles PARRA
LUCAN, "Comentario a la STS 5.10.99", pàg. 231.

483 Fins i tot de forma conscient; vegi's, en aquest sentit, STS, la, 22.7.94 (RAJ 1994, 6581; MP:
Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa): «[E]n atención a que la [LGDCU] genera y comporta,
sustancialmente, su ámbito obligacional y sancionador al campo administrativo, no cabe admitir, sin
más, que consagre el principio de responsabilidad institucional hospitalaria de carácter objetivo...».
Altres sentències en aquest sentit són STS, la, 29.7.94 (RAJ 1994, 6937), de forma indirecta:
l'establiment d'un règim de responsabilitat objectiva no serveix per exonerar a altres causants dels
danys; STS, la, 11.2.97 (RAJ 1997, 940), novament, de forma contundent, refús de la
responsabilitat objectiva en seu de responsaWitat mèdica; STS, la, 27.6.97 (RAJ 1997, 5758).
Aquestes sentències foren durament criticades per la doctrina: vid. Bibliografia citada al comentari
Civitas a la STS, la, 11.2.97.
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la qual sí que ho ha fet, però no per a fer respondre als metges, la responsabilitat
dels quals segueix sent examinada sota paràmetres de diligència, com es correspon
a la naturalesa de l'activitat que desenvolupen, sinó al centre hospitalari.

Concretament, la STS, la, 1.7.97 (RAJ 1997, 5471) és la que marca el canvi de
jurisprudència. En el cas, on es reclamava per l'amputació d'una cama després que
s'hagués infectat un genoll amb motiu d'una intervenció quirúrgica, el Tribunal
absolgué alsímétge? perquè!'èòïisíderàique,laseva actuació havia respectat là'lex
artis ad hoc, i condemnà <a¡a?h¡o¡spital! per la manca de coordinació dels serveis
mèdics del mateix centre hospitalari, així com per la manca d'atenció a un seguit de
circumstàncies que haguessin permès prevenir la infecció.

Aquesta sentència 'ha exercit, una'notable influència en la interpretació que la
doctrina ha realitzatdefJÍart¡í28v2^GDCU/i en les sentències posteriors, totes de la
Sala Primera, que l'han aplicat- i que constitueix la línia jurisprudencial actual, com
ara STS 21.7.97 (RAJ 1997, 5523); STS 11.2.98 (RAJ 1998, 707; sang
contaminada); STS 6.5.98 (RAJ 1998, 2934; excés d'oxigen a infant que li causa
ceguesa); STS 9.6.98 (RAJ 1998, 3717; reacció a anestèsia que provoca la mort);
STS 18.6.98 (RAJ 1998, 5290; infecció bacteriana que provoca la mort); STS
28.12.98 (RAJ 1998, 10161; sang contaminada); SÏS 9.3.99 (RAJ 1999, 1368;
sang contaminada); STS 29.6.99 (RAJ 1999, 4895; mort de pacient després de ser
sotmesa a extirpació de vesícula); STS 24.9.99 (RAJ 1999, 7272; anticonceptiu
defectuós); STS 10.11.99 (RAJ 1999, 8055; sang contaminada).

D'altra banda, cal dir que aquest tractament també es pot trobar a la jurisprudència
francesa, on es justifica aquest diferent tractament per la diferent naturalesa de les
obligacions que assumeixen cadascun dels implicats: així, mentre la del metge és
de medis, la del centre on el pacient rep la transfusió o l'hemoderivat és de resultat,
ja que té l'obligació d'utilitzar productes exemptes de vicis484.

4,6.4.1.3 Els medicaments com a productes

A diferència de l'evolució i ús de l'art. 28.2 LGDCU com a criteri aplicable en els
casos d'assistència sanitària, pocs són els casos espanyols en els quals la sentència
condemnatòria s'ha fonamentat exclusivament en l'aplicació d'aquell article a la
transfusió o al producte sanguini com a medicaments que són. No deixa de
sorprendre'ns aquest fet, donada la tendència jurisprudencial en aplicar un règim
culpabilístic en seu de matèria sanitària, per la qual cosa les expectatives de

484 En aquest sentit, Paris, lre eh. B, 28 novembre 1991; Trib. Gr. Inst. Toulouse 16 juillet 1992.
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