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• L’hepatitis C

L’hepatitis C és una malaltia del fetge causada pel virus de l’hepatitis C (VHC),
identificat entre finals de 1988 i principis de 1989 i qualificat amb anterioritat com a
virus de l’hepatitis no A no B. El VHC pot actuar a les 3 setmanes del contagi o
romandre latent durant dècades. A hores d’ara, no s’ha descobert la seva vacuna.

El virus es contagia per via sanguínia i per via sexual. Els supòsits més habituals de
contagi sanguini són les transfusions de sang, l’ús de productes hemoderivats, els
accidents soferts pel personal sanitari i l’ús compartit de xeringues per a consum de
drogues.

Les proves de detecció del VHC en la sang han reduï t molt els contagis deguts a
transfusions. Actualment, la probabilitat de contagi per aquesta causa és de 1 entre
400.000 transfusions realitzades. Comparativament, la probabilitat de ser contagiat de
l’hepatitis C és superior a la de ser-ho pel virus causant de la SIDA (1 entre 1 milió).

Malgrat això, el nombre de contagis segueix incrementant-se. Així, el 1998
s’identificaren a Espanya prop de 1100 casos, mentre que el 1997 només n’havien estat
uns 750. L’explicació d’aquest augment quan existeixen tests de detecció del virus més
fiables es troba en què és difícil practicar un control ex ante de les altres causes de
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contagi. Tot i que referit al cas americà, és útil a aquests efectes l’estadística publicada
el 16 d’octubre de 1998 a la revista Morbidity and Mortality Weekly Report segons la qual,
si el percentatge de casos d’hepatitis C causats per transfusions havia decrescut des del
període 1983-84 fins al període 1995-96 d’un 20% a un 0,1%, en contraposició, i per als
mateixos períodes, el causat per l’ús de xeringues compartides havia crescut d’un 20%
a un 50%; i el derivat de mantenir relacions sexuals, d’un 5% a un quasi 20%.

Respecte de la mortalitat, segons les dades que figuren en el Boletín Epidemiológico
Semanal, vol. 6, núm. 17, 1998, les diferents hepatitis víriques causaren a Espanya l’any
1992 un total de 176 morts, la qual cosa suposa també un augment percentual respecte
de totes les morts per causes infeccioses: si en el període 1980-82 les hepatitis víriques
suposaven el 0,604 d’aquest total, en el període 1992-94 el percentatge va passar a ser
d'1,742.

En aquesta pàgina tractarem només del cas de contagi degut a transfusions de sang
contaminada, que són l’únic sobre el que s’ha pronunciat algunes de les Sales del
Tribunal Suprem espanyol.

• Controls ex ante: legislació estatal i autonòmica

A Espanya, l’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 3 d’octubre de 1990 va establir
l’obligatorietat de practicar les proves de detecció d’anticossos de VHC en les
donacions de sang. No obstant això, algunes Comunitats Autònomes, en exercici de les
seves competències, ja havien establert amb anterioritat l’obligació d’aquestes proves:
així, Catalunya, per Ordre de 15 de març de 1990, i la Comunitat Valenciana, per Ordre
d’1 de juny de 1990.

L’esmentada Ordre estatal fou derogada pel Reial Decret de 22 d’octubre de 1993, que
regula les condicions mínimes d’hemodonació. Concretament, en el seu article 8.3 es
recullen les proves de detecció d’agents infecciosos a què s’han de sotmetre les
donacions de sang: serologia de la sífilis, detecció del virus de l’hepatitis B i detecció
d’anticossos contra els virus de l’hepatitis C i d’immunodeficiència humana.

• Controls ex post: responsabilitat civil i penal

El Tribunal Suprem ha dictat, fins ara, un total de 13 sentències en les quals es resol
sobre pretensions indemnitzatòries relacionades amb el contagi transfusional del VHC.
Aquestes sentències es troben desigualment repartides per Sales: així, la Sala Civil s’ha
pronunciat en 4 ocasions; la Sala Contenciosa-Administrativa en 1; i la Sala Social en 8).
La Sala Penal no ha resolt cap cas per aquesta causa, a diferència del que ha succeï t en
el cas de contagi d’altres malalties contagioses, com el de la SIDA.

A continuació analitzarem els aspectes que concorren en els casos de responsabilitat
civil derivada del contagio del VHC que han resolt les Sales Civil, Contenciosa-
Administrativa i Social del Tribunal Suprem.

1. Agents i pacients

El demandant, la persona contagiada, es presenta en el litigi com un simple particular
que, al seu torn, és beneficiari de la Seguretat Social, usuari dels seus serveis. Així
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mateix, ha de tenir-se en compte que els hospitals en els que es presta l’assistència
sanitària tenen el caràcter d’ens que depenen de l’Administració Pública.

Els demandats són els metges, en els que concorre la condició de funcionaris públics,
els hospitals on es realitzà la transfusió i, donat que aquests s’incardinen en el sistema
general de la Seguretat Social, també és demandat l’ens públic del que depenen, el qual
pot variar segons si on es produeix el contagi la Comunitat Autònoma ha assumit les
competències en matèria sanitària o no (així, a nivell estatal, INSALUD i TGSS; a nivell
autonòmic, a Catalunya, ICS; a la Comunitat Valenciana, SERVASA).

Ha de destacar-se que la STS, Sala 1ª , 5.10.1999 (La Ley 2000, 916; MP: Xavier
O'Callaghan Muñoz) ha condemnat, per primer cop en la jurisprudència del Tribunal
Suprem, al laboratori productor de l’hemoderivat que causà el contagi del VHC. Sobre
aquesta sentència, vegi’s "Hepatitis i riscos de desenvolupament".

2. La jurisdicció competent

El legislador de 1999 ha volgut resoldre de forma definitiva el problema sobre la
determinació de la jurisdicció competent en els casos de responsabilitat per defectuosa
assistència sanitària i a tal efecte la nova Disposició Addicional 12a de la Llei 30/1992,
introduï da per la Llei 4/1999, reserva el coneixement exclusiu d’aquests casos a l’ordre
contenciós-administratiu.

Amb anterioritat, la qüestió de la competència jurisdiccional havia estat objecte d’una
intensa disputa doctrinal i jurisprudencial, que d’alguna forma va intentar tallar la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en establir la competència de l’ordre contenciós-administratiu,
encara que sense èxit. I això perquè totes les Sales que han resolt s’han declarat
competents per conèixer per algun motiu.

Així, la Sala Civil defensà la seva competència en atendre a la naturalesa de Dret Privat
de la relació entre pacient i entitats gestores on es presta l’assistència sanitària. Altres
arguments esgrimits foren el principi de favor actionis i la tutela judicial efectiva,
manifestada en evitar l’anomenat peregrinatge de jurisdiccions.

Per la seva banda, la Sala Social es considerà competent en veure en l’actor a un
beneficiari de la Seguretat Social que exigeix les conseqüències derivades de la
prestació assistencial deficient. Així mateix, aquesta Sala es va manifestar en el sentit
que l’esmentada Llei 30/1992 no havia introduï t cap canvi competencial i que el seu
Reglament és il·legal.

Finalment, la Sala Contenciosa-Administrativa resolgué el cas de responsabilitat per
tractar-se del funcionament d’un servei públic.

Dels 13 casos, només en un  - STS de 12 de maig de 1995, Sala 4ª  (RAJ 1995, 3771; MP:
Arturo Fernández López) - es denega la pretensió de l’actor per apreciar-se la
incompetència de jurisdicció. Pot ser significatiu en el cas que, per una banda, totes les
instàncies jurisdiccionals haguessin sostingut la seva incompetència i que afirmessin la
competència de la jurisdicció contenciós-administrativa; i, per altra, que la quantia
sol·licitada fos excessiva: 100 milions de ptes. pel contagi del seu fill.
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De la resta de casos, en dos el TS estima el recurs de l’actor sobre la competència de
jurisdicció de la Sala davant la qual ho ha presentat (SSTS 16.10.95, MP: Arturo
Fernández López, ponent també de la sentència dictada en el paràgraf anterior (STS
12.5.95) en la que es va declarar la incompetència de l’ordre social, i 16.1.97, MP: José
Antonio Somalo Giménez, ambdues de la Sala 4ª ).

3. El termini

El termini per accionar per responsabilitat extracontractual és el d’un any a partir del
moment de la producció del dany. La jurisprudència ha considerat aquest termini
massa breu per a donar correcta protecció al perjudicat. Per això, les diferents Sales han
introduï t correccions:

a) La Sala Social ha aplicat el termini de 5 anys previst a l’art. 54 LGSS per al
reconeixement de prestacions (SSTS 5.6.91 i 23.1.95).

b) La Sala Civil ha recorregut al concepte doctrinal d’ “unitat de culpa civil”, segons el
qual quan en un mateix fet poden concórrer tant la responsabilitat contractual com
l’extracontractual i l’actor exercita les acciones de només una d’aquestes
responsabilitats, això no ha de suposar cap obstacle per tal que la sentència es
fonamenti en les normes de l’acció de responsabilitat no exercitada per l’actor. I això no
suposa incórrer en incongruència per canvi de la causa de demanar car aquesta es
defineix pel relat dels fets i no per la fonamentació jurídica. Es tracta, simplement, d’un
canvi del punt de vista jurídic (STS 18.2.97, Sala 1ª , RAJ 1997, 1240, MP: José Almagro
Nosete).

c) Finalment, totes les Sales han tingut en compte que ens trobem davant d’un cas en el
qual els danys es manifesten després del transcurs d’un lapse temporal considerable
des que es va produir la inoculació. És per això que el còmput s’inicia des del moment
en què el contagiat és diagnosticat d’hepatitis C (STS 5.6.91, Sala 4ª ; Dictamen del
Consell d’Estat 11.7.96, 2273/96).

4. Presumpció de causalitat

Els Tribunals solen acudir a la prova presumptiva per constatar l’existència del nexe
causal entre la transfusió i el contagi. Segons aquesta, es considera demostrada la
relació de causalitat quan el demandant demostra que amb anterioritat a la transfusió o
tractament amb hemoderivats no estava infectat pel virus i que després de la transfusió
o tractament, sí.

Així, aquesta prova presumptiva ha estat utilitzada en les següents sentències:

STS 18.2.97, Sala 1a (RAJ 1997, 1240): contagi d’hepatitis C i de SIDA. Respecte de
l’acreditació de la causa de contagi de SIDA, diu el TS que “no se ha acreditado que el
fallecido demandante perteneciese a grupo alguno de especial riesgo, ni que con posterioridad a
las transfusiones antes mentadas hubiera llevado a cabo conductas aptas para producir el
contagio de la citada enfermedad”.

En canvi, no es recorre a la prova presumptiva, sinó que es resol segons el criteri de
condició necessària i adequada en la STS 5.6.91, Sala 4a, amb el simple raonament de
què “es científicamente probado que una enfermedad se produce por la inoculación de su virus
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propio”, i s’havia demostrat que “en el tratamiento prestado se le hizo transfusión de una
sangre portadora del virus de hepatitis”.

En el cas dictaminat pel Consell d’Estat el 11.7.96, 2273/96, en canvi, no fou necessari
recórrer a aquesta prova: les anàlisis realitzades als donants amb posterioritat a la
transfusió identificaren a un d’ells com a portador del VHC.

El demandat, per altra banda, ha aconseguit enervar la demanda de l’actor demostrant
que la seva actuació no fou la causa del contagi que la motiva. I això ho ha realitzat
amb algun dels següents arguments:

a) La sang havia superat les proves de detecció del virus.

Així, en la STS 21.2.91, Sala 4a, RAJ 1991, 860, MP: Benigno Varela, la pretensió de
l’actor de declarar la responsabilitat de l’Institut Català de la Salut no prosperà perquè en
el procés es va aportar un informe pericial acreditatiu de la verificació dels controls
tècnics exigibles en la sang transfosa. Cap, no obstant això, plantejar-se si aquells eren els
adequats.

De forma semblant, en la STS 18.4.95, Sala 4a (RAJ 1995, 4438, MP: Pablo Manuel
Cachón), tampoc es va declarar la responsabilitat del centre sanitari perquè la sang
havia passat les proves de serologia. A més, els donants de la sang utilitzada estaven
identificats, i les posteriors proves que se’ls practicaren tampoc van demostrar que la
seva sang estigués infectada.

En ambdós casos es presenta un problema: les proves realitzades en aquell moment
podien ser ineficients per detectar el virus. De fet, entre 1992 i 1995 s’aprovaren tres
tests de detecció del virus diferents. La resposta l’hem de buscar en seu de diligència
exigible.

b) El demandat no intervingué en el curs causal.

En el cas resolt per la STS 20.3.96, Sala 1a (RAJ 1996, 2244; MP: Antonio Gullón
Ballesteros), una persona fou contagiada d’hepatitis en ser intervinguda dels danys
soferts per conseqüència d’un accident d’esquí. Demandà a l’explotadora de l’estació
d’esquí el pagament de 15 M en concepte d’aquests danys soferts, entre ells, el contagi
d’hepatitis. La pretensió fou estimada parcialment pel JPI (14,5 M), però l’AP va revocar
la sentència d’instància. El TS desestima el recurs interposat per l’actor: “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”. En el cas es planteja la
interessant qüestió de quan s’interromp el nexe causal: ¿hauria respost l’empresa
explotadora del contagi d’hepatitis si hagués estat declarada responsable per no
advertir de la presència dels pals?

c) Altres possibles excepcions que serien acollides pel Tribunal, com ho ha fet en seu de
responsabilitat per contagi del virus de la SIDA, són que la persona ja estigui
contagiada o que pertanyi a grups de risc, motiu pel qual no es pot assegurar sense
cap dubte que la transfusió fos la causa eficient del contagi.

5. Cànons de responsabilitat

En la jurisprudència de les diferents Sales del Tribunal Suprem existeixen dos
tendències sobre quin ha de ser el fonament normatiu de la responsabilitat del
demandat, a saber:
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- La Sala Civil i la Contenciosa-Administrativa han aplicat criteris de responsabilitat
per culpa.

En aquest sentit, SSTS, Sala 1a, 11.10.95 (RAJ 1995, 7406), 18.2.97 (RAJ 1997, 1240) i 9.3.99
(La Ley 1999, 2951), i Sala 3a, 28.10.98, Sala 3a (RAJ 1998, 8928).

- En canvi, la Sala Social resol amb criteris de responsabilitat objectiva.

STS 5.6.91: “... dentro del derecho laboral y administrativo, el principio de responsabilidad
objetiva gana terreno día a día, y es consagrado constitucionalmente en los daños causados como
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos en apartado 2 del art. 106 de la
Constitución”.

STS 23.1.95: l’actor havia estat contagiat d’hepatitis C el juny de 1986. Presentà demanda
contra l’INSALUD, el SERVASA i la TGSS. El Jutjat Social va condemnar a aquests dos
últims. El TSJ va absoldre a la TGSS per qüestions de transferències de competència en
matèria sanitària. El recurs de cassació interposat per SERVASA, en el que al·legava que
la transfusió havia estat realitzada amb respecte a la normativa vigent, és desestimat pel
TS: en el cas regeix la responsabilitat objectiva.

STS 22.12.97: “... en la regulación de la asistencia sanitaria se establece una obligación de actuar
sin garantizar en términos absolutos las consecuencias de la actuación sanitaria, pero ... dicha
asistencia está englobada en el servicio público de protección a la salud, servicio que como tal es
responsable de las lesiones que por su funcionamiento normal o anormal pueda sufrir todo
particular .... Por ello el problema litigioso se reconduce al examen de la responsabilidad objetiva
y la causa de su exoneración ...”.

6. Precaucions exigibles

En la majoria dels casos resolts pel Tribunal Suprem, el contagi es produeix amb
anterioritat a l’obligatorietat de practicar les proves de detecció del VHC. És per això
que un argument reiterat dels demandats és que la seva actuació no fou negligent o, dit
d’altra forma, que compliren amb les obligacions en aquell moment existents.

No obstant això, els Tribunals majoritàriament, i amb les excepcions que veurem, han
considerat que, tot i mancant l’obligació legal de practicar proves de detecció del VHC,
ha de respondre el demandat, car el nivell dels coneixements científics modula la
diligència que li és exigible. En aquests casos, a més, es té en compte el no acudir a
teràpies alternatives i el no informar al pacient dels riscos de contagi.

STS 18.2.97, Sala 1a (RAJ 1997, 1240, MP: José Almagro Nosete): persona contagiada
d’hepatitis i de SIDA a l’ “Hospital Prínceps d’Espanya de Bellvitge” (Barcelona) pel
subministrament el 1983 d’un anticoagulant i la transfusió de concentrats de
protombina. El contagiat demandà a l’hospital, a l’ICS i al Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya. El JPI es va considerar incompetent per conèixer del cas. L’AP
estimà parcialment el recurs de la successora de l’actor i va condemnar a l’ICS al
pagament de 40 milions de ptes. El TS desestima el recurs interposat pel demandat en el
que, entre d'altres qüestions, impugnava la qualificació feta per l’Audiència de la seva
actuació com a negligent. Segons el TS, ha de ser considerada negligent car tot i que
l’estat de la ciència no permetés detectar la sang contaminada, sí que es coneixia
l’existència d’un possible risc de contagi transfusional, per la qual cosa, per una banda,
s’hauria d’haver reduï t l’ús de transfusions i, per l’altra, s’hauria d’haver informat al
malalt dels possibles riscos de contagi.
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STS 28.10.98, Sala 3a (RAJ 1998, 8928; MP: Juan José González Rivas): l’agost de 1988, en
Francisco va seguir un programa de diàlisi. Després de la seva mort l’octubre de 1989,
els seus hereus reclamaren a l’INSALUD, de qui depenia l’hospital, en considerar que
aquella era deguda a l’hepatitis B que havia contret durant les sessions de diàlisi. La
desestimació per silenci fou revocada per la STSJ, que va fixar una indemnització de 7,5
milions de ptes. L’INSALUD interposà recurs de cassació, en el que al·legava que la
seva actuació havia estat diligent. El TS desestima el motiu i qualifica l’assistència
prestada com a negligent: “... para que el daño concreto producido por el funcionamiento del
servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su
utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles
conforme a la conciencia social”.

STS 9.3.99, Sala 1a (La Ley 1999, 2951; MP: Román García Varela): persona contagiada
d’hepatitis C l’octubre de 1989 que reclama contra el metge i l’INSALUD el pagament
solidari de 35 milions de ptes.. El JPI desestima la demanda, mentre que l’AP Palma de
Mallorca la revoca en el sentit de condemnar únicament a l’INSALUD al pagament de 6
milions de ptes.. Aquest interposa recurs de cassació, que és desestimat pel TS.
Al·legava en ell que no eren obligatòries les proves de detecció del virus i que en
l’actuació del centre hospitalari no va concórrer cap negligència. El TS considera que, tot
i que les proves no fossin obligatòries, això no exonera de responsabilitat al recorrent,
puix que el nivell de coneixements sobre el virus de l’hepatitis i les seves causes de
contagi, ja coneguts a partir de la primavera de 1989, modula la seva diligència: “la
graduación de los conocimientos sobre la enfermedad y los cuidados para evitar tal infección
están dentro del riesgo que configura la responsabilidad cuasi objetiva”.

La STS 11.10.95, Sala 1a (RAJ 1995, 7406, MP. Alfonso Villagómez Rodil) constitueix
l’excepció. En el cas, l’Alfredo G. S. fou diagnosticat d’hemofilia A greu el 1968, motiu
pel qual la seva doctora li va prescriure Factor VIII. Amb posterioritat a l’ús de
l’hemoderivat, li fou diagnosticada una hepatitis B, la qual seria la causa d’unes
hemorràgies gàstriques que li provocarien la mort el 1989. La mare del difunt demandà
a la doctora que havia receptat el Factor VIII i a l’INSALUD. El JPI va estimar
parcialment la demanda, que fou revocada per la de l’Audiència. Interposat recurs de
cassació per l’actora, aquest és desestimat pel TS. Segons el seu parer, l’actuació de la
doctora no fou negligent, ja que en receptar un producte farmacèutic, no tenia obligació
d’analitzar el seu contingut. Donat que no és declarada responsable, tampoc procedeix
la condemna de l’INSALUD.

7. Cas fortuït o força major?

Les Sales que han resolt l’al·legació del recorrent demandat segons la qual no havia de
respondre car el cas es tractava d’un supòsit de cas fortuï t o de força  major han estat
rebutjades sistemàticament, amb una única excepció, que a continuació veurem.

Tot i que el demandat sol recórrer de forma indistinta al cas fortuï t i a la força major en
la seva contestació a la demanda o en el seu recurs, podem afirmar que el Tribunal ha
distingit l’un de l’altre, segons apliqui un criteri d’imputació culpabilístic o objectiu.
Així:

- En els casos que ha resolt amb criteris de culpa, considera que no existeix cas fortuï t i
tampoc estima que el cas sigui qualificable com a força major (entre d’altres, STS
28.10.98, Sala 3a).
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- En els casos en què resol amb criteris d’imputació objectiva, considera que no existeix
força major, tot i que sí pugui concórrer cas fortuï t, però aquest no exclou la
responsabilitat objectiva (així, STS 5.6.91, Sala 4a).

No concorre, doncs, ni cas fortuï t ni força major.

No obstant això, existeix en la jurisprudència una excepció.

L’excepció la constitueix la STS de 22 de desembre de 1997, Sala 4a (RAJ 1998, 737; MP:
Jesús González Peña) en la que s’aprecia l’existència de força major. En el cas, se li
havien transfós a l’actora el 1985 dues unitats de sang. Nou anys més tard se li
diagnosticà hepatitis C. L’actora va reclamar a l’INSALUD el pagament de 35 milions
de ptes. La sentència del Jutjat Social desestimà la demanda, en considerar que no va
concórrer cap culpa en l’actuació del centre hospitalari on fou atesa. Contra la sentència
confirmatòria del TSJ, interposà l’actora recurs de cassació per a la unificació de la
doctrina, car, segons el seu parer, existia contradicció entre l’esmentada sentència i
altres que havien resolt casos semblants, però en els quals s’havia aplicat un règim de
responsabilitat objectiva. La Sala Social del Tribunal Suprem considerà que,
efectivament, existia tal contradicció. Però desestima el recurs en concórrer en el cas
força major: “Estamos ante un suceso extraordinario que no puede comprenderse dentro del
proceso ordinario del tratamiento ... “; i més endavant, “ ... la prevención era imposible y
externa a la actuación del demandado recurrido, pues no se conocía le medio de detectar
la posible infección cuya investigación correspondía a otras instituciones, e incluso conociendo
la existencia del virus, pero no la forma de protegerse de sus efectos al desconocerse la manera de
detectarlo, indudablemente no se le podía exigir que suspendiera todas las transfusiones que en
aquel momento practicaba dentro de todo el Estado”.

En el mateix sentit, encara que en obiter dicta, el Consell d’Estat considerà en el seu
dictamen de 2.11.95, 1914/95, que “parece que en el año 1979 se desconocía el marcador capaz
de detectar el virus de la hepatitis C en la sangre donada ... El contagio de este virus, por ende,
constituía un riesgo ordinario de cualquier transfusión de sangre que no generaba derecho a
indemnización”. En el cas, el reclamant sol·licitava una indemnització pel contagi del
VHC degut a una transfusió realitzada en un hospital militar el 1979. La seva
reclamació és desestimada per manca d’acreditació de la relació de causalitat.

8. Jurisprudència de la Sala 4a, Social, del Tribunal Suprem: Admissió de
l’excepció de riscos de desenvolupament a favor de les entitats assistencials
públiques

Per acabar de complicar el panorama legislatiu i jurisprudencial espanyol, una recent
STS, Sala 4ª , 3.12.1999 (Aranzadi on line 423/36; MP: Gonzalo Moliner Tamborero) ha
establert jurisprudència sobre l’al·legabilitat de l’excepció de riscos de
desenvolupament a casos d’hepatitis C contagiat abans de la seva identificació: en el
cas, un treballador, contagiat el 1984, reclamava 20.000.000 ptes. d’indemnització a
l’INSALUD.

El TS cassa la Sentència condemnatòria d’instància (STSJ Principat Astúries 5.6.98):

" ... [L]a circunstancia de que, en la época en que se hizo la transfusión fuera
desconocida completamente por la ciencia médica la mera existencia de aquel
virus, el hecho de que le fuera inoculado al paciente por una transfusión de
sangre hace que la lesión ... deba calificarse de suceso ajeno a la posibilidad de
evitarlo y, por lo tanto, justificativo de fuerza mayor" (F. D. 4rt.).
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La Sentència estableix jurisprudència, ja que reitera la similar doctrina exposada per
l’anterior STS, 4a, 22.12.1997, per a un cas de contagi esdevingut el 1985:

"[D]e aceptar la tesis de la responsabilidad en estos supuestos llevaría a la
extraña situación de poder exigir responsabilidad al INSALUD en el futuro, por
tratamientos actuales 'que por su propia naturaleza tienen no sólo virtudes
curativas sino también en muchos casos efectos perjudiciales, que en un futuro
darían lugar a poder exigirle responsabilidades, con la consiguiente
indemnización compensatoria, si se descubren nuevas dolencias, tratamientos o
efectos negativos de los medicamentos, como pueden ser efectos cancerígenos
que pongan de relieve una actuación errónea a la luz de los nuevos avances
científicos y que al momentos del tratamiento era correcta, como ocurrió en el
caso litigioso'. A lo que cabe añadir, a los solos efectos de constatación de la
voluntad legislativa sobre esta materia, que en la reforma introducida en el art.
141 de la Ley 30/1992 se señala expresamente que 'no serán indemnizables los
daños que deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever
o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica
existente en el momento de producción de aquéllos' ".

Tal vegada aquesta nova sentència crea més problemes que els que decideix (tractar) de
resoldre: des de l’aprovació de la nova Llei de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa, de la modificació de la Llei 30/92 per la Llei 4/1999 i de la reforma de
la Llei Orgànica del Poder Judicial, queda clar que la competència de jurisdicció per als
casos de "responsabilitat en matèria d’assistència sanitària" correspon a la jurisdicció
contenciós-administrativa.

En aquest sentit, no sembla aventurat dir que la situació actual de les accions de danys
en els casos de contagi del VHC és d’una notable inseguretat jurídica per al contagiat:
tres jurisdiccions diferents poden estar coneixent d’uns mateixos fets i, al seu torn,
aplicant diferents criteris d’imputació i de diligència, dotant de diversos continguts
l’abast de les causes d’exoneració de responsabilitat i utilitzant diferents terminis de
prescripció.

9. Quanties

La quantia sol·licitada pels demandants oscil·lava entre els 15 i els 35 milions de
pessetes, tot i que en el cas de la STS, Sala 1a, 5.10.99 el demandant sol·licità 435 milions
d’indemnització.

La quantia obtinguda no sol ser molt alta (2 milions en la STS 16.10.95, Sala 4a, RAJ
1995, 7759, i 7,5 milions en la de 28.10.98, Sala 3a), tot i que trobem dues excepcions: la
STS, Sala 1a, 18.2.97: 40 milions (s’ha de tenir en compte que al perjudicat se li havia
inoculat també el virus de la SIDA) i la STS, Sala 1a, 5.10.99: 50 milions.

Finalment, cal cridar l’atenció de la possible utilitat dels barems per fixar el quantum.
Així, el Dictamen del Consell d’Estat de 11.7.96 (2273/96), en un cas de contagi
transfusional a un nen, la determinació es realitza mitjançant el barem de la Llei
30/1995 (malalties hepàtiques). Els seus pares havien reclamat 100 milions. S’establí
una indemnització de 15,7 milions.



InDret 01/2000                                               Joan Carles Seuba i Torreblanca

10

• Enllaços d’interès

- Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Infectious Diseases,
Division of Viral and Rickettsial Diseases, Hepatitis Branch,
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/.

- Hepatitis C Forum - International, http://hepatitis-c.de/.

- The Hepatitis Information Network, http://www.hepnet.com/hepc.html.

- Instituto de Salud Carlos III (Espanya), http://www.isciii.es/home.html.

- Centro Nacional de Epidemiología (Espanya), http://193.146.50.130/bienve.htm.

- Asociación de Enfermos de Hepatitis C (Espanya),
http://www.sicon.net/aehc/aehc.htm.

- Departament de Farmacologia clínica de la Universitat de Berna (Suï ssa),
http://www.cx.unibe.ch/ikp/lab2/hepatc.html.

• Sentències del Tribunal Suprem

Sala i data Ar. Magistrat Ponent Parts
1a, 11.10.1995 7406 Villagómez Rodil Mare d’Alfredo G. S. c. INSALUD i María R. P.
1a, 20.3.1996 2244 Gullón Ballesteros Antonio A. R. c. “Entidad Centros Turísticos, S.A.”
1a, 18.2.1997 1240 Almagro Nosete Vídua de Manuel R. C. c. ICS, Departament de Sanitat, i

“Hospital Prínceps d’Espanya de Bellvitge”.
1a, 9.3.1999 1368 García Varela Isidoro M. P. c. INSALUD i Juan B. V.
1a, 5.10.1999 7853 O’Callaghan Muñoz José Joaquín O. c. ICN-Hubber, S.A.
3a, 28.10.1998 8928 González Rivas Hereus de Francisco E. de los M. O. c. INSALUD.
4a, 21.2.1991 860 Varela Autrán Rafael F. M. c. ICS.
4a, 5.6.1991 5131 Bris Montes Carmen C. R. c. INSS.
4a, 23.1.1995 402 Fuentes López Antonio A. A. c. SERVASA, INSALUD i TGSS.
4a, 18.4.1995 4438 Cachón  Villar Jesús J. E. c. INSALUD.
4a, 12.5.1995 3771 Fernández López Pares del menor contagiat c. INSALUD i TGSS.
4a, 16.10.1995 7759 Fernández López Mónica F. B. c. INSS i TGSS.
4a, 16.1.1997 501 Somalo Giménez. Socorro A. M. c. ICS.
4a, 22.12.1997 737 González Peña Julia G. M. c. INSALUD
4a, 3.12.1999 on line,

423/36
Moliner Tamborero José Manuel M. R. c. INSALUD


