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Abstract 
 

La STS, 1a, 14.7.2003 (Ar. 5837), amb ponència del Magistrat Xavier O'Callaghan Muñoz, resol un cas 
de responsabilitat extracontractual de l'importador d'un vehicle defectuós en què es discuteix la naturalesa 
extracontractual, objectiva i solidària de la responsabilitat dels agents intervinents en el procés de 
producció i distribució.  
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1. Antecedents de fet 
 
El 21.3.1991 Juan Francisco comprà un vehicle Toyota, model Land Cruiser, al concessionari 
“Autos Naranjo, SL” de Telde (Gran Canària). L'automòbil, importat per “Importaciones 
Canarias, SA”, tenia un defecte de fabricació en l'eix posterior que comportava un deteriorament 
accelerat del mateix i que provocà la seva ruptura el 5.11.1993 mentre Juan Francisco viatjava en 
ell amb la seva dona, Lorenza. Com a conseqüència de la ruptura de l'eix posterior, el vehicle 
bolcà i els seus ocupants van patir diverses lesions que no es detallen en la sentència. 
 
Juan Francisco i Lorenza demandaren a “Autos Naranjo, SL” i a “Importaciones Canarias, SA” i 
van sol·licitar una indemnització de 39.333,51 € pels danys personals patits i pels danys materials 
ocasionats al vehicle. Alternativament, van sol·licitar una indemnització de 14.842,23 € i el 
lliurament d'un vehicle nou d'anàlogues característiques al sinistrat. 
 
La Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 3 del Telde (31.1.1996) estimà la demanda i 
condemnà a “Autos Naranjo, SL” (declarada en rebel·lia en el procés) i a “Importaciones 
Canarias, SA” que, de forma solidària, lliuressin a  Juan Francisco un vehicle de les mateixes 
característiques que l'accidentat i l’indemnitzessin amb 4.069,03 € i a la seva dona amb 5.791,37 €. 
“Toyota Canarias, SA” (anteriorment, “Importacions Canarias, SA”) interposà recurs d'apel·lació 
davant de l'Audiència Provincial de Las Palmas de Gran Canària (Secció 4a, 3.7.1997), que el 
desestimà i confirmà la sentència d'instància. 
 
“Toyota Canarias, SA” formulà recurs de cassació en què al·legà l’aplicació indeguda dels arts. 
11.2.b) i 27 apartats 1.a) i 2 de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la defensa dels 
consumidors i usuaris (BOE núms. 175 i 176, de 24.7.1984)  (en endavant, LCU) i de l'art. 1101 CC.  
La recurrent alegava que no havia de respondre pels danys causats pel defecte de l'eix posterior 
del vehicle, ja que no hi havia vincle contractual amb el perjudicat, ni havia ofert garantia del 
funcionament correcte del vehicle, ni  tampoc havia intervingut en la producció del dany. Així 
mateix, considerava que l’hi imposaven la més onerosa de les alternatives indemnitzatòries 
sol·licitades pel demandant, en concret, la reparació in natura. 
 
 
2. Sentència del Tribunal Suprem 
 
La STS, 1a, 14.7.2003 (Ar. 5837), amb ponència de Xavier O'Callaghan Muñoz, desestimà el recurs 
de cassació interposat per “Toyota Canarias, SA” i confirmà els pronunciaments d'instància.  
 
En primer lloc, el Tribunal Suprem, qualifica de “relativament objectiva” la responsabilitat per 
producte defectuós ex art. 25 LCU i d’“objectiva pura” la contemplada en l'art. 28 LCU per a 
determinats productes, entre ells els vehicles de motor.  
 

El TS cita la STS, 1a, 5.10.1999 (Ar. 7853), comentada a InDret per SEUBA (2000), com a exemple 
d'aplicació de la responsabilitat objectiva prevista en l'art. 28 LCU . En aquell cas, José Joaquín O.H. 
contragué el VHC després d'haver estat tractat l’any 1986 amb plasma sanguini infectat amb el virus. 

 2



InDret 03/2004                                                                 Albert Azagra 

Anys més tard, el 1993, demandà a “Laboratorios ICN-Hubber, SA”, comercialitzadora del plasma, i 
sol·licità una indemnització de 2.614.403 €. La SJPI núm. 14 de Saragossa (16.12.1994) desestimà la 
demanda i la SAP Saragossa (Secció 4a, 17.1.1995) confirmà el pronunciament d'instància. El TS estimà el 
recurs de cassació interposat per José Joaquín O.H. i resolgué que era aplicable l'art. 28 LCU i que aquest 
contenia un règim de responsabilitat “purament objectiva”, aplicable fins i tot en supòsits de “riscos de 
desenvolupament”. Així mateix, assenyalà aquest règim com a precedent immediat del recollit tant en la 
Directiva del Consell 85/374/CEE, de 25 de juliol, relativa a l'aproximació de les disposicions legals dels 
Estats Membres en matèria de responsabilitat pels danys causats pels productes defectuosos (DOCE 
núm. L 210 de 7.8.1985) (en endavant, Directiva 85/374/CEE)  com en la Llei 22/1994, de 6 de juliol, de 
responsabilitat civil per danys causats per productes defectuosos (BOE núm. 161, de 7.7.1994) (en 
endavant, LRPD) que la transposà a l'ordenament jurídic espanyol. 

 
En segon lloc, el Tribunal afirmà la naturalesa extracontractual de la responsabilitat per producte 
defectuós ex arts. 25 i ss. LCU i posà de manifest l'error en què incorregué l'Audiència Provincial 
de Les Palmes de Gran Canàries en qualificar-la com contractual obiter dicta, encara que no 
condemnés amb base en l'art. 1101 CC sinó en les normes de la LCU.  
 

El Tribunal prengué el precedent de la STS, 1a, 22.05.2001 (Ar. 6467), també comentada a InDret per 
SEUBA (2002a), per negar la responsabilitat contractual de fabricants i importadors quan no hi ha vincles 
contractuals entre aquells i el consumidor final. En aquell cas la demandant, Emilia N.C., havia comprat 
a “Pérez Lázaro, SL” un producte de neteja (no s'especifica quin) força tòxic que contenia àcid sulfúric 
concentrat destinat a usos industrials i que no podia ser utilitzat sense la protecció adequada, per la qual 
cosa amb cada dotzena d'envasos del producte es distribuïa una careta. ”Pérez Lázaro, SL” vengué a 
Emilia N.C. un únic envàs i no l’informà de la forma d'utilitzar el producte amb seguretat. Emilia N.C. 
l’utilitzà sense la deguda protecció i patí diverses cremades, per la qual cosa demandà a la 
subministradora del producte de neteja, “Perez Navarro, SL”, a la distribuïdora, “Euroquem, SA”, i a la 
fabricant “NCH Espanyola, SA” i sol·licità la condemna solidària de totes elles al pagament d'una 
indemnització de 116.806,70 €. La SJPI núm. 6 de Granada (23.1.1995) desestimà la demanda en 
considerar prescrita l'acció de responsabilitat extracontractual. La SAP Granada (Secció 3a, 26.2.1996) va 
revocar la sentència d'instància, considerà que l'acció de responsabilitat no havia prescrit per tenir un 
fonament contractual i condemnà als demandats de forma solidària al pagament a l'actora d'una 
indemnització de 13.060 €. El TS estimà el recurs de cassació de la fabricant i la distribuïdora i va revocar 
parcialment la SAP, en considerar que les societats distribuïdora i fabricant no podien respondre amb 
base en un fonament contractual, ja que “la actora (...) no tenía ninguna relación jurídica contractual con 
las sociedades recurrentes” y “no es razonable (...) que (…) esa responsabilidad se convierta en 
contractual por la compra del producto por un tercero a quien previamente lo adquirió del distribuidor”  
(FJ 1r). 
 
La recorrent citava en el seu recurs de cassació, entre d’altres, la STS, 1a, 19.9.1996 (Ar. 6719), en què 
s’absolgué al fabricant d’un automòbil defectuós. No obstant, el TS considerà que el cas que resolia 
aquella sentència era diferent del que aquí s’analitza, doncs en aquell no hi havia relació causal entre el 
defecte de l’automòbil i el dany. Els fets del cas son els que a continuació s’indiq uen. José Jesús G.T., de 
24 anys, va morir en un accident de circulació després de perdre el control de l'Opel Corsa que conduïa. 
Dos mesos després de l'accident els seus pares reberen dues cartes del concessionari Opel que va vendre 
el vehicle al seu fill en què se li comunicava a aquest últim la detecció d'un defecte de fabricació a les 
vàlvules del fre d'alguns models de la gamma Corsa i se li aconsellava la seva revisió i, si s’esqueia, la 
substitució per d’altres. Els pares, després d'intentar una negociació amistosa que va fracassar, 
demandaren a “General Motors España, SA” i sol·licitaren una indemnització de  120.202,42 €. La SJPI 
núm. 3 Gandia (València) de 24.9.1991 desestimà la demanda. La SAP València (Secció 7a, 4.10.1992) 
l’estimà parcialment i va condemnar a “General Motors España, SA” a pagar una indemnització de 
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42.070,85 €. El TS estimà el recurs de cassació interposat per la demandada, casà la sentència de l'AP i 
confirmà la del JPI. Els informes tècnics demostraren que l'accident no va ser causat pel funcionament 
incorrecte dels frens. La sentència no es limita a l'anàlisi del nexe causal –cosa que hagués estat suficient 
en seu de responsabilitat objectiva-, sinó que conté afirmacions com la següent: “la lectura de los arts 25, 
26 y 28 de la Ley 26/1984 y su interpretación racional y en conjunto no autoriza a prescindir del referido 
factor de culpa en el presunto responsible (…).” (FD 4t) 

 
En tercer lloc, la sentència assenyalà que la LCU imposa als diversos intervinents en el procés 
productiu (“desde el fabricante al vendedor”, FD 2n) la responsabilitat solidària de reparar el 
dany causat pels productes amb la comercialització del qual es lucren. El Tribunal no posà en 
dubte la responsabilitat del fabricant al·legada per la recurrent, però aquesta no impedeix que el 
consumidor, d'acord amb l'art. 1144 CC, pugui dirigir-se exclusivament contra aquells 
responsables solidaris que conegui -en aquest cas l'importador i el concessionari-.  
 

En relació a la responsabilitat solidària, “Toyota Canarias, SA” citava en el recurs de cassació dos 
sentències que el TS no considerà aplicables al cas:             
 
La STS, 1a, 25.6.1996 (Ar. 4853), que resol un cas en què una nena de sis mesos d'edat va morir per asfíxia 
en un bressol fabricat per “Cunitor, SA” i comprat pels seus pares a “Roma 40 Bebés y Hiperbebé”(en 
endavant, “Hiperbebé”). El nadó quedà atrapat en introduir el seu cos entre l'última làmina del somier i 
la part oposada al capçal i es va asfixiar amb les robes del bressol. El seu pare, Arsenio R.V., demandà a 
“Hiperbebé” i a “Cunitor, SA”. La SJPI núm. 2 Lleó (24.2.1992) estimà parcialment la demanda i 
condemnà solidàriament a les demandades a indemnitzar l'actor amb 36.060,73 €. La SAP Lleó (Secció 
1a, 29.7.1992) revocà parcialment la sentència d'instància i reduí la condemna a 18.030,36 € perquè els 
pares havien contribuït en un 70% a la causació de l'accident. El TS desestimà el recurs de la propietària 
d’“Hiperbebé” i d'Arsenio R.V. Tant el fabricant com el venedor tenien l’obligació de preveure el defecte 
del bressol i responien solidàriament dels danys que aquest causés, però també va concórrer un cert grau 
de negligència en els familiars, que no van fer un ús correcte del producte, tal com exigeix l'art 28 LCU. 

 
La STS, 1a, 4.10.1996 (Ar. 7034), que resol un cas en què l'explosió d'una ampolla lesionà un nen de 2 
anys. El seu pare demandà al subministrador i al fabricant de l'ampolla i reclamà una indemnització de 
49.283 €. La SJPI núm. 1 Xerès de la Frontera (26.9.1991) estimà la demanda. La SAP Cadis (no 
s'especifica la Secció, 2.10.1992) estimà el recurs d'apel·lació, absolgué al subministrador, condemnà el 
fabricant i rebaixà la indemnització a 27.045,54 €. El TS desestimà el recurs de cassació interposat pel 
demandant i no aprecià la responsabilitat solidària del subministrador. Segons la resolució de la 
sentència no es pot demandar conjuntament i simultàniament a fabricant, importador i venedor o 
subministrador, tret que es provi que tots ells van concórrer en la realització del dany.  

 
Finalment, la sentència no considerà que fos més onerós el lliurament d'un vehicle del mateix 
model i característiques similars al danyat que la indemnització per equivalència o econòmica. En 
conseqüència, confirmà les sentències d’instància que optaren per la reparació in natura donat el 
seu caràcter preferent sobre altres formes de reparació. 
 
 
3. Normativa aplicable a la responsabilitat per producte defectuós 
 
Els arts. 25 a 28 de la LCU resulten aplicables al cas que resol la sentència perquè l'accident es va 
produir abans del 8 de juliol de 1994, és a dir, abans de l'entrada en vigor de la LRPD, segons la 
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seva Disposició Final Quarta. Si s’hagués produït amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquella, 
els esmentats preceptes de la LCU no s'aplicarien segons la Disposició Final Primera de la LRPD i 
el cas es resoldria d'acord amb els preceptes d'aquesta última.  
 
La qüestió té transcendència perquè el règim de la LCU és més onerós per als subministradors 
que el recollit en la LRPD. Així, mentre que en la LCU la responsabilitat dels subministradors 
s'equipara en qualsevol cas a la de fabricants i importadors (art. 27.1.a) LCU), en la LRPD, 
aquesta equiparació només té lloc en els casos en què no pugui ser identificat el fabricant o 
l'importador –i, fins i tot en aquest cas, el subministrador pot exonerar-se de responsabilitat 
indicant la identitat d'aquells o de qui li hagués subministrat o facilitat el producte- (art. 4.3 
LRPD), o en els que el subministrador hagués subministrat el producte defectuós coneixedor de 
l'existència del defecte (Disposició Addicional LRPD). D'aquesta manera, els demandants i els 
seus advocats tenien la possibilitat de, amb base a l'estricte règim de responsabilitat de la Llei 
26/1984, obtenir sentències favorables en què no només el fabricant i l'importador del producte 
defectuós en qüestió, sinó també el subministrador, responguessin de les consegüents 
indemnitzacions.  

  

 
4. Responsabilitat contractual o extracontractual 
 
Els arts. 25 a 28 LCU preveuen tant un sistema de responsabilitat contractual com de 
responsabilitat extracontractual.  
 
La responsabilitat contractual es predica del subministrador directe al consumidor. Però abasta  
altres intervinents en el procés de fabricació i distribució si pacten amb el consumidor garanties 
superiors a les previstes legalment (BERCOVITZ (1992, pàgs. 703-706)).  
 
La responsabilitat extracontractual abasta tots els intervinents en el procés de fabricació i 
distribució del producte defectuós. De no existir una assumpció de responsabilitat contractual pel 
fabricant o l'importador, és, a més, l'única que es pot predicar d'aquests. Així ho entén el Tribunal 
Suprem en el cas que aquí es comenta: “[p]or lo menos en relación con el fabricante o el 
importador la responsabilidad es extracontractual” (FD 2n). 
 
La LRPD, a diferència de la LCU, regula una responsabilitat exclusivament extracontractual. No 
obstant això, l'art. 15 LRPD declara compatibles les accions exercitades en virtut de la LRPD amb 
altres drets que tingui el consumidor o usuari com a conseqüència de la responsabilitat 
contractual o extracontractual del fabricant, de l'importador o de qualsevol altra persona. 
 
 
5. Subjectes responsables i responsabilitat objectiva  
 
La sentència condemnà a les societats demandes ex art. 28 LCU. No obstant això, aquest precepte, 
no especifica quins subjectes han de respondre pels danys originats pels productes que en ell 
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s'esmenten. La doctrina assenyala que ha d'entendre's que els esmentats subjectes són els 
mateixos que recullen els arts. 26 i 27 LCU (BERCOVITZ (1992, p. 714)), és a dir: productor, 
importador i subministrador. Si s’hagués aplicat la LRPD o qualsevol altra llei de productes 
defectuosos d'un estat membre de la Unió Europea, haguessin estat considerats responsables els 
dos primers i, només en casos limitats, l'últim.  
 

A la STJCE de 25 d'abril de 2002, Afer C-52/00, Comissió c. República francesa, el TJCE declarà que l'Estat 
francès havia incorporat incorrectament al seu ordenament la Directiva 85/374/CEE entre d’altres 
motius perquè havia equiparat el règim de responsabilitat del productor i del subministrador. Atès que 
la Directiva 85/374/CEE és imperativa -no de mínims- el legislador francès no podia establir un règim 
més onerós al previst en aquella (vegeu SEUBA (2002b, p. 2)). 

 
A diferència de la LRPD (art. 6), la LCU no conté un llistat de les causes que els subjectes citats 
puguin al·legar per exonerar-se de responsabilitat.  Així, l'art. 26 LCU només preveu l'exoneració 
si “se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y 
los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad”. No 
obstant això, la  jurisprudència que aplica la LCU ha admès l'exoneració de responsabilitat en 
altres supòsits, per exemple, si no hi ha nexe causal entre el defecte del producte i el dany (vegeu 
el FD 2n de la STS, 1a, 19.9.1996 (Ar. 6719), citada amb anterioritat) . 
 
D'altra banda, els subjectes responsables ex art. 28 LCU ho són en virtut d'un règim de 
responsabilitat objectiva. L'art. 28 conté un règim especial -diferenciat del general de 
responsabilitat per culpa amb inversió de la càrrega de la prova dels arts. 26 i 27- aplicable només 
a determinats productes. No obstant, la llista dels mateixos és tan àmplia i genèrica que permet 
incloure en ella qualsevol producte (BERCOVITZ (1992, p. 717) i YZQUIERDO (2003)).  
 
En tot cas, entre els productes explícitament enunciats en l'art. 28 LCU es troben els mitjans de 
transport i, encara que ja s'incloguessin en aquells, els vehicles de motor. En conseqüència, no pot 
retreure-se-li al Tribunal Suprem que qualifiqués com a objectiva la responsabilitat pels danys 
causats per la ruptura de l'eix del vehicle.  
 

L'automòbil com a producte està històricament lligat a l'evolució de la responsabilitat per producte 
defectuós (vegeu SALVADOR et alii (2003, pàgs. 5 a 10)) i, especialment, al pas de la responsabilitat basada 
en l'eficàcia relativa dels contractes a la responsabilitat per producte defectuós. PROSSER (1966) assenyala 
la data d‘Hennigsen v. Bloomfield Motors, Inc. (161 A. 2d 69 (NJ 1960)), un cas de defecte en la direcció 
d’un vehicle que provocà un accident al demandant i en el que foren condemnats el subministrador 
(Bloomfield) i el fabricant (Chrysler), com la de “la caiguda de la ciutadella de l'eficàcia relativa dels 
contractes”. 

 
 
6. Responsabilitat solidària dels agents intervinents en la fabricació i distribució 
d'un producte defectuós 
 
Les regles de responsabilitat solidària que aplica el Tribunal Suprem a la sentència es recullen en 
l'art. 27.2 LCU. Aquest precepte és del tenor següent: “Si a la producción de los daños 
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concurrieren varias personas, responderán solidariamente ante los perjudicados. El que pagare 
al perjudicado tendrá derecho a repetir de los otros responsables, según su participación en la 
causación de los daños”. 
 
La solidaritat comprèn als subjectes que s'assenyalen com a responsables en els arts. 26 i 27.1.a) 
LCU, és a dir, l’esmentat trio fabricant-importador-subministrador. D'altra banda, de conformitat 
amb l'art. 1144 CC, i com observa amb encert la sentència, el perjudicat podrà dirigir-se 
indistintament contra qualsevol dels obligats solidàriament o contra tots en conjunt.  
 

En aquest punt resulta d'interès la cita de la STS, 1a, 20.10.1990 (Ara. 8028), que aprecia la responsabilitat 
contractual de la societat venedora d'un automòbil per vicis ocults després que les anteriors instàncies 
haguessin denegat les pretensions de l'actor per falta de legitimació passiva perquè l'actor es va dirigir 
només contra el subministrador. El cas és el següent: La “Sociedad Mercantil Asturiana de Automóviles 
y Repuestos, SA, ADARSA” havia venut a Ángel D.C. un automòbil el motor del qual va resultar tenir 
un rendiment defectuós que obligava a la seva substitució en bloc. El comprador del vehicle, després de 
diverses reparacions infructuoses, va demandar a la societat venedora i va reclamar la reparació del 
vehicle o la resolució del contracte de compravenda amb devolució del preu satisfet. La SJPI de Pola de 
Siero (Astúries) (no consta data) estimà la falta de legitimació passiva al·legada per la demandada i va 
absoldre. La SAP Oviedo (no consten data ni secció) va confirmar la sentència del JPI. El TS estimà el 
recurs de cassació interposat per Ángel D.C. i condemnà a l'entitat demandada a efectuar gratuïtament 
totes les reparacions que fossin necessàries perquè el vehicle adquirís les prestacions d'origen. El TS 
assenyalà que el règim de solidaritat contingut en la LCU permet al creditor dirigir la demanda contra 
qualsevol dels obligats, inclòs el subministrador i, en conseqüència, ha de rebutjar-se l'excepció de falta 
de legitimació passiva que s’al·legà en la contestació de la demanda. 

 
El règim de responsabilitat contingut en la LRPD i, en concret, en el seu art. 7, és pròxim al 
contingut en l'art. 27.2 LCU. No obstant això, i a diferència d'aquell, l'art. 7 LRPD no reconeix 
expressament el dret a repetir del responsable condemnat contra el/els causant/s del dany. 
Malgrat tot, i com assenyala DÍEZ-PICAZO (1999, pàgs. 148 i 149), “parece claro que el derecho de 
regreso existirá de acuerdo con las reglas generales”.  
 
 
7. Conclusions 
 
La sentència segueix els dictats de la LCU en matèria de responsabilitat per producte defectuós, 
que al seu torn desenvolupa el principi rector de la política social i econòmica recollit en l'art. 51 
de la Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 (BOE núm. 311.1 de 29 de desembre). En 
conseqüència, afirma la responsabilitat extracontractual, objectiva i solidària de fabricant, 
importador i subministrador d'un vehicle defectuós.  
 
Si s’hagués aplicat la LRPD, probablement s'hagués mantingut la naturalesa extracontractual, 
objectiva i solidària de la responsabilitat. No obstant això, i deixant a banda responsabilitat i 
garantia contractuals, el cercle de subjectes responsables difícilment hagués abastat al 
subministrador. 
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En els propers anys l'aplicació del règim de la LCU a la responsabilitat per producte en la 
jurisprudència del TS anirà disminuint en benefici de la LRPD. A la STS, 1a, 21.2.2003 (Ar. 2133), 
una sentència que confirmava la responsabilitat d'una empresa fabricant de begudes gasoses i de 
l'embotelladora i distribuïdora per l'explosió d'una ampolla, es va aplicar per primera vegada el 
règim de la LRPD (YZQUIERDO (2003)). Potser el principi del fi del llarg procés de substitució dels 
arts. 25 a 28 de la LCU per la LRPD.  
 

  
8. Taula de sentències citades 
 
 

Sentències del Tribunal Suprem Espanyol 
 
Sala i Data Ref. Magistrat Ponent Parts 
1a, 21.2.2003 2133 Alfonso Villagómez Rodil Manuel Francisco L.F. c. “La Casera, SA”, 

“Carbónica Murciana, SA” i “Torres Lucas, 
SL” 

1a, 22.05.2001   6467 Antonio Gullón Ballesteros  Emilia N.C. c. “Pérez Navarro, SL” 
(venedora), “Euroquem, SA” (distribuïdora) i 
“NCH Española, SA” (fabricant) 

1a, 5.10.1999 7853 Xavier O’Callaghan Muñoz José Joaquín O.H. c. “ICN Hubber, SA”  

1a, 4.10.1996 7034 Ignacio Sierra Gil de la Cuesta Ignacio L.C. c. “Hipercor, SA” i “La Cruz del 
Campo, SA” 

1a, 19.9.1996 6719 Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa José G.C, María T.G. c. “General Motors 
España, SA” 

1a, 25.6.1996 4853 Alfonso Bacalá Trillo-Figueroa Arsenio R.V. c. “Roma 40-Bebés e Hiperbebé” 
i “Cunitor, SA” 

1a, 20.10.1990 8028 Gumersindo Burgos  
Pérez de Andrade 

Ángel D.C. c. “Sociedad Mercantil Asturiana 
de Automóviles y Repuestos, SA, ADARSA” 

 
 

Sentències del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees 
 

Data Afer Parts 
25.4.2002 C-52/00 Comissió c. República Francesa 

 
 

Sentències de les jurisdiccions dels Estats Units 
Afer 

Hennigsen v. Bloomfield Motors, Inc., 161 A. 2d 69 (N.J 1960) 
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