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La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Eu-

ropea en l’assumpte de Costa consta contra Enel 

C-6/1964, de 15 de juliol de 1.964, estableix un prin-

cipi jurisprudencial, que esdevé avui en dia doctrina 

bàsica en Dret Comunitari, en ella s’estableix de forma 

clara que el Dret procedent de les institucions europe-

es s’integra en els sistemes jurídics dels Estats mem-

bres, i aquests venen obligats a respectar-lo, establint 

així la primacia del dret que emana de les institucions 

europees de les que en són part. Això implica que en el 

supòsit on una norma d’un estat membre és contrària 

a una norma europea, prevaldrà sempre la disposició 

de caràcter supranacional, abstenint-se l’estat mem-

bre d’aplicar la seva pròpia norma. Això no suposa una 

derogació del Dret nacional, sinó la suspensió en la 

seva aplicació. 

La Sentència Costa-Enel C-6/1964 esdevé des de un 

punt de vista doctrinal com a fonamental alhora de 

la construcció europea i l’harmonització de legisla-

cions. En aquest sentit, hem d’interpretar les direc-

tives destinades a l’aproximació de legislacions dels 

estats membres en matèria de responsabilitat civil 

dels vehicles automòbils, l’obligació d’assegurar els 

mateixos (Directiva72/166/CEE); l’obligatorietat d’as-

segurar tant els danys materials com els danys per-

sonals (Directiva 84/5/CEE); la cobertura dels danys 

als ocupants dels vehicles i la delimitació de l’àmbit 

territorial de cobertura (Directiva 90/232/CEE); la do-

tació d’instruments per tal que els perjudicats vegin 

rescabalats els danys, encara que s’hagin produït en 

un estat diferent al de residència (Directiva 26/2000/

CE), finalment donada la dispersió creada per les qua-

tre directives assenyalades, l’any 2009, a través de la 

Directiva 2009/103/CE s’estableix un text on es recu-

llen totes les directives anterior sistematitzant i com-

pilant la normativa dispersa creada al llarg de gairebé 

quaranta anys.

Podem afirmar que l’evolució normativa relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats mem-

bres, sobre l’assegurança de la responsabilitat civil de 

la circulació de vehicles automòbils, que en alguns ca-

sos ha estat vist (i ho continua sent) com a una intro-

missió en el Dret nacional, no és més que un element 

fonamental per la construcció del que coneixem com 

a dret de lliure circulació de persones, i un element 

vertebrador, amb el temps, de l’espai Schengen, doncs 

les diverses directives, dictades sobre l’assegurança 

de responsabilitat civil de vehicles automòbils, es de-

fineixen com a instruments jurídics fonamentals per 

al funcionament del mercat únic, ja que han permès 

als ciutadans de la Unió creuar les fronteres internes 

amb els seus vehicles particulars.

Així, des que la mencionada Directiva 72/166/CEE, 

establia la definició de vehicle en el seu article 1 

com a “tot automòbil destinat a circular per terra, 
accionat mitjançant una força mecànica i que no 
utilitza una via fèrria, així com els remolcs, fins i tot 
no enganxats”. S’ha mostrat a dia d’avui en la Direc-

tiva 2009/103/CE com incompleta, doncs no conté 

el concepte de circulació del definit vehicle auto-

mòbil. 
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Ha sigut necessària la intervenció del Tribunal de Jus-

tícia de la Unió Europea, per tal que aquest concepte 

hagi estat construït jurisprudencialment, per mitjà 

de les Sentències de 4 de desembre de 2014, Vnuk, 

C-162/13, 28 de novembre de 2017, Rodrigues d’An-

drade, C-514/16 i  la de 20 de desembre de 2017, Tor-

reiro, C-334/16.

Així doncs, la codificació en Dret comunitari del con-

cepte circulació de vehicle automòbil, s’extraurà pro-

perament i directament de la construcció jurispru-

dencial de les Sentències citades, on el Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea, s’ha vist en la necessitat 

d’aclarir que els vehicles automòbils estan destinats 

a ser utilitzats com a mitjà de transport, amb inde-

pendència de les característiques del vehicle, i que la 

circulació d’aquests vehicles comprèn qualsevol uti-

lització del mateix amb independència del terreny o 

de si està aturat o en moviment.

Aquest concepte de construcció jurisprudencial, serà 

introduït, aparentment, en la Directiva 2009/103/CE 

mitjançant la proposta de modificació que està ac-

tualment en estudi i que, preveu la introducció d’un 

article 1 bis, on es definirà l’acció de circulació com a 
“tota utilització d’aquest vehicle, habitualment desti-
nat a servir de mitjà de transport, que sigui conforme 
amb la funció habitual del vehicle, independentment 
de les característiques d’aquest, del terreny en el qual 
s’utilitzi el vehicle automòbil i de si està parat o en 
moviment;”. 
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Text de la sentència:

C-6/1964 Costa-En el [...] El Dret nascut del Tractat no po-

dria, per la seva pròpia natura, trobar un límit en qualsevol 

mesura interna sense perdre el seu propi caràcter comunitari 

i sense que resulti remogut el fonament jurídic de la mateixa 

Comunitat. Al constituir una comunitat de duració il·limitada, 

dotada d’institucions pròpies, de personalitat i capacitat jurí-

dica, de capacitat de representació nacional i més particular-

ment de poders reals nascuts d’una limitació de competència 

o d’una transferència d’atribucions dels Estats a la Comunitat, 

aquests han limitat, encara que sigui en àmbits restringits els 

seus drets sobirans i han creat, així, un cos de dret aplicable als 

seus súbdits i a ells mateixos [...] (tot això) té com a finalitat la 

impossibilitat per als Estats de fer prevaler, contra un ordena-

ment jurídic acceptat per ells sobre una base de reciprocitat, 

una mesura unilateral posterior que no pot, conseqüentment, 

oposar-se-li; que la força executiva del Dret Comunitari no pot, 

en efecte, variar d’un Estat a un altra a l’empara de les mesures 

legislatives internes posteriors sense posar en perill la realitza-

ció dels objectius del tractat contemplats en l’article 5, ni provo-

car una discriminació prohibida per l’article 7 [...]”.


