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DICTAMEN 51/2018, de 22 de març. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada 

davant l’Ajuntament de Girona per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts com a 

conseqüència d’una caiguda a la via pública 

 

La Comissió Jurídica Assessora, reunida el 22 de març de 2018, amb la presidència del Sr. Albert 

Lamarca i Marquès, actuant com a secretària la Sra. Francesca Mas i Casanovas, amb la participació 

de les Sres. i els Srs. Maria Mercè Darnaculleta i Gardella, Francesc Esteve i Balagué, Marta Franch i 

Saguer, Alfredo Galán Galán, Marc Marsal i Ferret, Eva Pons i Parera, Isabel Pont i Castejón, Sonia 

Ramos i González, Lluís Saura i Lluvià, Joan Manuel Trayter i Jiménez, i Antoni Vaquer Aloy, i essent-

ne ponent el Sr. Joan Pagès i Galtés, ha aprovat el Dictamen següent: 

 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

1. El 16 de juny de 2016, la Sra. A va formular una reclamació de responsabilitat patrimonial 

davant de l’Ajuntament de Girona, en sol·licitud d’una indemnització econòmica que 

posteriorment va quantificar en 58.550,97 euros pels danys i perjudicis soferts com a 

conseqüència de la caiguda que va patir, el 19 de juny de 2015, mentre caminava per la vorera 

del carrer de Josep Maria Prat, a l’altura del núm. 1, d’aquesta localitat. De resultes de 

l’accident, la reclamant va presentar una fractura proximal de l’húmer dret. Juntament amb la 

reclamació, va aportar un tiquet de compra d’una farmàcia, diverses fotografies del lloc de la 

caiguda, la declaració jurada d’una testimoni ocular i diversa documentació relativa a 

l’assistència mèdica que va necessitar. 

 

2. La instant, de 71 anys en el moment dels fets, atribueix els danys a l’estat deficient de la 

vorera, perquè hi havia un desnivell que suposava un obstacle difícil de ser detectat i era 

perillós, ja que no estava senyalitzat, i que constituïa un incompliment de la normativa 

d’accessibilitat. 

 

3. El 28 de juny de 2016, per Acord de la Junta de Govern Local, notificat a la interessada i a 

la corredoria d’assegurances de l’ens local, es va iniciar la tramitació del procediment i es va 

designar l’instructor i la secretària; es va informar del termini màxim de resolució del 

procediment i del sentit del silenci, i, finalment, es va tenir per realitzada la proposició de prova 

de la reclamant.  

 

4. Mitjançant un ofici de 21 de juny de 2016, l’instructor va sol·licitar a l’intendent en cap de la 

Policia Municipal un informe sobre els fets objecte de reclamació, el qual el va emetre 
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l’endemà, en el sentit que no s’havia localitzat cap atestat, trucada o informe en relació amb 

els fets. 

 

5. L’11 de juliol de 2016, la reclamant va sol·licitar que se suspengués el termini màxim legal 

per a resoldre el procediment i notificar la resolució, per la causa prevista en l’article 42.5.d) 

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comí (LRJPAC), fins que no finalitzés el tractament mèdic de la 

lesió, ja que no era possible establir l’avaluació econòmica exacta de la pretensió. 

 

6. Per ofici de 15 de juliol de 2016, notificat a les parts, l’instructor va declarar suspès el termini 

màxim per a resoldre el procediment. 

 

7. El 3 de novembre de 2016, la reclamant va sol·licitar que s’aixequés la suspensió i va 

aportar un informe mèdic pericial de valoració del dany corporal i un informe pericial, emès 

per un enginyer industrial, sobre l’estat del paviment on va tenir lloc la caiguda. 

 

8. El 4 de novembre de 2016, i amb el requeriment previ de l’instructor, el Servei de Mobilitat 

i Via Pública va informar sobre l’estat de la via pública. 

 

9. Per Resolució de 24 de gener de 2017, l’instructor va reprendre la tramitació de l’expedient, 

va admetre la prova proposada per la reclamant i va assenyalar data i hora per a prendre 

declaració a la testimoni presencial, la qual cosa es va dur a terme el 31 de gener següent. 

 

10. El 14 de juny de 2017, la companyia d’assegurances va formular-hi al·legacions, en el 

sentit de declinar la responsabilitat de l’Administració en els fets, perquè la caiguda s’hauria 

degut en exclusiva a la manca d’atenció de la víctima. 

 

11. Per ofici de 19 de juliol de 2017, la secretària de l’expedient va atorgar a les parts el tràmit 

d’audiència. 

 

12. El 28 de novembre de 2017, l’òrgan instructor va emetre la proposta de resolució, en la 

qual proposava estimar parcialment la reclamació i modular la indemnització, per concurrència 

de culpes, en un 40 % atribuïble a l’Administració i un 60 % atribuïble a la víctima, la qual cosa 

suposava un reconeixement de la quantia a satisfer per la companyia d’assegurances de 

12.336,10 euros. 

 

13. Mitjançant el Decret de 13 de desembre de 2017, adoptat per la regidora delegada 

d’Hisenda i Règim Interior per delegació de l’alcaldessa, es va demanar el dictamen de la 

Comissió Jurídica Assessora i es va suspendre el termini per a resoldre el procediment, i, per 

ofici de 14 de desembre de 2017, l’alcaldessa va trametre l’expedient i la proposta de resolució 

al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 
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14. L’11 de gener de 2018, la tècnica de la Subdirecció General d’Assistència Jurídica i Règim 

Local, amb el vistiplau de la responsable de Patrimoni de les Entitats Locals i de la 

subdirectora, va informar favorablement sobre la remissió de l’expedient a aquest òrgan 

consultiu. 

 

15. El 16 de febrer de 2018, va tenir entrada a la Comissió Jurídica Assessora la petició de 

dictamen formulada per l’Ajuntament de Girona i tramesa per la secretària general del 

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per autorització de 

signatura. 

 

16. El 22 de febrer de 2018, el Ple de la Comissió va admetre a tràmit la petició i en va nomenar 

ponent. 

 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

I. Objecte del Dictamen 

 

Constitueix l’objecte d’aquest Dictamen la reclamació de responsabilitat patrimonial instada 

davant l’Ajuntament de Girona per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència 

d’una caiguda a la via pública, el 19 de juny de 2015, que li va produir una fractura proximal 

de l’húmer dret i seqüeles permanents. 

 

 

II. Intervenció de la Comissió Jurídica Assessora 

 

La intervenció d’aquesta Comissió en l’expedient es fa a l’empara del que disposa l’article 86 

de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, i és preceptiva d’acord amb el que estableix l’article 8.3.a) de la Llei 

5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, ja que la quantia de la reclamació 

de responsabilitat patrimonial, 58.550,97 euros, és superior als 50.000 euros mínims que 

aquest precepte estableix com a requisit d’intervenció. 

 

 

III. Qüestions relatives al procediment 

 

Pel que fa a la normativa aplicable, de conformitat amb l’article 174 del text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 

(TRLMRLC), els ens locals responen directament dels danys i perjudicis causats als 

particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, en 

els termes previstos per la legislació general sobre responsabilitat administrativa. El règim 

jurídic de la responsabilitat patrimonial de l’Administració pública per les lesions sofertes pels 

particulars en llurs béns i drets, com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, 
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es regula en l’article 106 de la Constitució; en el capítol IV del títol preliminar de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; en el títol VI de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

i en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques (LPAC). 

 

El 2 d’octubre de 2016, va entrar en vigor l’LPAC, que va derogar la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú (LRJPAC), i el Reial decret 429/1993, de 26 de març, que aprova el Reglament dels 

procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial 

(RPRP). La lletra a) de la disposició transitòria tercera de l’LPAC estableix que els 

procediments iniciats abans de la seva entrada en vigor es regeixen per la normativa anterior, 

com és el present cas, atès que la reclamació va tenir entrada en el Registre de l’Ajuntament 

de Girona el 16 de juny de 2016. 

 

La legitimació activa s’ajusta a la normativa procedimental, atès que la reclamant és la mateixa 

persona que va patir la caiguda a la via pública. Malgrat que en l’expedient no consta que 

s’hagi verificat la identitat de la interessada per cap mitjà ni que s’hi hagi incorporat una còpia 

del document oficial d’identitat, del conjunt de l’expedient es desprèn que l’òrgan instructor 

entén acreditada la identitat de la reclamant. Així mateix, la instant actua assistida per un 

lletrat, designat en l’escrit inicial. 

 

La competència per a tramitar i resoldre la reclamació correspon a l’Ajuntament de Girona, 

davant el qual es va presentar la sol·licitud, ja que és el titular de la via on va tenir lloc la 

caiguda. D’acord amb l’establert en l’article 66 del TRLMRLC, el municipi ha de vetllar per la 

seguretat en els llocs públics i té competències en matèria de conservació i manteniment de 

les vies urbanes. 

 

La conformació de l’expedient és correcta, atès que els documents que l’integren estan 

degudament indexats, numerats i ordenats cronològicament (art. 46.2 de la Llei 26/2010 i 70 

de l’LPAC) i s’hi ha incorporat l’acreditació de les notificacions efectuades (art. 56.2 de la Llei 

26/2010). 

 

La tramitació del procediment s’ha ajustat al que preveuen la Llei 26/2010, l’LRJPAC i l’RPRP. 

Es va dictar l’acord d’inici, amb el qual es va informar la interessada, i la companyia 

d’assegurances de l’Administració, del procediment, del termini màxim per a resoldre’l i del 

sentit negatiu del silenci, i es van nomenar les persones instructora i secretària. Es van obtenir 

els informes municipals escaients i, a petició de la interessada, es va suspendre el 

procediment fins que no es va determinar l’abast de les seqüeles i va ser possible avaluar 

econòmicament la pretensió. Aixecada la suspensió, també es va practicar la prova testifical 

sol·licitada en l’escrit inicial, es va atorgar el tràmit d’audiència i d’al·legacions a les parts 

interessades i es va emetre la proposta de resolució, en què es proposava estimar parcialment 

la pretensió. Finalment, s’ha suspès de nou el termini per a resoldre el procediment per la 

sol·licitud de dictamen d’aquest òrgan consultiu. 
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Finalment, en relació amb el termini per a resoldre i notificar, es deixa constància que, segons 

els articles 42.2 de l’LRJPAC i 13.3 de l’RPRP, el termini d’aquest procediment és de sis 

mesos, el qual es pot suspendre per les causes regulades en l’article 42.5 de l’LRJPAC. En el 

cas examinat, consta en l’expedient que es va iniciar el termini, d’acord amb l’article 42.3.b) 

de l’LRJPAC, en la data en què la sol·licitud va tenir entrada en el registre de l’òrgan competent 

per a tramitar-lo, és a dir, el 16 de juny de 2016. El 15 de juliol següent, l’instructor va 

suspendre aquest termini, a sol·licitud de la reclamant. El 3 de novembre de 2016, la reclamant 

va sol·licitar que s’aixequés la suspensió i, el 24 de gener de 2017, l’instructor va reprendre la 

tramitació de l’expedient. Tenint en compte que no es va tornar a suspendre aquest termini, 

per la petició del dictamen de la Comissió, fins al 13 de desembre de 2017, només contrastant 

les darreres dates ja es pot apreciar que s’ha produït la desestimació presumpta de la 

pretensió, perquè la instrucció s’ha allargat més de sis mesos. Amb tot, d’acord amb l’article 

43.2 de l’LRJPAC, la desestimació per silenci administratiu només té els efectes de permetre 

als interessats interposar el recurs corresponent, i, segons l’article 43.b) de l’LRJPAC, en els 

casos de desestimació per silenci administratiu, l’Administració pot adoptar la resolució 

expressa posterior al venciment del termini sense cap vinculació al sentit del silenci, tal com 

succeeix en el cas examinat, en què l’òrgan instructor ha proposat estimar parcialment la 

pretensió. 

 

 

IV. Temporalitat de l’acció 

 

En relació amb la temporalitat de l’exercici de l’acció, d’acord amb el previst en l’article 142.5 

de l’LRJPAC i en l’article 4.2 de l’RPRP –marc normatiu aplicable al cas per raons 

temporals–, el dret a reclamar prescriu al cap d’un any d’haver-se produït el fet o l’acte que 

motivi la indemnització, o de manifestar-se’n l’efecte lesiu, i per al supòsit de danys físics o 

psíquics el dies a quo és el del guariment o el de la determinació de l’abast de les seqüeles. 

 

En el cas que s’examina, cal concloure que l’acció de responsabilitat s’ha exercit dins de 

termini, ja que la reclamació es va presentar el 16 de juny de 2016, abans que no 

transcorregués un any des que es va produir l’accident, el 19 de juny de 2015; per tant, no hi 

ha necessitat d’analitzar el guariment de les lesions, ni la data de determinació de l’abast de 

les seqüeles. 

 

 

V. Les circumstàncies del cas 

 

Les circumstàncies que concorren en el cas sobre el qual es dictamina es poden resumir com 

segueix, partint dels informes incorporats a l’expedient. 

 

– En l’escrit de reclamació, la recurrent explica que, en data de 19 de juny de 2015, cap a les 

09.31 h del matí, va patir una caiguda quan caminava en companyia de la filla per la vorera 
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situada davant del número 1 del carrer de Josep Maria Prat, en direcció a la carretera de 

Taialà. 

 

Sobre aquest particular, en l’Informe d’assistència d’urgències de l’Hospital Universitari de 

Girona, de 19 de juny de 2015, consta que, a les 10.09 h del dia esmentat, la recurrent va 

ingressar en el Servei d’Urgències d’aquest hospital “[...] por caída con traumatismo en 

hombro derecho”. 

 

– Així mateix, la reclamant segueix explicant que la causa de l’accident va ser el mal estat de 

conservació del paviment. 

 

Pel que fa a aquesta afirmació, en l’Informe tècnic municipal del cap de la Secció de la Unitat 

Operativa de Serveis (UOS), del Servei de Mobilitat i Via Pública, de 4 de novembre de 2016, 

consta que “A la visita tècnica s’ha observat un petit esgraó o desnivell a la zona de pas de 

més de dos centímetres d’alçada que podria provocar caigudes. S’ha obert petició a la brigada 

d’obres per reparar aquest desperfecte a la vorera”. 

 

Tanmateix, en l’Informe de la companyia asseguradora de l’Ajuntament, de data 14 de juny 

de 2017, consta que “[...] la caiguda es va produir [...] a plena llum del dia [...]”, amb “[...] 

perfecta lluminositat i visibilitat [...]”, en una zona “[...] amb una perfecta amplada que permet 

transitar sense cap tipus de problemes. Llevat de la cabina telefònica existent [...], no 

s’observa cap altre element de mobiliari urbà que afectés la trajectòria de la reclamant o 

pogués dificultar la visió d’aquesta”. I afegeix que “[...] la seva filla –que l’acompanyava– no 

va caure”. 

 

 

VI. El fons de l’assumpte 

 

Com és sabut, la legislació vigent exigeix la concurrència de determinats requisits perquè es 

pugui dictaminar la responsabilitat patrimonial de l’Administració pública: la lesió patrimonial, 

l’antijuridicitat, la imputabilitat a una Administració pública i el nexe de causalitat, així com 

l’absència de força major. 

 

El primer requisit perquè neixi el dret a la indemnització és que “[...] el dany al·legat ha de ser 

efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat amb relació a una persona o grup de 

persones” (cf. art. 139.2 de l’LRJPAC). 

 

En el present cas, l’existència d’aquest requisit es pot acceptar en els termes següents: a) La 

realitat i l’efectivitat del dany es dona en el sentit que s’ha acreditat que la reclamant va patir 

una fractura, si bé no figura en l’expedient cap prova fefaent que s’hagués produït per haver 

caigut a la via pública. b) El dany és avaluable econòmicament, i la reclamant el quantifica en 

58.550,97 euros, i l’Ajuntament, en 12.336,10 euros. Malgrat aquesta diferència quantitativa, 

el que ara més interessa és que, sigui quin sigui l’import, no hi ha cap dubte que el dany és 
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avaluable econòmicament. c) El dany és individualitzat en relació amb una persona, en ser 

concret i determinat respecte de la reclamant.  

 

Dit això, s’ha de veure si hi concorren els altres requisits necessaris perquè sorgeixi la 

responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, tenint en compte que en el cas 

examinat el títol d’imputació és el mal estat de la vorera.  

 

a) Realitat de la caiguda a la via pública 

 

El primer punt a considerar és si realment s’ha produït la caiguda a la via pública tal com 

al·lega la reclamant. 

 

Segons es posa de manifest en la proposta de resolució, malgrat que no consta en l’expedient 

cap prova fefaent de la realitat de la caiguda al·legada per la recurrent, sí que existeixen tot 

un seguit d’indicis que condueixen a considerar-la provada. 

 

En efecte, és doctrina d’aquesta Comissió que, malgrat que la càrrega de la prova dels fets 

constitutius de la reclamació correspon a la persona perjudicada, s’han de ponderar els casos 

en què resulta difícil per als particulars aportar proves, de tal manera que també en aquests 

casos d’insuficiència probatòria per part del reclamant resulta pertinent examinar el conjunt de 

tots els indicis probatoris que consten en l’expedient, ja que s’ha de valorar la prova en el seu 

conjunt (cf., en aquest sentit, dictàmens 299/2004, 305/2004, 224/2005, 251/2005, 106/2008, 

314/2008, 393/2009, 275/2013 i 65/2016). 

 

En aquest marc, resulta que, encara que no hi hagi cap prova fefaent, tot indica que la 

reclamant va caure a la via pública en el lloc i el moment al·legats, ja que: a) La instant aporta 

un tiquet d’una compra efectuada a les 09.29 h del dia 19 de juny de 2015, és a dir, tot just 

abans del moment dels fets, en una farmàcia ubicada molt a prop del lloc on al·lega que es va 

produir la caiguda. b) D’altra banda, hi ha la declaració testimonial de la filla de la instant, que 

és perfectament coherent amb els fets al·legats en la reclamació. És cert que, donat el parentiu 

de la testimoni, se’n podria menysvalorar l’objectivitat, però, a judici de la Comissió, la 

circumstància del parentiu no basta per a desacreditar-ne el testimoni, ja que tan sols és una 

dada més que cal tenir en compte en el procés valoratiu de les proves. c) A més, si bé la 

reclamació no es va interposar fins al 16 de juny de 2016, consta en l’expedient que, en data 

de 27 de juny de 2015, és a dir, després de vuit dies de la suposada data dels fets, la recurrent 

ho va comunicar a l’Ajuntament mitjançant un escrit a la bústia d’avisos municipal. d) Així 

mateix, hi consta l’esmentat Informe d’assistència d’urgències de l’Hospital Universitari de 

Girona, de 19 de juny de 2015, en què es fa constar que a les 10.09 h, és a dir, al cap d’una 

mitja hora des que s’al·lega que s’ha produït la caiguda, la reclamant va ingressar al Servei 

d’Urgències “[...] por caída con traumatismo en hombro derecho”. 
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b) Nexe de causalitat 

 

El segon punt a considerar és si la caiguda ha estat provocada pel mal estat de la vorera, tal 

com al·lega la reclamant. 

 

En l’escrit de reclamació, que després completa mitjançant l’aportació d’un informe pericial de 

part signat per un enginyer en data de 18 de juliol de 2016, la instant considera que va caure 

per causa d’un desperfecte important a la vorera, amb un desnivell que suposava un obstacle 

difícil de ser detectat i que era perillós, el qual no estava ni protegit ni senyalitzat. Així mateix, 

considera que el paviment de la rasa no s’ajusta a la normativa vigent, i porta a col·lació les 

condicions bàsiques d’accessibilitat previstes en l’Ordre VIV/651/2010. 

 

La proposta de resolució admet parcialment aquesta afirmació. Així, l’abans citat Informe de 

4 de novembre de 2016, del cap de la Secció de la UOS, del Servei de Mobilitat i Via Pública, 

ja havia deixat constància que en el lloc on es diu que es va produir l’accident “[...] s’ha 

observat un petit esgraó o desnivell a la zona de pas de més de dos centímetres d’alçada que 

podria provocar caigudes”. Aquest informe, junt amb la resta de proves (fotografies i testifical), 

porten l’òrgan instructor a considerar que tot apunta que el mal estat del paviment va tenir 

quelcom a veure amb la caiguda. 

 

La proposta de resolució també considera que l’estat del paviment on es va produir l’accident 

no s’ajusta a la normativa vigent, i esmenta el Codi d’accessibilitat de Catalunya (Decret 

135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat), ja que aquest Codi permet que els desnivells existents al paviment no 

superiors a 2 cm no s’hagin de reparar obligatòriament, mentre que en el cas examinat 

s’excedeix aquesta alçària. 

 

Aquest òrgan consultiu ha tingut l’oportunitat de pronunciar-se sobre diverses reclamacions 

indemnitzatòries derivades de caigudes a la via pública, en les quals s’imputaven els danys a 

una manca de manteniment de les voreres en bon estat (cf. dictàmens 221/2014, 336/2014, 

76/2015, 103/2015 i 134/2015, entre molts d’altres). En aquests supòsits, la Comissió ha 

ponderat sempre les diverses circumstàncies concurrents i s’ha adaptat a les peculiaritats de 

cada cas en concret (cf. Dictamen 157/2015). 

 

Tenint en compte el cas que s’examina, es considera ajustat a dret el reconeixement per part 

de la proposta de resolució del nexe causal entre el mal estat del paviment i la caiguda 

determinant de la responsabilitat patrimonial sol·licitada per la reclamant, atès que, 

independentment de si la rasa on es va produir la caiguda s’ajustava o no la normativa vigent, 

resulta pacífic que la rasa generava un perill intrínsec de caiguda, la qual cosa és imputable 

a l’Ajuntament com a Administració titular de la via. 
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c) Concurrència de causes 

 

El tercer punt a considerar és si la culpa de la caiguda resulta atribuïble no tan sols al mal 

estat del paviment, sinó també a la mateixa reclamant. Es tracta d’una qüestió rellevant, ja 

que, en el supòsit de resposta afirmativa, s’estaria en una concurrència de culpes que 

comportaria ponderar en quina proporció s’imputa la responsabilitat a l’Administració i a la 

reclamant. 

 

La reclamant no observa la concurrència de culpes, atès que considera que la responsabilitat 

és íntegrament imputable a l’Administració, mentre que la companyia asseguradora municipal 

creu, per contra, que tota la responsabilitat de la caiguda és imputable a la instant, però a títol 

subsidiari considera la concurrència de culpes. Finalment, la proposta de resolució parteix de 

la concurrència de culpes, i considera que la responsabilitat de l’Administració és del 40 % i 

que el 60 % restant és responsabilitat de la reclamant. 

 

En vista dels criteris sostinguts per la reclamant, l’asseguradora municipal i l’òrgan instructor, 

així com de la ponderació conjunta de les circumstàncies i els documents que consten en 

l’expedient, aquesta Comissió aprecia que hi va haver una concurrència de causes que exigeix 

haver de temperar la responsabilitat de l’Administració, perquè en la producció del dany va 

contribuir, d’una banda, el desperfecte existent a la via pública, però, d’una altra, també la 

manca de precaució i diligència usuals per part de la mateixa reclamant.  

 

En efecte, es considera acreditat que: a) De les fotografies que consten en l’expedient es pot 

apreciar que, si bé el lloc concret de la vorera on es va produir l’accident no estava en bon 

estat de conservació, no és menys cert que s’està parlant d’un espai molt ampli que permet 

escollir altres alternatives possibles per a caminar al llarg de la mateixa vorera. b) Malgrat que 

el desperfecte existent a la vorera no és exagerat, en les fotografies s’aprecia que és fàcilment 

visible. c) La reclamant és veïna del barri on es va produir l’accident, cosa que porta a presumir 

que coneix la zona.  

 

Aquestes circumstàncies impliquen que el comportament de la víctima ha contribuït a la 

producció del dany i ha interferit amb entitat suficient en els esdeveniments. Cal destacar que 

aquest òrgan consultiu, amb motiu d’analitzar la conducta dels reclamants en relació amb 

caigudes a la via pública, ha recordat reiteradament l’obligació general dels vianants de 

transitar per la via pública amb una mínima diligència i atenció (dictàmens 308/2010, 

403/2013, 93/2014, 162/2014 i 103/2015) i extremar les precaucions en funció de les 

característiques de la via per on deambulin (dictàmens 17/2014, 194/2015 i 85/2016, entre 

d’altres). Així mateix, en els casos en què s’ha apreciat una concurrència de causes en la 

producció del dany, ha distribuït la responsabilitat entre els concausants (cf. dictàmens 

272/2015, 347/2015, 59/2015 i 120/2016, entre d’altres). 

 

Arribats a aquest punt, resulta necessari ponderar en quina proporció s’imputa la 

responsabilitat a l’Administració i a la reclamant. 
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Com ja s’ha dit, la proposta de resolució considera que la responsabilitat de l’Administració és 

del 40 % i que el 60 % restant és responsabilitat de la reclamant.  Aquesta Comissió Jurídica 

Assessora considera adequat aquest repartiment de percentatges atesos els elements que 

determinen la concurrència de responsabilitats abans examinats. 

 

d) Valoració quantitativa del dany 

 

El quart i últim punt a considerar és la valoració quantitativa del dany. 

 

La reclamant, en l’escrit de quantificació, entrat al Registre de l’Ajuntament en data de 3 de 

novembre de 2016 i partint d’un informe mèdic que adjunta, quantifica la indemnització, 

d’acord amb el sistema de valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en 

accidents de circulació, per a l’any 2015 (tot i que no ho diu expressament). L’import total 

reclamat és de 58.550,07 euros, el qual resulta d’aquests factors: 

 

a) 2 dies d’hospitalització (de l’1 al 3 de juliol de 2015), 141 dies impeditius (del 19 al 30 de 

juny i del 3 de juliol al 6 de novembre de 2015) i 196 dies no impeditius (del 7 de novembre de 

2015 al 20 de maig de 2016), amb un import de 14.539,77 euros. 

b) 20 punts de seqüela funcional i 12 punts de perjudici estètic, amb un import de 30.011,20 

euros. 

c) Incapacitat permanent parcial (per limitació de la mobilitat de l’articulació de l’espatlla dreta, 

amb dificultat d’aixecar el braç per sobre dels 90 º, que, d’acord amb el dictamen pericial, 

representa una limitació del 57,75 %), amb un import de 14.000,00 euros. 

d) La qual cosa dona un l’import total reclamat de 58.550,97 euros. 

 

Per la seva part, la companyia d’assegurances de l’Ajuntament, en vista de la valoració feta 

per la reclamant, indica que, si s’aprecia responsabilitat administrativa, es podrien considerar 

correctes els dies d’hospitalització (2 dies) i els dies impeditius per a l’estabilització de la lesió 

patida (141 dies), però discrepa del període per dies de guariment i del concepte d’incapacitat 

permanent parcial. 

 

Quant a la incapacitat permanent parcial, indica que els serveis mèdics entenen que, segons 

el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, 

declaració i qualificació del grau de discapacitat, una pròtesi d’espatlla s’estima en un 30 % 

de discapacitat de l’extremitat superior, que, alhora, equival a un 15 % de discapacitat global. 

Així, la lesió permanent no invalidant es valoraria en un 50 %. 

 

Per tant, la companyia d’assegurances valora subsidiàriament el dany en 30.840,26 euros, 

resultants d’aquests factors:  

 

a) 2 dies d’hospitalització a raó de 71,84 euros/dia: 143,68 euros. 

b) 141 dies impeditius a raó de 58,41 euros/dia: 8.235,81 euros. 
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c) 15 punts de seqüela funcional a raó de 731,43 euros/punt: 10.971,45 euros. 

d) 4 punts de perjudici estètic a raó de 622,33 euros/punt: 2.489,32 euros. 

e) 50 % d’incapacitat permanent parcial: 9.000,00 euros. 

Total de l’import de la indemnització: 30.840,26 euros. 

 

La proposta de resolució accepta la valoració del dany feta per la companyia d’assegurances 

de l’Ajuntament; però, com que aprecia que l’Ajuntament només és responsable en un 40 %, 

quantifica l’import de la indemnització en 12.336,10 euros. 

 

A judici de la Comissió, s’han de tenir en compte les observacions que tot seguit es detallen. 

 

1. Pel que fa a la qualificació dels dies d’incapacitat temporal, en primer lloc, en relació amb 

els hospitalaris, s’ha de partir de la base que l’ingrés es va produir el dia 1 de juliol i l’alta el 

dia 3 següent. Segons el parer d’aquesta Comissió, tant el dia d’ingrés i intervenció quirúrgica 

com el dia de l’alta s’han de considerar hospitalaris, la qual cosa comporta tres dies 

hospitalaris a computar.  

 

En segon lloc, en relació amb els dies impeditius, es considera correcte comptar dos períodes 

(abans i després de la intervenció), però el 3 de juliol s’ha de computar com a hospitalari. Cal 

destacar que en el dictamen pericial de part no es justifica per què es compta aquest termini 

fins al 6 de novembre de 2015, mentre que, en la visita al Servei de COT realitzada en aquesta 

data, consta que la pacient anava millorant la mobilitat i que controlava el dolor amb analgèsia, 

per la qual cosa es va fixar un nou control en quatre mesos. La Comissió estima que s’ha 

d’acceptar aquesta data, de tal manera que, si es compta del 19 al 30 de juny i del 4 de juliol 

al 6 de novembre de 2015, són 138 dies impeditius. 

 

En tercer lloc, en relació amb els dies no impeditius (que, segons el criteri exposat, comencen 

el 7 de novembre de 2015), l’asseguradora pretén computar-los fins al 20 de maig de 2016, 

perquè és quan van donar l’alta a la pacient del Servei de COT, amb control anual amb 

radiologia. Ara bé, aquesta dada no té prou fonament, ja que, segons el curs clínic, el dia 20 

de maig la pacient no va acudir a Consultes Externes, i hi consta una visita el 27 de maig de 

2016, en què es va anotar l’estat de la pacient i es va fixar un nou control en un any amb 

radiografia. En tot cas, a judici de la Comissió, s’ha de tenir en compte la data en què es va 

lliurar l’alta de rehabilitació, el 10 de maig de 2016. D’acord amb això, s’estima que s’ha de 

computar des del 7 de novembre de 2015 fins al 10 de maig de 2016, la qual cosa dona un 

total de 186 dies. 

 

2. Pel que fa a la indemnització per lesions permanents, s’adverteix que la sol·licitada per la 

part reclamant no s’ajusta al barem de trànsit, atès que suma els punts per seqüeles funcionals 

(pròtesi d’espatlla) i estètiques, cosa que li dona un resultat de 32 punts, als quals aplica un 

import per punt de 937,85 euros, que és més alt que el que correspondria si es valoressin les 

seqüeles per separat. A judici de la Comissió, hi ha una sobrepuntuació i, a més, no s’aplica 

correctament la valoració per punt, atès que el barem determina que el perjudici fisiològic i el 
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perjudici estètic s’han de valorar separadament i, adjudicada la puntuació total que 

correspongui a cadascun, s’ha d’efectuar la valoració corresponent d’acord amb la taula III per 

separat, i s’han de sumar les quantitats obtingudes a fi que el resultat integri l’import de la 

indemnització bàsica per lesions permanents. 

 

Per contra, s’adverteix que el càlcul de la indemnització per lesions permanents realitzada per 

la companyia asseguradora tendeix a una infrapuntuació, i, a més, hi aplica un import que, en 

el cas de les seqüeles estètiques, és inferior al que es desprèn del barem. 

 

En efecte, en el barem de 2015, per pròtesi total d’espatlla, de seqüela funcional es fixa un 

interval de 15-25 punts; per perjudici estètic lleuger, es fixen d’1 a 6 punts, i per perjudici estètic 

moderat, de 7 a 12 punts. Un cop obtingut el punt per seqüela funcional i estètica, cada 

concepte s’ha de multiplicar pel preu per seqüela de la taula III, atenent la puntuació i l’edat 

de la reclamant (71 anys, és a dir, més de 65 anys). 

 

A parer de la Comissió, en tant que no es desprèn de l’expedient cap circumstància especial 

que justifiqui tendir a un extrem, el principi d’equilibri condueix a concretar la puntuació en un 

terme mitjà de l’interval fixat pel barem. I així, a la pròtesi total d’espatlla s’han d’atribuir 20 

punts, atès que l’interval és de 15-25 punts; mentre que al perjudici estètic s’ha d’atribuir una 

puntuació de 6 punts, ja que l’interval és d’1 a 12 punts. Tanmateix, del barem es desprèn 

que, a la seqüela funcional, hi correspon un import per punt de 800,84 euros, i a la seqüela 

estètica, un import per punt de 622,36 euros.  

  

3. Pel que fa a la incapacitat permanent parcial, s’entén que el càlcul que fa la reclamant és 

inicialment correcte, ja que la valora en 14.000 euros. Ara bé, s’estima que aquesta quantitat 

s’ha de reduir al 50 % per la deficiència relativa a la limitació en la mobilitat de la reclamant 

(aixeca el braç fins a 90º). D’aquí que l’import imputable a la incapacitat permanent parcial 

s’hagi de valorar en 7.000 euros. 

 

4. El resum del que s’ha dit fins ara és: 

 

– Incapacitat temporal: 

a) 3 dies d’hospitalització a 71,84 euros: 215,52 euros. 

b) 138 dies impeditius a 58,41 euros: 8.060,58 euros. 

c) 186 dies no impeditius a 31,43 euros: 5.845,98 euros. 

Subtotal: 14.122,08 euros. 

 

– Lesions permanents: 

a) 20 punts per seqüela funcional a 800,84 euros: 16.016,80 euros. 

b) 6 punts per seqüela estètica a 622,36 euros: 3.734,16 euros. 

Subtotal: 19.750,96 euros. 

 

– Incapacitat permanent parcial, 50 % de 14.000 euros: 7.000,00 euros. 
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– Total: 40.873,04 euros. 

 

5. D’acord amb l’exposat anteriorment, aquesta Comissió considera que el valor del dany 

sofert s’eleva a 40.873,04 euros, import al qual s’ha d’aplicar la reducció del 60 % derivada de 

la concurrència de responsabilitats manifestada en el fonament jurídic VI, apartat c), cosa que 

dona una indemnització per responsabilitat patrimonial de 16.349,22 euros. 

 

 

CONCLUSIÓ 

 

És procedent estimar parcialment en 16.349,22 euros –actualitzats a la data de finalització del 

procediment i, eventualment, més els interessos de demora corresponents– la reclamació de 

responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Girona per la Sra. A pels danys i 

perjudicis soferts com a conseqüència d’una caiguda a la via pública. 

 

 

 

 


