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DICTAMEN: 76/2015, de 19 de març 
MATÈRIA: Responsabilitat patrimonial 
DEPARTAMENT: Governació i Relacions Institucionals 
PONENT: Tomàs Font i Llovet 
  
Reclamació d’indemnització instada per la Sra. A davant d’un ajuntament pels danys i 
perjudicis patits a conseqüència d’una caiguda a la via pública, i que atribueix a l’existència 
d’un forat a la calçada 
 
 
ANTECEDENTS 
 

Es dedueixen del Dictamen. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

I. Objecte del Dictamen i intervenció de la Comissió Jurídica Assessora 

Se sotmet al dictamen d’aquesta Comissió la reclamació de responsabilitat patrimonial 

formulada per la Sra. A davant l’Ajuntament B, en sol·licitud d’una indemnització econòmica pels 

danys i perjudicis irrogats arran de la caiguda que va patir mentre caminava pel carrer C d’aquesta 

localitat, i que imputa al mal estat de manteniment de la via pública, concretament a l’existència 

d’un “agujero” a la vorera, segons la citació literal emprada per la reclamant.  

Pel que fa a la intervenció d’aquest òrgan consultiu, escau indicar que la Comissió Jurídica 

Assessora ha d’emetre dictamen sobre els expedients instats en matèria de responsabilitat 

patrimonial davant les administracions locals quan així s’estableixi per llei. Aquesta exigència 

resulta de la remissió que hi efectua l’article 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya –que preveu que els ens 

locals responen directament dels danys i els perjudicis causats als particulars en llurs béns i drets 

com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, d’acord amb la legislació general sobre 

responsabilitat patrimonial–, i de l’article 86 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Altrament, l’article 8.3.a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, 

disposa la preceptivitat del seu dictamen en els expedients de reclamacions administratives la 

quantia de les quals sigui igual o superior als 50.000 euros. En el supòsit examinat, atès que la 

quantia reclamada és de 52.707,80 euros, es compleix el requisit quantitatiu establert legalment. 
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II. La institució de la responsabilitat patrimonial 

La institució de la responsabilitat patrimonial de l’Administració té el fonament constitucional 

en l’article 106.2 de la Constitució espanyola, que disposa que els particulars tenen dret a ser 

indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol de llurs béns o drets, llevat dels casos 

de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics. 

El contingut i el règim indemnitzatori es regula, amb caràcter general, en els articles 139 i 

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

i del procediment administratiu comú (LRJPAC), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; en 

el títol VI de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, i en el Reial decret 429/1993, de 26 de març, que aprova 

el Reglament dels procediments en matèria de responsabilitat patrimonial (RPRP). 

D’acord amb la doctrina legal emanada d’aquesta Comissió Jurídica Assessora, de la 

jurisprudència del Tribunal Suprem, així com dels diversos organismes consultius de la resta 

d’administracions, per tal que tingui lloc la responsabilitat patrimonial de l’Administració, cal que 

concorrin, acumulativament, un seguit de requisits: a) que existeixi un dany efectiu, avaluable 

econòmicament i individualitzat; b) que aquest dany sigui conseqüència del funcionament normal o 

anormal del servei públic; c) que el particular, víctima del dany, no tingui el deure jurídic de 

suportar-lo, i d) que el dany no s’hagi produït per raó d’una força major. Així mateix, és necessari 

que siguin ajustades a dret tant la legitimació activa del reclamant com la passiva de 

l’Administració reclamada, i que la pretensió s’exerciti dins del termini d’un any establert legalment. 

En particular, l’article 12 de l’RPRP disposa que l’òrgan consultiu s’ha de pronunciar sobre 

l’existència o no de relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió produïda i, 

si escau, sobre la valoració del dany causat i la quantia indemnitzatòria. 

 

III. Els requisits formals 

Prèviament a l’anàlisi del fons, escau examinar si hi concorren els requisits formals i 

procedimentals establerts en l’LRJPAC, en la Llei 26/2010 i en l’article 6 del text reglamentari 

esmentat. 

En primer terme, pel que fa a la legitimació activa, cal indicar que no suscita controvèrsia, ja 

que la reclamació ha estat instada de iure proprio per la mateixa accidentada, víctima dels danys, 

la qual actua en el procediment assistida per una advocada; la representació conferida a aquesta 

professional cal estimar-la suficient, en vista de la designació lliurada en el decurs el procediment. 

Escau destacar que consta en l’expedient una còpia del DNI de la reclamant, la qual cosa permet 

verificar-ne la signatura i la voluntat de reclamar.  

Seguidament, pel que fa a l’Administració contra la qual es formula la reclamació i l’òrgan que 

l’ha de resoldre, a priori, tampoc no genera cap problemàtica: l’Administració local demandada té 
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la titularitat de la via pública on es va esdevenir l’accident, la causa del qual s’atribueix a un estat 

de manteniment deficient del paviment de la vorera, per tant, a una matèria competencial atribuïda 

als municipis en virtut de l’article 67.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local abans 

esmentat, així com dels articles 25.2.d) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local.  

En darrer lloc, pel que fa a l’exercici temporani de l’acció, tampoc no suscita dubtes. L’article 

142.5 de l’LRJPAC preceptua que el dret a reclamar prescriu al cap d’un any d’haver-se produït el 

fet o l’acte que motiva la reclamació o de manifestar-se’n l’efecte lesiu, i que, en el cas de danys, 

de caràcter físic o psíquic, a les persones, el termini ha de començar a computar-se des del 

guariment o la determinació de l’abast de les seqüeles. 

En el supòsit que s’examina, és suficient amb palesar que la caiguda de què porta causa la 

reclamació va tenir lloc, presumptivament, el 14 de novembre de 2011 i que l’escrit de reclamació 

es va registrar d’entrada en el Registre general de l’Ajuntament B el 15 de juny de 2012, per tant, 

abans que no transcorregués un any de l’accident.  

 

IV. La instrucció del procediment de responsabilitat patrimonial 

Es constata que l’Administració instructora ha estat curosa i s’ha ajustat a la normativa legal i 

reglamentària que regula el procediment de responsabilitat patrimonial, tot i que inicialment, com 

es deriva dels antecedents de fet, no va sol·licitar, malgrat ser preceptiu, el dictamen d’aquest 

òrgan consultiu. En particular, s’observa que ha donat trasllat de la reclamació a la companyia 

asseguradora de l’Administració; que ha acordat suspendre el termini de resolució del 

procediment, a petició de la reclamant, perquè restava en espera de sotmetre’s a una intervenció 

quirúrgica; que ha admès i practicat totes les proves que ha anat proposant la part reclamant en el 

decurs de la tramitació, del resultat de les quals li ha fet arribar una còpia i li ha atorgat sengles 

terminis perquè pogués formular-hi al·legacions; que ha acordat l’obertura del tràmit d’audiència, i 

que, finalment, ha evacuat una proposta de resolució, en la qual aborda els temes de debat que se 

susciten en la reclamació, àdhuc alguna consideració sobre la valoració econòmica.  

Pel que fa a la conformació de l’expedient, tan sols s’ha d’assenyalar que s’ha elevat a 

aquesta Comissió l’original de l’expedient, correctament paginat i precedit de l’índex corresponent, 

clar i concís. 

 

V. El dany 

En l’escrit de reclamació, la instant –nascuda el 1940– manifesta que arran de la caiguda, 

esdevinguda el 14 de novembre de 2011, va acudir al CAP, on després de diverses proves 

diagnòstiques, li van detectar “la rotura de dos tendones del hombro izquierdo” –tot i que, d’acord 
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amb l’informe relatiu a la ressonància magnètica nuclear (RMN), duta a terme el 12 de maig de 

2012, la lesió va consistir en una “rotura completa del tendón del supraespinoso con compromiso 

secundario del espacio subacromial” (pàg. 6)–. Segons l’informe clínic emès el 5 de juny de 2012 

per la metgessa de família, la pacient “consultó el 15.12.2011 por dolor hombro brazo izquierdo 

desde hace más de un mes tras caída accidental en la calle”, i en l’exploració presentava “dolor 

rotaciones, especialmente interna, imposibilidad por dolor de la abducción completa (arco a 60º), 

dolor palpación acromioclavicular”. Li van prescriure tractament farmacològic, la van derivar a 

Traumatologia i va iniciar rehabilitació (vid. pàg. 5). 

En data 2 d’octubre de 2013, la reclamant va lliurar un altre escrit, juntament amb diversa 

documentació mèdica, d’acord amb la qual, el 14 de juny de 2013, a l’Hospital D, en no haver 

resultat satisfactori el tractament dispensat i continuar amb molèsties (pàg. 55), li van practicar una 

intervenció quirúrgica d’artroscòpia d’espatlla esquerra –encara que, per error, es fa constar en 

alguna ocasió espatlla dreta– per a reinserció del manegot dels rotatoris amb “2 FiberChain i 2 

cargols de BioSwiveLock”. La pacient va rebre l’alta hospitalària, amb destinació al domicili, 

l’endemà, això és el 15 de juny de 2013, amb el diagnòstic de “síndrome manegot dels rotatoris” 

(pàg. 58). 

Posteriorment, segons l’informe evacuat per la metgessa de família el 17 de setembre de 

2013, l’accidentada va seguir controls a Traumatologia i va dur a terme sessions de rehabilitació. 

El 9 de setembre de 2013, va rebre l’alta de rehabilitació, amb la indicació que continués amb 

exercicis a casa. Segons informa la metgessa, la instant “ha mejorado su movilidad, con abducción 

algo dolorosa de 170º aproximadamente, y rotación interna y externa limitada” (pàg. 62). 

En rescabalament d’aquests danys, la part reclamant sol·licita una indemnització total de 

52.707,80 euros –que obté, segons diu, d’aplicar el barem indemnitzatori previst per als danys 

causats a les persones en accidents de circulació, en les quanties establertes per al 2013, any de 

l’estabilització–, que desglossa en els conceptes següents: pel període de baixa (2 dies 

hospitalaris i 670 dies impeditius), 39.164,06 euros; per les seqüeles funcionals (espatlla dolorosa, 

limitacions dels moviments d’abducció, rotació interna i externa, i material d’osteosíntesi), 

11.667,84 euros; per les seqüeles estètiques derivades de les cicatrius de l’artroscòpia, 1.845,90 

euros, i, finalment, 30 euros per les despeses d’adquirir una ortesi articulada.  

Al seu torn, la companyia asseguradora de l’Administració efectua, en vista de la 

documentació aportada per la reclamant i d’acord amb el peritatge mèdic dut a terme pel seu pèrit, 

una valoració econòmica dels danys irrogats, conforme a la qual considera que el període de 

recuperació funcional i incapacitat temporal va ser de 30 dies no impeditius, i l’única seqüela, 

l’agreujament d’una artrosi prèvia, per la qual cosa quantifica la indemnització en 2.644,34 euros. 
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Certament, en el cas que ens ocupa, cal donar per acreditada l’existència d’uns danys, en 

particular, la ruptura completa de tendó del supraespinós amb compromís secundari de l’espai 

subacromial de l’espatlla esquerra de la reclamant, que va motivar, en no haver-se aconseguit la 

recuperació amb el tractament farmacològic i la rehabilitació prescrits inicialment, que la 

interessada hagués de sotmetre’s a una intervenció quirúrgica: una artroscòpia per a la reinserció 

del manegot dels rotatoris. Amb posterioritat a l’operació, la pacient va seguir amb la rehabilitació; 

tanmateix, finalitzada aquesta, li restarien encara limitacions a la mobilitat i dolor a l’espatlla 

esquerra.  

Es tracta de danys dels quals es pot predicar que són reals, efectius, avaluables 

econòmicament i individualitzats en la persona de la reclamant, tot i que l’abast i l’avaluació 

econòmica d’aquests –ateses les divergències palesades en les valoracions efectuades per la 

reclamant i la companyia asseguradora de l’Administració– es posposa al moment en què es 

valori, si escau, una eventual indemnització.  

Cal determinar, però, si aquests danys es poden atribuir al servei públic municipal, com 

addueix la interessada, i si constitueixen, alhora, una lesió antijurídica que la reclamant no tenia el 

deure jurídic de suportar. 

 

VI. La relació de causalitat 

A continuació, pertoca establir si es té per acreditada o no la producció de la caiguda, en la 

data i l’indret indicats per la reclamant, i, en cas afirmatiu, escatir la causa o les causes que van 

concórrer en la producció de l’accident. 

Prèviament, cal destacar que aquesta Comissió Jurídica Assessora ha tingut l’oportunitat de 

pronunciar-se sobre nombroses reclamacions indemnitzatòries derivades de caigudes a la via 

pública, en les quals s’invocava com a títol d’imputació la manca de manteniment en bon estat de 

conservació de les voreres (entre els més recents, els dictàmens 124/2013, 155/2013, 280/2013, 

282/2013, 40/2014 i 67/2014). En aquests supòsits, la imputació del dany, en termes generals, 

s’ha condicionat a l’estàndard de conservació de la vorera i a l’entitat del desperfecte –en el sentit 

de considerar-lo suficient per a generar un risc als vianants que no sigui fàcilment superable–, i a 

la conducta de la víctima –qui ha de caminar amb una mínima diligència i pel lloc habilitat–. 

Així mateix, i pel que fa als aspectes probatoris, aquest òrgan consultiu ha reiterat que la 

càrrega de la prova dels fets constitutius de la reclamació correspon a la persona perjudicada, la 

qual ha d’especificar les circumstàncies de l’accident i n’ha d’aportar les proves oportunes 

(dictàmens 129/2003, 59/2005, 11/2006, 11/2007, 167/2008, 354/2010, 183/2011, 256/2011, 

274/2012 i 157/2014, entre d’altres).  
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Particularment, respecte de la prova de testimonis, s’ha sostingut que és un mitjà de prova 

perfectament vàlid (dictàmens 190/2002, 160/2004, 474/2004 i 106/2008), però que es tracta d’un 

mitjà complementari, ja que la força probatòria de les declaracions testificals s’ha de valorar 

juntament amb el fet que aquestes manifestacions es confirmin per altres mitjans (dictàmens 

78/2009, 12/2010, 122/2011, 184/2011, 192/2011, 218/2013 i 40/2014). 

En darrer terme, la Comissió ha manifestat que, tot i que sovint resulta difícil per als 

particulars aportar proves que determinin una realitat absoluta del que va succeir, en cada cas 

concret s’ha de calibrar, en vista de l’esforç probatori de qui reclama, si els indicis de prova que es 

mostren són suficients per a un convenciment total de la manera com van tenir lloc els fets, ja que 

la prova s’ha de valorar en el seu conjunt (dictàmens 299/2004, 305/2004, 224/2005, 251/2005, 

106/2008, 314/2008, 28/2010, 183/2011, 375/2013 i 409/2013). 

a) Elements de prova que figuren en l’expedient 

Per tal d’acreditar la producció de la caiguda i la relació causal entre els danys al·legats i el 

funcionament del servei públic, la part reclamant ha lliurat en el decurs del procediment la 

documentació següent: 

– Un informe clínic emès per la metgessa de família del CAP, en què s’indica que la 

reclamant “consultó el 15.12.2011 por dolor hombro brazo izquierdo desde hace más de un mes 

tras una caída accidental en la calle” (pàg. 5); 

– Les fotocòpies d’unes fotografies relatives a l’estat de la vorera (pàg. 3 i 4); 

– Un escrit de la Sra. E, en què “certifica que el día 14.6.2012 acompañando a dicha persona 

[…], fue testigo de la caída de dicha persona en la calle [sense especificar], debido al mal estado 

de la acera […]” (pàg. 31); 

– Una fotografia del carrer extreta de Google Maps, que objectiva les dimensions de la vorera 

(pàg. 95). 

Al seu torn, l’Administració instructora ha incorporat, sia d’ofici, sia de resultes de la proposició 

de prova proposada per la part reclamant, la documentació següent: 

– Tres informes del Departament de Mobilitat i Via Pública: 

1) El primer, de 13 d’agost de 2012, subscrit pel cap de la Unitat Operativa de Serveis (UOS), 

en què posa de manifest que “les fotos que es presenten en el reportatge fotogràfic reflex[en] 

l’estat actual de la vorera. La vorera està feta malbé al costat de la vorada, el defecte que es 

reprodueix és degut al fet que el paviment de formigó està saltant del costat de la vorada” (pàg. 

20). 

2) El segon, de 22 de gener de 2014, emès per la cap de Mobilitat i Via Pública, en què 

informa que “al carrer C, i segons aquest registre [registre informàtic de les actuacions de 

manteniment i conservació efectuades per les brigades municipals a partir de l’any 2009] abans 
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del 14 de novembre de 2011, hem realitzat les actuacions següents: 30.11.2009 (origen) tècnic 

intern, es van col·locar 8 estaques fusta [...]; 9.12.2009 (origen) tècnic intern, es van posar 15 

pilons de ferro [...]; 14.1.2010 (origen) tècnic intern, posades 7 pilones de fusta, 7 unions i 7 

passamans; 19.7.2011 (origen) policia local, ens informen que davant el número 13 [...] hi ha un 

tros de vorera que està en mal estat i alguns veïns hi han ensopegat. Es va anar a reparar la zona 

davant dels pisos; 1.9.2011 (origen) policia local, ens comuniquen que [...] els fanals estan molt 

bruts [...], i 16.9.2011 (origen) policia local, ens comuniquen que hi ha un banc trencat [...]” (pàg. 

75). 

3) El tercer, de 21 de març de 2014, evacuat pel cap de la Secció de la UOS, d’aclariment 

dels anteriors, i en què es dóna compte del següent: “[...] l’informe que es va fer el 13 d’agost de 

2012 feia referència a les fotografies adjuntades a l’expedient (les aportades per la reclamant). El 

defecte del paviment es troba al costat dels números parells del carrer C. De moment no s’ha 

portat a terme cap reparació [...], ja que es considera que no és una zona perillosa, ja que el 

defecte es troba just al lateral a tocar de la vorada i no a la zona habitual de pas dels ciutadans. 

De tota manera es tindrà en compte per a properes actuacions en aquella zona” (pàg. 86). 

– I, un informe emès, el 28 d’agost de 2012, per l’intendent en cap de la policia municipal, en 

què dóna compte que, “un cop efectuada la consulta a la base de dades policials, no tenim 

constància de cap actuació portada per aquesta policia on coincideixi la persona, dia i hora 

anteriorment referenciada” (pàg. 22). 

b) La realitat de la caiguda 

La reclamant ha afirmat que l’accident s’esdevingué el dia 14 de novembre de 2011, a les 

8.20 h, quan es dirigia “con mi consuegra (estando de testigo) […] desde casa de mi hijo […] al 

CEIP […] a llevar a mi nieto al colegio, al pasar por la calle C, pasando por la acera, sin querer 

metí el pie en un agujero que había en la acera haciéndome caer. Esta no estaba señalizada, ni 

había nada que informase del mal estado de la misma [...]” (pàg. 2). 

En l’escrit d’al·legacions de 23 d’abril de 2014, pel que fa a la realitat de la caiguda, 

l’advocada de la reclamant manifesta que aquesta “[...] consta acreditada tant mitjançant la 

manifestació lliure i espontània que féu la Sra. A quan es visità per primera vegada pel seu metge 

de capçalera en data 15 de desembre de 2012 <sic>, com pel testimoni de la Sra. E, i en últim 

terme per l’etiologia de les lesions compatibles amb una caiguda d’una vianant a terra”. 

Nogensmenys, en vista de l’activitat probatòria desplegada, aquesta Comissió és del parer 

que manquen els elements mínims necessaris per tal de poder donar per acreditada la realitat de 

l’accident. 

Com palesa la proposta de resolució, no hi hauria proves suficients que provin que la 

reclamant va patir la caiguda en el lloc i la data indicats.  
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En aquest sentit, l’informe emès per l’intendent en cap de la policia municipal nega tenir 

notícia de la caiguda; tampoc no consta que en tingués coneixement el Departament de Mobilitat i 

Via Pública. Igualment, no hi ha constància que l’accidentada fos auxiliada per cap ambulància 

desplaçada al lloc dels fets, ni que consultés en la mateixa data o en dies propers cap facultatiu o 

servei mèdic en relació amb les lesions que al·lega haver patit, sinó que la primera assistència 

mèdica documentada es va produir un mes i un dia després del presumpte accident, en el decurs 

de la qual la reclamant va referir a la metgessa de família, com a antecedent, que havia patit una 

caiguda casual al carrer feia més d’un mes. Altrament, a la declaració del testimoni es fa esment 

com a data de l’accident un dia diferent al que es consigna en l’escrit de reclamació. Finalment, 

quant a l’etiologia de les lesions, cal advertir que la ruptura completa del tendó del supraespinós 

amb compromís secundari de l’espai subacromial de l’espatlla esquerra, amb la síndrome 

compartimental consegüent, que es va diagnosticar a la reclamant és compatible amb molts tipus 

de traumatismes.  

En definitiva, en vista de les dades i informacions aportades, no resulta adequadament 

provada la realitat de la caiguda. 

c) El nexe causal  

En el cas eventual que es donés per acreditada la realitat de l’accident, en la data i l’indret 

assenyalats per la reclamant, però, tampoc no hi concorrien els elements necessaris per a poder 

imputar els danys irrogats al funcionament del servei públic municipal. 

En l’escrit d’al·legacions referit anteriorment, l’advocada de la reclamant sosté que el mal 

estat del paviment està acreditat d’una manera indubtable: d’una banda, en vista de les fotografies 

i de l’informe evacuat, el 13 d’agost de 2012, pel cap de la UOS, que corrobora que la vorera 

presenta deficiències; d’una altra, perquè la caiguda es va produir a la banda dels números parells, 

on, almenys amb posterioritat al 2009, no s’havia efectuat cap actuació de conservació ni 

manteniment, i, finalment, perquè resulta irrellevant que el desperfecte es localitzés al costat de la 

vorada, en tractar-se d’una zona igualment transitable per als vianants, a banda que la reclamant 

caminava acompanyada, i que la vorera és d’escasses dimensions, com evidenciava la fotografia 

de Google Maps que s’adjuntava. Per a acabar, conclou que la vorera no compleix amb 

l’estàndard de seguretat exigible conforme a les exigències socials. 

Aquesta Comissió no comparteix els arguments esgrimits per la part reclamant per a 

fonamentar la reclamació. 

Amb caràcter previ, escau destacar que la instant no ha explicitat quina va ser pròpiament la 

dinàmica de l’accident, sinó que s’ha limitat a dir que la caiguda es va esdevenir quan passejava 

per la vorera i, sense voler, va ficar el peu en un forat que hi havia que la va fer caure.  
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Revisades les fotografies que consten en l’expedient (pàg. 3 i 4), totes elles lliurades per la 

part reclamant –en puritat, es tracta de les fotocòpies, en blanc i negre, d’unes fotografies de poca 

qualitat i captades des d’una perspectiva que no possibilita identificar la via, tot i que aquesta no 

cal qüestionar-la, per tal com l’informe municipal verifica que es tracta del carrer C–, es comprova 

que els desperfectes que s’observen a la vorera es troben, com indica l’informe del Departament 

de Mobilitat i Via Pública i reconeix la mateixa part reclamant, a la vorada o bé al costat d’aquesta. 

Aquests desperfectes porten causa del despreniment del formigó que recobreix el paviment, 

s’estenen per la zona perimetral-lineal de la vorada i provoquen un petit desnivell.  

Per tant, si bé és cert que la vorera presenta irregularitats i que no està en òptimes 

condicions, no sembla que els defectes apuntats generin un risc inacceptable conforme a la 

consciència social i que no siguin superables si es transita amb un mínim de diligència.  

En aquest sentit, cal destacar que les anomalies al paviment es troben, com s’ha dit, a la 

vorada i no al mig de la vorera –les dimensions de la qual no s’han arribat a concretar–, amb la 

qual cosa no dificulten la deambulació dels vianants. Així mateix, tot i que la vorada forma part de 

la vorera, és una zona en la qual –com s’indica en la proposta de resolució– els transeünts han 

d’extremar les precaucions a l’hora de transitar, pel perill inherent al desnivell existent amb el pla o 

la cota de la calçada. A més, el fet que els desperfectes abastin tota o gran part de la zona lineal 

de la vorada fa que esdevingui un defecte molt visible i, en conseqüència, evitable. 

Altrament, cal assenyalar que, si bé una de les fotografies aportades objectiva l’existència 

d’un desperfecte consistent en una mena d’esquerda-escletxa que s’endinsa cap a l’interior de la 

vorera i que s’ha produït de resultes, també, del despreniment del formigó –tal vegada, es tracta 

del forat al qual al·ludeix la reclamant en l’escrit de reclamació–, no s’evidencia que aquest 

desperfecte, d’escasses dimensions, provoqui un desnivell d’entitat generador de risc.  

Pel que fa concretament a la visibilitat, escau ressaltar que l’accident s’esdevingué, 

presumptivament, a primera hora del matí –a les 8.20 h–, és a dir, a plena llum de dia, i que 

l’accidentada és veïna de la zona, d’acord amb les seves manifestacions i com acredita l’adreça 

del seu DNI, amb la qual cosa, tot fa pensar que, molt probablement, era coneixedora de 

l’existència dels desperfectes amb anterioritat al sinistre.  

Com ha sostingut aquest òrgan en altres supòsits similars (dictàmens 82/2009, 175/2012, 

421/2012, 290/2013, 43/2014 i 140/2014), per a poder imputar el resultat lesiu a l’Ajuntament, no 

n’hi ha prou amb el fet que l’accident s’hagi esdevingut a la via pública, puix que no tots els 

accidents, pel fet d’haver-se produït en una via pública, han de ser responsabilitat de 

l’Administració, atès que “la responsabilitat objectiva no converteix l’Administració pública en una 

asseguradora universal de tots els riscos”, doctrina que resulta conforme amb la jurisprudència 

dels tribunals.  
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En definitiva, en el present cas, no és possible imputar els danys adduïts al servei públic 

municipal, ja que els desperfectes palesats no generen un risc objectivable per als vianants que no 

fos fàcilment superable si es deambulava amb una mínima diligència i per la zona de la vorera 

habilitada per a aquesta finalitat.  

 

CONCLUSIÓ 

 

És procedent desestimar la reclamació d’indemnització presentada per la Sra. A davant 

l’Ajuntament B pels danys i perjudicis patits a conseqüència d’una caiguda a la via pública. 
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