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AMICU. ASSOCIACIO MINUSVALIDS I

CUIDADORS
Sr. Lluis Criado Navarro
Av. Pompeu Fabra, 58 bl C 2n 3a.
08880 CUBELLES

Resp. Patrimonial 1.9.1 .026112

ASSUMPTE: Notificació Decret de I'Alcaldia - Presidéncia.

notificc que I'Alcaldia - Presidéncia ha dictat el Deciet de l'Aicaldia data 15 d'abiil
2013, del següent tenor literal:

..DECRET DE L'ALCALDÍA NÚM. Z 4< /2013

Atés que el Sr. Lluis Criado Navarro, Bil representació d'AMICU ASSOCIACIO
MINUSVALIDS I CUIDADORS amb NIF G- 64478118, que representa a la Sra.
Manuela Rodríguez Flores amb N|F08438168-C, mitjangant escrit de data 29 de
novembre de 2012, amb núm. de registre d'entrada 2012111469 i completat per escrits
de 27 de desembre de 2012 amb registre d'entrada núm . 201211244A i de 1 de febrer
de 2013 va presentar una reclamació patrimonial contra I'Ajuntament de Cubelles, per
les lesions sofertes com a conseqüéncia d'una caiguda que va patir a la plaga de la
Font encreuament amb el carrer Jacint Verdaguer, el dia 6 de novembre de 2012.

Vista la tramitació del procediment seguit d'acord amb el Reial Decret 42911993, de 26
de marg, pel qual s'aprova el Reglament del procediment de les Administracions
Públiques en matéria de responsabilitat patrimonial.

Atés la proposta de resolució de la Instructora de l'expedient, de data 12 d'abril de
2013 que literalment es la següent:

.'1.. ANTECEDENTS

1.1.- El Sr. Lluis Criado Navarro, $h representació d'AMICU ASSOCIACIO
M|NUSVALIDS I CUIDADORS amb NIF G- 64478118, que representa a la Sra.
Manuela Rodríguez Flores amb N1F08438168-C, mitjangant escrit de data 29 de
novembre de 2012, amb núm. de registre d'entrada 2012111469 i completat per escrits
de 27 de desembre de 201 2 amb registre d'entrada núm . 2012112440 i de 1 de febrer
de 2413 va presentar una reclamació patrimonial contra I'Ajuntament de Cubelles, per
les lesions sofertes com a conseqüéncia d'una caiguda que va patir a la plaga de la
Font encreuament amb el carrer Jacint Verdaguer, el dia 6 de novembre de 2012.

1.2.- Per Decret de I'Alcaldia núm. 11212013 de 06 de febrer de 2013, s'admet a trámit
la reclamació patrimonial, s'anomena Instructor i Secretari de I'expedient administratiu.

1.3.- Per part del reclamant s'aporta cópia de la següent documentació:

o lnforme d'assisténcia del Servei d'Urgéncies del Hospital San Antoni Abad de
0611 1 t12W
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o Fotocópia de I'informe clínic de 1 3111112 del Doctor Amalio Pérez Hiraldo.
o Fotocópia del informe de la Policia Local de Cubelles
o Fotocópía de la factura emissor /receptor
o Fotocópia dels DNI de la reclamant i el representant
o Autorització de representació

1.4.- Consta a l'expedient:

o Informe de la Policia Local 1910112 de data 7 de novembre de 2012

1.5.- Amb data 28 de febrer de 2013 la lnstructora del procediment va dictar Provisió
per a complir el disposat en I'arlicle 11 del R.D. 42911993, de 26 de marg, establint un
termini de 10 dies hábils per a presentar al'legacions idocuments que s'estimessin
convenients, la qual es va remetre amb núm. de registre de sortida 201311198 de data
1 de marg. Consta l'acusament de rebut d'aquest escrit per part de la representació de
la reclamant en data 1 1 de marg.

1.6..- En data 21 de marg AMICU presenta escrit núm. registre d'entrada 201313397,
que no pot considerar-se al'legació, atés que literalment diu:
"(...) Una vegada repasada tota la documentació que ja es va entregar a aquet
ajuntament, creiem que ja es van fer totes les al'legacions del accident, com que la
Sra. Manuela Rodríguez Flores es va caure pel mal esfaf del pas de vianants de la
Plaga de la Font, concretament, pels forats que hi havia i que ha de haver esfaf sense
forats, la Sra. Manuela mai s'habría caigut."

2.- FONAMENTS DE DRET

2.1.- En primer lloc cal assenyalat que I'obligació d'indemnitzar NO neix sempre que
els particulars pateixin algun dany o lesió com a conseqüéncia de la utilització dels
béns o serveis públics, sinó que perqué pugui deduir-se la responsabilitat patrimonial
de l'Administració han de concórrer els requisits exigits per l'article 139 de la Llei
3011992, de 26 de novembre, del régim jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) que, segons doctrina i reiterada
jurisprudéncia del Tribunal Suprem, poden concretar-se en els següents:

a) La existéncia d'un dany real iefectiu, avaluable económicament iindividualitzat,
en relacióamb una persona ogrup de persones.

b) Que el dany sigui conseqüéncia del funcionament normal o anormal dels
serveis públics, en una relació directa, immediata i exclusiva de causa a
efecte, sense la intervenció d'elements externs que puguin incidir en el nexe
casual, alterant-lo.

c) Que no s'hagi produit per forga major.

En aquest cas, resta acreditat que la reclamant va patir unes lesions, peró no obstant
aixó, no s'acredita la relació de causalitat entre el funcionament dels serveis de la
Corporació i l'accident i les seves conseqüéncies.

Així, si bé es cert que en el punt concret del lloc on la reclamant afirma que va caure
existeix un lleuger desperfecte al paviment, tal i com pot observar-se a les fotografies
incorporades a l'expedient administratiu, pot observar-se que aquest no té entitat
suficient com per considerar-se perillós per a la circulació de vianants. A més, cal
afegir que I'accident es va produlr de dia (malgrat la reclamant no assenyala la hora
concreta, a I'informe de la Policia Local consta que I'avís de I'accident es va rebre a les
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L'article 139 de la LRJPAC condiciona la responsabilitat administrativa a la relació de
causalitat entre el dany antijurídic i el funcionament normal o anormal dels serveis
públics. Des d'un primer moment la jurisprudéncia ha estés aquesta referéncia als
serveis públics com un sinónim de tota activitat administrativa, del gir o tráfic
administratiu, de la gestió administrativa en general, o del "fer iactuar de
l'administració". En conseqüéncia, la responsabilitat es pot lligar a qualsevol vessant
de l'activitat -o la no activitat- de les administracions públiques, sense lÍmits materials.

Ara bé, per molt ámplia que sigui la interpretació del concepte de servei públic es clar
que en algun moment s'acaba o deixa d'existir el servei públic en qüestió, algun límit
ha de tenir el concepte d'activitat administrativa, no es pot tractar d'un títol d'imputació
infinit. Dit en altres paraules, el fet que I'ordenament reconegui la capacitat
d'intervenció administrativa en un sector no pot significar una responsabilitat
tendencÍalment il'limitada de l'administració respecte els danys que es produeixin en
aquest sector. Doncs bé, per definir I'abast exacte de la responsabilitat municipal en
una matéria determinada hem d'apel'lar als estándars en tant que indicadors que
defineixen de forma precisa I'abast dels drets dels usuaris i, per tant, I'abast del servei
públic.

La jurisprudéncia ha admés que el servei públic no és infinit i que cal estar als
estándards exigibles, be sigui uns estándars en sentit estricte, aixó és, que determinin
objectívament els nivells de puresa, eficácia o seguretat, o suposin controls técnics,
professionals o sistemátics de qualitat (STS, civil, de 29/06/99); o bé, en abséncia dels
anteriors, els estándards que es puguin considerar com raonables, o els exigibles
d'acord amb la consciéncia social (STS de 161212006).

Com exemple d'apel'lació a uns estándars precisos pot resultar significativa la
senténcia del TSJ de Catalunya de 1111012002, que estima suficient I'estándard anti-
esllavissant d'una pintura aplicada a la senyalització'r'ial, ccncretarnent, a un pas de
vianants en el que havia relliscat una persona.

Es pot discutir si el servei públic de manteniment de les vies públiques ha de ser
considerat com un servei de mitjans o de resultat, peró el que no es podrá negar és
que no es pot exigir un estat impol'lut iperfecte de la via pública minut a minut. Caldrá
admetre que tant la inversió inicial com la inversió de manteniment han de tenir els
seus límits i que les instal'lacions tenen una vida útil i un procés de degradació natural
i admissible.

2.3.- L'article 141 de la Llei 3011992 refereix el dret d'indemnització a les lesions que el
perjudicat no tingui el deure jurídic de suportar. Cal dir, en aquest sentit, que el deure
de diligéncia és tan obvi que mai ha estat necessari explicitar-ho a I'ordenament
jurídic. No obstant, la cláusula general de diligéncia es pot extreure de I'article 1902
del Codi Civil, que s'ha de projectar tant en la relació amb tercers com en la relació
amb un mateix. Una diligéncia que és la que correspondria a un bon pare de família
en I'expressió del nostre codi civil, o la que correspondria a una persona raonable, en
expressió de I'ordenament británic, tal com disposa el Tribunal Suprem en Senténcies
de 4 de juny de 1991 (RJ 4415) i 8 de novembre de 1990 (EDJ 1990110185).

PlaEa de la Vila, r- Tel. g¡ 8gS o¡ oo - o888o Cl,JBELLES



En aquest sentit també, d'entre altres:

Senténcia 10212006 de 24 de maig, del Jutjat contenciós administratiu núm. 3
de Barcelona, que desestima un recurs contenciós plantejat contra la resolució
desestimatória d'una reclamació de responsabilitat patrimonial contra
I'Ajuntament de Cubelles, que literalment diu: '(...) A través del examen de las
fotografías incorporadas a /as actuacions administrativas por la propia
recurrente, se evldencia la existencia de un desperfecto en el pavimento, no
pudiendo el mismo considerarse insalvable y peligroso con arreglo a /os
criterios de diliqencia media exigible a todos los peatones en su deambulación
por la ciudad. (...)"

Senténcia del Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona, que
desestima una reclarnació de responsabilitat patrimcnial contra l'Ajuntarnent de
Cubelles, que determina "(...) Conviene insistir que no toda caída en la vía
urbana o local municipal implica, necesariamente. la responsabilidad
patrimonial de la Administración. pues.ha de exiqirse al viandante un, al menos.
mínimo cuidado al deambular por tales luoares, de modo que Ia inobservancia
de tal cuidado por el viandante opera a modo de interrupción del necesario
nexo causal anfes referido, pues, como ha señalado la jurisprudéncia, la
responsabilidad patrimonial de

la Administración no puede operar como un sequro universal de daños que
haqa frente a cualquier accidente que ocurra con motivo de la utilización de los
Servicios públicos haciendo abstracción de la causa immediata que los
motive. (...)"

Senténcia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 126012012 de 4
de desembre, que desestima recurs d'apel'lació interposat contra la Senténcia
assenyalada anteriorment, que diu "(. ..) la responsabilidad de la Administración
surge cuando el obstáculo en Ia calle supera Io que es e/ normal límite de
atención exigible al deambular y que no puede exigirse una total uniformidad
en la vía pública, peró sí que el estado de la vía sea lo suficientemente
uniforme como para resultar fácilmente superable con un nivel de atención
exigible socialmente, y que so/o cuando se requiera un nivel de atención
superior surge la relación de causalidad al no romperes la citada relación por
hecho de tercero o de la própia víctima.(...)".

Tanmateix, cal ressaltar que els desperfectes de lloc on es va produir I'accident són
apreciables i evidents i que I'estat de la calgada no havia de ser desconegut per la Sra.
Rodríguez -atés que el seu domicili és molt a prop del lloc dels fets-, i a més cal tenir
en compte que la reclamant hauria d'haver extremat caminar amb cura atesos els seus
antecedents metges -pol iartrosis-.

Per tot l'exposat anteriorment, aquesta Técnica considera oportú concloure
assenyalant que ha de dictar-se resolució DESESTIMATIVA de la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. MANUELA RODRÍGUEZ FLORES
perqué no hi ha una relació de causalitat entre el funcionament dels serveis de la
Corporació il'accident, element necessari perqué entri en funcionament l'lnstitut de la
responsabilitat patrimonial de l'Administració, ino es donen, en conseqüéncia, els
requisits exigits per a aixó per l'article 139 de la LRJPAC.

Aquest és el
namentada

criteri d'aquesta informant, que es sotmet a qualsevol altre millor
en dret. No obstant aixó, la Corporació decidirá el que estimi més
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Per tot aixó.

HE RESOLT:

Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial contra I'Ajuntament
de Cubelles, presentada pel Sr. Lluis Criado Navarro, en representació d'AMICU
ASSOCIACIO MINUSVALIDS ICUIDADORS amb NIF G- 644781 18, que representa a
la Sra. Manuela Rodríguez Flores amb NlF0B43816B-C, pels motius exposats a la part
expositiva de la present Resolució.

Segon.- Notificar la present Resolució a la reclamant, per al seu coneixement i

efectes."

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos /nesos a comptar des del dia següent de ta seya
notificació.

No obsfant es podrá presentar recurs potestatiu de reposició davant l'órgan que I'ha
dictat en el termini d'un /nes de conformitat amb alló que dr'sposa I'article 1 16 de ta LIei
30/1992 de 26 de novembre. Transcorregut un mes sense haver-se notificat ta
resolució del recurs pofestatiu de reposició es podrá interposar el recurs contenciós -
administratiu en els termes esfablerts a I'article 46.4 de la Llei 29/1988 de 13 de juliot
(LRJCA)

Cubelles, 15 d'abril de 2A13

La secretári eral

Carme Font
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