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DICTAMEN: 342/2017, de 14 de desembre 

MATÈRIA: Responsabilitat patrimonial 

DEPARTAMENT: Governació, Administracions Públiques i Habitatge - Ajuntament de Terrassa 

PONENT: Joan Pagès i Galtés 

 

 

DICTAMEN: 342/2017, de 14 de desembre. Reclamació de responsabilitat patrimonial 

instada davant l’Ajuntament de Terrassa pel Sr. A pels danys i perjudicis soferts com a 

conseqüència d’una caiguda amb bicicleta a la via pública, i que atribueix a l’existència 

d’un desnivell reductor de velocitat senyalitzat insuficientment 

 

La Comissió Jurídica Assessora, reunida el 14 de desembre de 2017, 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 20 de març de 2015, el Sr. A va formular una reclamació de responsabilitat patrimonial, 

mitjançant representació lletrada, contra l’Ajuntament de Terrassa, quantificada inicialment en 

710.682,93 euros, pels danys i perjudicis derivats de la caiguda amb bicicleta patida en un 

camí rural d’aquell municipi, i que atribueix a l’existència d’un desnivell reductor de velocitat 

senyalitzat insuficientment. Juntament amb l’escrit de reclamació, va adjuntar una còpia de 

diversa documentació, com ara l’atestat i el reportatge fotogràfic efectuat per la policia 

municipal i diversos informes mèdics. 

 

2. A les 18.25 h del 22 de juliol de 2014, el reclamant, nascut el 1956, va patir un accident de 

bicicleta, al camí asfaltat dels Plans de Can Bonvilar, quan intentava superar un ressalt 

artificial instal·lat en aquella via pública. El ciclista va ensopegar amb el desnivell i, de resultes 

de l’impacte, va sortir propulsat per sobre de la bicicleta i es va colpejar d’una manera violenta 

amb el terra. Com a conseqüència de la caiguda, va patir unes lesions greus, en concret, una 

tetraplegia lleu, per fractura de C5 amb lesió medul·lar.  

 

3. Aquests fets van motivar la incoació del Judici de faltes núm. 805/2014, al Jutjat d’Instrucció 

núm. 2 de Terrassa. Consta en l’expedient la interlocutòria d’arxivament d’aquell procediment, 

de 13 d’agost de 2014, per no presentar l’ara reclamant una denúncia prèvia. Un cop 

presentada la denúncia el 20 de gener de 2015, per la interlocutòria núm. 46/2015 del mateix 

Jutjat, es va arxivar la causa, en no concórrer-hi cap dels elements exigits pel tipus de la 

imprudència per a la responsabilitat criminal.  
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4. En l’escrit de reclamació, l’advocat sosté que les causes de l’accident van ser la manca de 

senyalització horitzontal del ressalt, la presència d’una de vertical deficient que va portar a 

confusió el ciclista respecte de l’objecte senyalitzat i, finalment, la presència de sorra a la 

calçada. Considera que aquestes circumstàncies van provocar la caiguda del ciclista, que va 

patir unes lesions greus per les quals va haver de seguir un procés rehabilitador, amb resultat 

de millora seqüelar final.  

  

5. El 18 de maig de 2015, la tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals va dictar 

i notificar a la representació lletrada del reclamant la resolució en virtut de la qual s’admetia a 

tràmit la reclamació presentada, es nomenava la persona instructora i la secretària del 

procediment i s’informava sobre la durada del procediment i els efectes de la manca de 

resolució expressa. 

 

6. Mitjançant una provisió de 2 de juliol de 2015, el lletrat instructor va obrir el període de prova 

i va admetre la documental proposada per l’instant en l’escrit de reclamació. 

 

7. El 21 de juliol de 2015, l’instructor va requerir l’advocat del reclamant perquè aportés 

documentació mèdica sobre l’evolució de les lesions, el més actualitzada possible. El 8 d’agost 

següent i en resposta al requeriment, el reclamant en va aportar una que no es corresponia 

amb la sol·licitada. Per aquest motiu, el 23 de setembre de 2015, l’instructor va reiterar la 

petició, atès que l’existent en l’expedient era insuficient, i era necessari que, en el termini 

màxim de deu dies hàbils, es completés amb els informes de l’Institut Guttmann, d’entre els 

quals, un d’específic de l’estat actual del pacient. L’instant no va atendre la sol·licitud i, per 

provisió de 23 de novembre de 2015, l’instructor va concloure el període de prova, alhora que 

va acordar l’obertura del tràmit d’audiència i de vista de l’expedient, la qual cosa li va notificar.  

 

8. El 8 d’octubre de 2015, la companyia asseguradora de l’Administració va comparèixer a 

l’expedient com a part interessada i hi va formular al·legacions sobre la base d’un informe 

pericial, elaborat pel Gabinet Pericial M&M, relatiu a la reconstrucció de l’accident, el qual 

adjunta amb l’escrit.  

 

9. Per diligència de 25 de novembre de 2015, es va fer constar que s’havia incorporat a 

l’expedient una còpia en color de l’atestat policial que s’havia sol·licitat a la Prefectura de la 

Policia Municipal.  

 

10. Per escrit de 23 de desembre de 2015, la representació lletrada de l’instant va lliurar un 

escrit d’al·legacions, en què mostrava disconformitat amb la tesi continguda en l’atestat 

policial. També va adjuntar-hi la documentació mèdica complementària requerida per 

l’instructor, referida en l’antecedent de fet núm. 6, a banda d’un informe mèdic pericial. 

 

11. Per provisió de 8 d’abril de 2016, i en atenció a la nova documentació mèdica incorporada 

a l’expedient, la qual es va trametre a la companyia asseguradora de l’Ajuntament i per la qual 

aquesta va emetre i aportar un dictamen mèdic pericial, l’instructor va obrir un segon període 
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de tràmit d’audiència i de vista de l’expedient. Hi consta incorporada la notificació de la provisió 

a l’interessat.  

 

12. Consta en l’expedient que la companyia asseguradora va sol·licitar un informe de 

seguiment al reclamant a la companyia Indaga O’Callaghan, per tal de determinar la situació 

en què aquell es trobava després de l’accident. L’informe, de 8 d’abril de 2016, es va 

incorporar a l’expedient.  

 

13. L’11 d’abril de 2016, la companyia asseguradora va formular un segon escrit 

d’al·legacions, en què considerava que esqueia desestimar la reclamació.  

 

14. El 22 d’abril de 2016, la companyia asseguradora va valorar econòmicament els danys 

sobre la base d’un dictamen mèdic pericial, que també va adjuntar. 

 

15. Per provisió de 27 d’abril de 2016, i atesa la incorporació a l’expedient de la nova 

documentació precitada en els antecedents 12, 13 i 14, l’instructor va obrir un tercer període 

de tràmit d’audiència i de vista de l’expedient. Hi consta incorporada la notificació de la provisió 

a l’interessat. 

 

16. Mitjançant un correu electrònic d’11 de maig de 2016, l’advocat del reclamant va sol·licitar 

l’ampliació del termini per a presentar-hi al·legacions, i, per ofici de 18 de maig de 2016, 

l’instructor la hi va atorgar, i, a més, va suspendre el procediment fins que aquell no sol·licités 

continuar-lo.  

 

17. Per ofici de 16 de febrer de 2017, davant la manca de sol·licitud de continuació del 

procediment, l’instructor va requerir al reclamant que l’informés si persistien els motius 

al·legats per a sol·licitar l’ampliació, o, en cas contrari, si demanava continuar el procediment, 

i el va advertir que, si en el termini de tres mesos no donava resposta al requeriment, es 

produiria la caducitat del procediment.  

 

18. El 16 de maig de 2017, el lletrat del reclamant va presentar un escrit d’al·legacions pel 

qual demanava continuar el procediment, i quantificava de nou la indemnització en 518.486,35 

euros. Hi va adjuntar diversa documentació, d’entre la qual, un nou informe mèdic pericial.  

 

19. El 30 de juny de 2017, el representant de la companyia asseguradora va formular un tercer 

escrit d’al·legacions, en què considerava que esqueia desestimar la reclamació. Juntament 

amb l’escrit, va aportar un segon dictamen mèdic pericial. 

 

20. El 25 de juliol de 2017, l’òrgan instructor va emetre la proposta de resolució, en la qual 

proposava desestimar la reclamació presentada, per manca de nexe causal entre el 

funcionament del servei públic i els danys al·legats.  
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21. Per ofici de la mateixa data, l’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa va trametre un original 

i una còpia compulsada de l’expedient a la consellera de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge. També va sol·licitar el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, 

mitjançant aquest Departament, i es va suspendre el termini legal màxim per a resoldre el 

procediment. 

 

22. Per escrit de 17 d’agost de 2017, la subdirectora general d’Assistència Jurídica i Règim 

Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge va requerir 

l’Ajuntament per tal que trametés l’expedient mitjançant la plataforma EACAT, juntament amb 

un certificat o diligència del secretari, signat electrònicament, conforme al qual el contingut es 

corresponia íntegrament amb l’expedient administratiu. Així mateix, l’informava que, si l’intent 

de tramesa per l’EACAT fos infructuós, era necessari fer-ho constar mitjançant una certificació 

del secretari en què s’expliqués que, per motius tècnics, la presentació per l’EACAT havia 

estat impossible. 

 

23. Consta en l’expedient el certificat de la lletrada i secretària general accidental de 

l’Ajuntament de Terrassa, de 31 d’agost de 2017, pel qual certifica que no va ser possible 

trametre l’expedient per l’EACAT per problemes tècnics derivats del sobrepès en MB de l’arxiu. 

 

24. El 24 d’octubre de 2017, la responsable de Patrimoni de les Entitats Locals de  

la Subdirecció General d’Assistència Jurídica i Règim Local, amb el vistiplau de la subdirectora 

general, va informar favorablement sobre la remissió de l’expedient a la Comissió Jurídica 

Assessora. 

 

25. El 30 d’octubre de 2017, va tenir entrada en aquesta Comissió la petició de dictamen 

cursada a través de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 

 

26. En la sessió de 2 de novembre de 2017, el Ple de la Comissió va admetre a tràmit la petició 

i en va designar ponent. 

 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

I. Objecte del Dictamen 

 

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

pel Sr. A davant l’Ajuntament de Terrassa pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda amb 

bicicleta al camí dels Plans de Can Bonvilar d’aquella localitat, que va patir el dia 22 de juliol 

de 2014, i que li va provocar unes lesions greus i unes seqüeles de caràcter permanent.  
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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, 710.682,93 euros, és superior als 50.000 euros mínims que 

aquest precepte estableix com a requisit d’intervenció. 

 

 

III. Qüestions relatives al procediment 

 

Les qüestions més destacades relatives al procediment són les següents. 

 

Pel que fa a la normativa aplicable, cal dir que, de conformitat amb 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 (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, 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, 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 Terrassa el 20 de març de 2015. 

 

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

persona que va patir la caiguda a la via pública. La identitat de l’interessat s’ha acreditat amb 

el DNI, el qual actua assistit per un lletrat, designat degudament en l’escrit inicial de 

reclamació.  

 

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

Terrassa, davant el qual s’ha presentat la petició, ja que és el titular de la via on va tenir lloc 
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la caiguda. D’acord amb l’establert en l’article 66 del TRLMRLC, el municipi ha de vetllar per 

la seguretat als llocs públics i té competències en matèria de conservació i manteniment de 

les vies urbanes. 

 

La conformació de l’expedient és correcta, d’acord amb l’article 46.2 de la Llei 26/2010 (article 

70.3 de l’LPAC), atès que els documents que l’integren estan degudament indexats, numerats 

i ordenats cronològicament. 

 

La tramitació del procediment s’ha ajustat, amb caràcter general, al que preveu la Llei 26/2010, 

l’LRJPAC i l’RPRP. 

 

Com a qüestió prèvia, cal dir que aquests fets van motivar la incoació del Judici de faltes núm. 

805/2014, al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Terrassa. Mitjançant la interlocutòria núm. 46/2015 

del mateix Jutjat, es va arxivar la causa en no concórrer-hi cap dels elements exigits pel tipus 

de la imprudència per a la responsabilitat criminal. Consta en les actuacions judicials l’atestat 

policial aixecat el dia dels fets, el qual s’ha incorporat al present expedient administratiu. 

 

Pel que fa a la present reclamació, es va comunicar a l’interessat l’admissió a tràmit de la 

reclamació i l’instructor va informar-lo de la normativa d’aplicació, del termini legal per a 

resoldre el procediment i dels efectes del silenci administratiu (art. 42.4 de l’LRJPAC). En la 

mateixa resolució d’admissió, es va nomenar l’instructor i la secretària de l’expedient. Es va 

admetre la prova documental aportada per l’instant, si bé l’instructor la va considerar insuficient 

i li va requerir, en dues ocasions, que l’actualitzés, de tal forma que es pogués conèixer 

l’evolució de les lesions. L’instant finalment va atendre la petició. Es va atorgar el tràmit 

d’audiència i de vista de l’expedient a les parts, en tres ocasions, en consonància i a mesura 

que les parts incorporaven documentació nova. Les parts intervinents van presentar els escrits 

d’al·legacions i els informes oportuns. En la tercera obertura d’aquest tràmit, l’interessat va 

demanar l’ampliació del termini per a presentar-hi al·legacions, que l’instructor va acordar, 

juntament amb la suspensió del procediment fins que aquell no sol·licités continuar-lo, amb 

l’advertiment que, si no ho feia, el procediment caducaria. L’instant finalment va demanar que 

continués, després de requerir-li-ho.  

 

Si bé no consta la comunicació de la reclamació a la companyia d’assegurances de 

l’Administració, la seva participació ha quedat garantida, atès que va comparèixer com a part 

interessada i ha formulat i presentat, com ja s’ha dit, diversos escrits d’al·legacions, així com 

diversos informes pericials, mèdics, de valoració dels danys i de seguiment al pacient, aquest 

darrer a petició de l’asseguradora. 

 

Consta en les actuacions que el reclamant ha quantificat la indemnització en dues ocasions; 

la primera, per un import de 710.682,93 euros, i la segona, per 518.486,35 euros. Quant a 

l’Administració, fa seva la valoració de la companyia asseguradora, que ascendeix a 

130.757,76 euros.  
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Finalment, s’ha sotmès la proposta de resolució i tot l’expedient al dictamen d’aquest òrgan 

consultiu, amb la suspensió prèvia del termini per a resoldre la reclamació.  

 

La proposta és desestimatòria; però, tal com s’ha indicat, quantifica els danys en un import 

que coincideix amb el que consta en l’informe de valoració del dany corporal emès per la 

companyia asseguradora. Aquesta quantificació facilita la intervenció d’aquest òrgan consultiu 

davant d’hipotètics pronunciaments estimatoris, ja que, d’acord amb l’article 12.2 de l’RPRP, 

aquest òrgan s’ha de pronunciar no solament sobre l’existència de responsabilitat, sinó també 

sobre la quantia. S’han seguit així les recomanacions d’aquesta Comissió perquè aquesta 

disposi de tots els elements per a donar compliment a l’article 12.2 de l’RPRP. 

 

Per acabar, es destaca que s’ha excedit el termini per a resoldre i notificar de sis mesos 

establert en l’article 13.3 de l’RPRP. Cal dir, però, que el procediment es va suspendre del 18 

de maig de 2016 al 16 de maig de 2017. Malgrat que no consta en l’expedient l’acord municipal 

de l’aixecament de la suspensió, de la documentació que consta en l’expedient s’infereix 

aquella data.  

 

 

IV. Temporalitat de l’acció 

 

En relació amb la temporalitat de l’exercici de l’acció, d’acord amb allò 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. Aquesta 

regulació es manté en l’article 67.1 de l’LPAC. 

 

En el cas sobre el qual es dictamina, cal concloure que l’acció de responsabilitat s’ha exercit 

dins de termini, atès que l’escrit de reclamació es va presentar el 20 de març de 2015 i la 

caiguda es va produir el 22 de juliol de 2014.  

 

 

V. Circumstàncies del cas 

 

Les circumstàncies que concorren en aquest cas es poden resumir com segueix, partint dels 

informes incorporats a l’expedient. 

 

Respecte a l’accident, succeït al voltant de les 18.35 h del 22 de juliol de 2014 al camí dels 

Plans de Can Bonvilar, consta en les diligències policials la versió dels fets donada per un 

testimoni, el qual “[…] va manifestar que havia vist com el ferit circulava sobre la seva bicicleta 

i aquesta circulava pel mateix camí en direcció a Sabadell i com aquesta passava sobre un 

baden, el qual creu que el ferit no va veure i que el ciclista va perdre el control de la bicicleta 

precipitant-se al terra”. En l’acta de declaració d’aquest testimoni davant l’instructor del 
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procediment, manifesta que en el moment dels fets circulava, com que feia baixada, sense 

pedalar; “Que ja havien passat un parell de desnivells a l’asfaltat utilitzats per reduir la 

velocitat”; “Que de sobte va observar com el ciclista sortia projectat per damunt de la seva 

bicicleta just a l’alçada de l’altre desnivell de l’asfalt”, i “Que va rodar per terra bastants metres 

fins quedar immobilitzat davant del pont que es troba al lloc […] que encara que abans del 

desnivell hi ha un senyal vertical indicatiu de la pintura del desnivell que no es veu ja que es 

troba esborrada”. Quant a la velocitat que portava l’accidentat, manifesta “[…] que no pot fer 

una estimació real”. Cal tenir en compte que, en la interlocutòria d’arxivament de la denúncia 

penal presentada pel reclamant, es destaca com a element d’interès “f) que en ese lugar la 

carretera hace pendiente, lo que era aprovechado por el lesionado para circular sin dar a los 

pedales”. 

 

En la diligència d’inspecció ocular feta per la Policia Local consta que era una via asfaltada, 

amb una única calçada i doble sentit de circulació, sense separació de carrils, amb una 

amplada de 4 metres i una vorera d’1,7 metres a l’esquerra, i que l’accidentat circulava en 

sentit sud-est de la ciutat. A més, destaca el desnivell de la calçada, amb una longitud de 3 

metres per tal d’evitar la velocitat dels vehicles; pel que fa al ferm, el tipus de paviment era 

d’aglomerat asfàltic, amb bon estat de conservació, i un estat de la superfície sec i net; feia 

bon temps, amb calma o vent molt suau; hi havia lluminositat de dia i estava clar, amb bona 

visibilitat, i amb circulació escassa. Així mateix, en l’apartat d’empremtes, restes i vestigis es 

diu: “Taca de sang a 13,50 metres de l’inici del desnivell reductor de velocitat”. Cal tenir en 

compte que, en la interlocutòria d’arxivament de la denúncia penal presentada pel reclamant, 

es destaquen com elements d’interès: “a) que la vía en que ocurrieron los hechos es una vía 

que, independientemente de su calificación reglamentaria, […] transcurre por zona rústica o 

de bosque (es decir, no urbana); b) que ni se observa –ni tampoco se alega en la denuncia– 

que dicha vía estuviera afectada por un mal estado general (socavones, tierra, gravilla, 

manchas o sustancias resbaladizas, etc.) que hubiera podido provocar la caída o que hubieran 

podido ser retirados o arreglados por el responsable […]; e) que en el momento del accidente 

era de día, con buena visibilidad y sin elementos meteorológicos de interés a remarcar […]; 

g) no consta la existencia de accidentes previos en ese mismo lugar.” 

 

En la diligència de valoració tècnica policial, l’instructor fa constar que, “[…] encara que el 

desnivell reductor de velocitat es troba senyalitzat amb suficient antelació amb una placa 

vertical, es pot apreciar que la senyalització horitzontal es troba molt deteriorada i dèbil de 

forma que no és apreciable a simple vista aquest desnivell i podria ser el motiu pel qual el 

conductor de la bicicleta no va veure l’obstacle”. Cal remarcar que, en la interlocutòria 

d’arxivament de la denúncia penal presentada pel reclamant, es destaquen com a elements 

d’interès: “c) que tal y como consta en el atestado, esa carretera tiene varios desniveles o 

badenes similares al lugar del accidente y que ya habían sido superados por el lesionado; d) 

que el badén donde se produjo el accidente se encontraba señalizado por señalización vertical 

a una distancia aproximada de unos 15 metros –según se observa por las fotografías y croquis 

aportados–, no existiendo apenas señalización horizontal por estar muy deteriorada según el 

informe.” 
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En l’informe pericial de l’asseguradora municipal, es fa constar que en els quatre quilòmetres 

del camí on es va produir l’accident hi ha 13 desnivells, i que l’accident es va produir en el 

quart; “Por lo tanto el ciclista ya había pasado previamente por tres resaltes estando el anterior 

ubicado a 70 metros con idénticas características geométricas –aunque no señalizado– […] 

se determina que la mayor responsabilidad del accidente es consecuencia a un imprudente 

exceso de velocidad en la que circulaba el ciclista accidentado ya que prácticamente 

duplicaba la velocidad en la que debía circular por ese tramo que se encontraba 

preceptivamente señalizado mediante una señalización de tipo vertical de 30 km/h”. 

 

 

VI. El fons de l’assumpte 

 

El fons de l’assumpte sobre el qual es dictamina se centra en si hi ha responsabilitat 

patrimonial de l’Administració en el dany patit pel reclamant arran de la caiguda soferta quan 

anava en bicicleta, que atribueix a la manca de senyalització horitzontal del ressalt, a la 

confusa senyalització vertical i a la manca de manteniment de la via pública. Considera que 

aquestes circumstàncies van provocar la caiguda del ciclista, que va patir unes lesions greus 

per les quals va haver de seguir un procés rehabilitador, amb resultat de millora seqüelar final.  

 

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

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

patrimonial, l’antijuridicitat, la imputabilitat a una Administració pública i 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 no presenta dubtes, ja que s’ha acreditat el 

següent: a) La realitat i l’efectivitat d’un dany, centrat en la greu lesió física patida pel reclamant 

arran d’un accident de bicicleta a la via pública; b) Malgrat que no hi hagi coincidència en 

l’import concret, sí que n’hi ha en el fet que el dany és avaluable econòmicament. Així, la 

reclamant el quantifica provisionalment en 710.682,93 euros, mentre que la proposta de 

resolució estima que, en el cas que hi hagi dany patrimonial –cosa que nega–, s’hauria de 

quantificar en 130.757,76 euros, i c) El dany és individualitzat en relació amb l’accidentat, que 

és qui reclama.  

 

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 la senyalització i el manteniment deficients de la via pública, 

concretat en els punts que tot seguit s’examinen. 
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a) Manca de senyalització horitzontal  

 

Està acreditat que a la via pública on es va produir l’accident hi ha 13 desnivells reductors de 

velocitat i que l’accident es va produir a l’inici del quart, el qual només estava indicat amb una 

senyalització vertical, no horitzontal. Així mateix, al cap de pocs metres del desnivell esmentat, 

la via continua amb un pont de fusta.  

 

En l’escrit de reclamació, l’instant al·lega com una de les causes de responsabilitat patrimonial 

de l’Administració “[...] la omisión de señalización horizontal del obstáculo [...]”.  

 

Aquest criteri es basa en la diligència de valoració tècnica policial, segons la qual “[...] es pot 

apreciar que la senyalització horitzontal es troba molt deteriorada i dèbil de forma que no és 

apreciable a simple vista aquest desnivell i podria ser el motiu pel qual el conductor de la 

bicicleta no va veure l’obstacle”. 

 

En l’informe de la companyia asseguradora municipal es respon que “El resalte, reductor de 

velocidad […] trapezoidal, aunque instalado con anterioridad a la Norma Ministerial, tiene unas 

características geométricas compatibles con las medidas que allí se establecen, tanto en 

altura como en longitud de las rampas y una plataforma de 3 metros. Cumple con la 

señalización vertical exigida. La no disposición de señalización horizontal puede justificarse 

por el hecho de que la Orden del Ministerio de Fomento vincula el concepto reductor de 

velocidad trapezoidal al de paso de peatones transversal, que no es el caso que nos ocupa”. 

 

Aquest criteri es basa en la interlocutòria d’arxivament de la denúncia penal presentada pel 

reclamant, en què es conclou que “[...] respecto a la falta de señalización horizontal en que 

parece que se hace hincapié para justificar la conducta imprudente [de l’Administració], debe 

indicarse que el badén se considera que estaba bien señalizado por la señalización vertical, 

siendo que en la regulación de las marcas viales que hacen los arts. 166 y ss. del Reglamento 

de Circulación se comprenda la obligación de señalar los badenes”. 

 

En el tràmit d’audiència, el reclamant insisteix en la preceptivitat de senyalització horitzontal 

del desnivell, i indica “[...] la falta de visibilidad del mismo por falta de la pintura preceptiva 

[...]”. Així mateix, fa l’observació següent respecte a l’informe de l’asseguradora municipal: 

“También se indica en la pericial que la señalización vertical se encuentra señalizada con 

suficiente antelación, pero se obvia en el informe que a continuación del desnivel (invisible) 

se puede ver un puente de madera, con la posibilidad de confusión del objeto señalizado por 

la indicación vertical, al no existir señalización horizontal visible del badén.” 

 

A judici de la Comissió Jurídica Assessora, llevat que es tracti de desnivells reductors de 

velocitat de pas de vianants, jurídicament no es pot sostenir que resulti preceptiu senyalitzar 

horitzontalment els desnivells reductors de la velocitat, ja que basta una senyalització vertical. 

En el cas sobre el qual es dictamina, s’ha acreditat que no es tracta d’un pas de vianants i que 

sí que existeix senyalització vertical; per tant, es compleix la normativa de senyalització del 
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desnivell on es va produir l’accident. Així resulta de l’Ordre 3053/2008, de 23 de setembre, del 

Ministeri de Foment, a què fa referència l’informe de l’asseguradora municipal, i del Reglament 

general de circulació, a què fa referència la interlocutòria d’arxivament de la denúncia penal 

presentada pel reclamant. 

 

b) Senyalització vertical confusa 

 

En el tràmit d’audiència, el reclamant fa l’observació següent respecte a l’informe de 

l’asseguradora municipal: “También se indica en la pericial que la señalización vertical se 

encuentra señalizada con suficiente antelación, pero se obvia en el informe que a continuación 

del desnivel (invisible) se puede ver un puente de madera, con la posibilidad de confusión del 

objeto señalizado por la indicación vertical, al no existir señalización horizontal visible del 

badén.” 

 

D’aquesta manera, un cop s’ha conclòs que jurídicament no és preceptiva la senyalització 

horitzontal del desnivell en qüestió, cal examinar si el fet que al cap de pocs metres del 

desnivell hi hagués un pont de fusta va poder induir el reclamant a pensar que la senyalització 

vertical es referia al pont i no al desnivell. 

 

A judici de la Comissió, aquesta al·legació també s’ha de desestimar, ja que: a) Des d’un punt 

de vista material, la senyalització vertical del desnivell era perfectament visible, i b) Des d’un 

punt de vista formal, la senyalització vertical és la que es preveu en la normativa vigent. Cal 

destacar també, com es diu en la proposta de resolució del present expedient, que “En el 

Reglament General de Circulació no existeix cap placa per senyalitzar els ponts ja que en si 

mateixos no són cap perill. Com a molt, hi pot haver una placa d’estretament de calçada, o 

prioritat de pas, però no tenen cap possibilitat de confusió amb una placa indicativa de ressalt”. 

 

c) Manca de manteniment de la via pública  

 

Finalment, en el tràmit d’audiència la part reclamant al·lega “[...] la existencia de arena o tierra 

en el lateral de bordillo existente, hecho que podía haber ocasionado el bloqueo de la rueda 

delantera de la bicicleta en la que circulaba mi representado, siendo otro factor fundamental 

en la causa del hecho que nos ocupa. Entendiendo que esta acumulación de tierra o arena es 

debida a la falta de mantenimiento del vial al ser considerado como zona rural porque solo 

existen edificaciones de servicios muy esporádicas [...] la acumulación de tierra o arena en la 

parte del bordillo, no parece haber sido apreciada por los peritos, aunque en las fotografías 

aportadas de ellos mismos realizando mediciones también se puede ver la acumulación a lo 

largo del vial”. 

 

En resposta a aquesta al·legació, en l’informe pericial de l’asseguradora municipal es diu: “[...] 

res acredita el reclamant respecte a la participació de la sorra en la seva caiguda. […] Ni a 

l’atestat ni a l’informe pericial es ressenya com a causa de l’accident la sorra al marge de la 

via [...]”. 
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Aquesta Comissió, seguint una consolidada línia jurisprudencial, ha sostingut que no és 

procedent la indemnització si no s’acredita l’existència del nexe causal entre el fet realitzat i el 

dany que se’n deriva, i que la càrrega de la prova correspon a l’administrat, ni que sigui per a 

mostrar indicis de raonabilitat. Així, entre moltes d’altres, la Sentència d’11 de juny de 1993 

(recurs núm. 1636/1990) del Tribunal Suprem diu que, si bé “[...] no se ha de llegar a exigir 

una prueba concluyente, de difícil consecución en la mayoría de los casos, sí se ha de precisar 

para su apreciación deducir, conforme a las reglas de la sana crítica, un enlace preciso y 

directo entre uno y otro expresivo de sus dependencias entre ambos”. Cal precisar que la 

jurisprudència, sobretot la més moderna, també admet que el nexe causal aparegui “[...] bajo 

formas mediatas, indirectas y concurrentes [...]” (cf. Sentència de 13 de juliol de 2000 del 

Tribunal Suprem, recurs núm. 8182/1999).  

 

Doncs bé, en el cas sobre el qual es dictamina, no hi ha cap indici en l’expedient que porti a 

concloure que la causa de l’accident fos l’existència de sorra o terra a la via. De fet, com es 

destaca en la proposta de resolució, “[...] ni en l’atestat policial, ni en la declaració del 

testimoni, ni en les fotografies que en el mateix moment dels fets va efectuar la Policia 

Municipal, es pot apreciar cap tipus de sorra o terra en la calçada”. En la mateixa línia es 

pronuncia la interlocutòria d’arxivament de la denúncia penal presentada pel reclamant, en 

què es diu que no s’aprecien “[…] (socavones, tierra, gravilla manchas o sustancias 

resbaladizas, etc.) que hubiera podido provocar la caída o que hubieran podido ser retirados 

o arreglados por el responsable”. 

 

Però és més, encara que hi hagués hagut sorra o terra als vorals, s’ha de tenir en compte que 

es tracta d’una via que “[...] transcurre por zona rústica o de bosque (es decir, no urbana)”. 

Això ho declara la interlocutòria d’arxivament de la denúncia penal presentada pel reclamant, 

i així ho explica amb tot detall l’informe pericial de l’asseguradora municipal; dada que no és 

discutida pel reclamant. Per tant, tampoc no seria estranya l’eventual existència de sorra o 

terra als vorals en una via que transcorre per zona rústica, la qual cosa implicaria l’obligació 

del conductor d’extremar les precaucions per tal d’adequar la conducció a la naturalesa rural 

de la zona, que comporta unes característiques singulars i diferents a les vies ordinàries. 

 

En aquest sentit, s’ha de tenir present la doctrina de la Comissió respecte al principi 

d’autoconservació i precaució dels conductors, considerat un principi elemental que obliga a 

ponderar els riscos de les accions pròpies i a actuar en conseqüència, a extremar les 

precaucions en la conducció atenent les característiques de la via per la qual se circula i a 

ponderar l’experiència i la perícia del mateix reclamant (dictàmens 118/2011, 167/2012, 

360/2013 i 236/2015, entre d’altres).  

 

De l’anterior es desprèn que el reclamant no ha acreditat que la causa de l’accident sigui 

atribuïble a la manca de manteniment de la via pública. El cas és que tampoc no ha aportat 

cap indici destinat a rebatre l’excés de velocitat, que, en l’informe pericial de la companyia 

asseguradora municipal, s’imputa com a causa de l’accident. Aquesta imputació està 
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formalment prou fonamentada amb criteris tècnics partint de les dades fàctiques concurrents 

en l’accident. I, malgrat això, l’única al·legació que fa el reclamant consisteix a dir que es tracta 

de “[...] suposiciones sin ningún tipo de base fiable” –al·legació efectuada en el tràmit 

d’audiència–. S’observa que no hi ha cap tipus d’argumentació destinada a rebatre el criteri 

pericial esmentat. 

 

Cal concloure, doncs, que l’al·legació de manca de manteniment de la via pública tampoc no 

es pot admetre com a causa de la responsabilitat patrimonial pretesa.  

 

 

CONCLUSIÓ 

 

És procedent desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant 

l’Ajuntament de Terrassa pel Sr. A pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència d’una 

caiguda amb bicicleta a la via pública, i que atribueix a l’existència d’un desnivell reductor de 

velocitat senyalitzat insuficientment. 

 

 

 


