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DICTAMEN 349/2017, de 20 de desembre. Reclamació de responsabilitat patrimonial 

instada davant l’Ajuntament de Terrassa per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts 

com a conseqüència de l’atenció rebuda a l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i 

Benestar Social, d’aquest consistori, amb motiu d’una consulta al Servei de Consulta 

Sexual i Ginecològica 

 

La Comissió Jurídica Assessora, reunida el 20 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, Joan Pagès i Galtés, Eva Pons i Parera, Isabel Pont 

i Castejón, Lluís Saura i Lluvià, Joan Manuel Trayter i Jiménez, i Antoni Vaquer Aloy, i essent-ne ponent 

la Sra. Sonia Ramos i González, ha aprovat el Dictamen següent: 

 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

1. En data 20 de gener de 2015, un representant de la Sra. B i d’una filla menor d’edat, A, va 

sol·licitar la tramesa d’informació relativa a la pòlissa de responsabilitat civil de l’Àrea de 

Serveis a les persones, Cohesió i Benestar Social de l’Ajuntament de Terrassa, així com dels 

metges que van assistir la menor del 4 d’abril de 2014 en endavant, amb la finalitat d’iniciar 

una reclamació de responsabilitat per l’assistència prestada.  

 

2. Mitjançant Resolució de 19 de febrer de 2015, la tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i 

Serveis Generals de l’Ajuntament de Terrassa va considerar l’escrit com una acció de 

responsabilitat patrimonial, es va admetre a tràmit la reclamació i es va requerir a la reclamant 

que esmenés la reclamació presentada. Consta en l’expedient que aquesta resolució es va 

notificar a la interessada el 22 d’abril següent.  

 

3. El mateix 19 de febrer de 2015, el secretari municipal va trametre l’escrit al Servei de 

Consulta Sexual i Ginecològica de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar 

Social.  

 

4. El 20 de febrer de 2015, la Sra. A, en aquell moment ja major d’edat, va formular una 

reclamació de responsabilitat patrimonial en nom propi pels danys derivats de l’assistència 

prestada al Servei de Consulta Sexual i Ginecològica de l’Àrea de Serveis a les Persones, 

Cohesió i Benestar Social,  quantificada en 240.000 euros, derivats de la falta de detecció del 

seu embaràs i la consegüent impossibilitat d’accedir a l’avortament dins del període 

d’interrupció voluntària, així com per l’existència de danys morals. 



  
 

 

2 
 

 

5. La reclamant, de 17 anys en el moment dels fets, considera que, malgrat les visites 

continuades a la Consulta Sexual i Ginecològica des del 4 d’abril de 2014 en endavant, no li 

van detectar l’embaràs fins al 4 de juny de 2014, moment en què li van dir que estava de vuit 

setmanes, quan ja es trobava de setze setmanes, circumstància que li va impedir optar per la 

interrupció de l’embaràs dins del període voluntari. Considera que aquesta situació li ha 

generat unes despeses derivades de l’alimentació i la cura d’un fill; una incapacitat temporal 

durant la gestació, amb abandonament del curs escolar, i un dany moral pel patiment davant 

d’una maternitat no desitjada.  

 

6. Per escrit de 30 d’abril de 2015, el representant de la instant va donar resposta al 

requeriment d’esmena de la reclamació presentada, la qual considerava esmenada mitjançant 

la reclamació posterior presentada el 20 de febrer de 2015.  

 

7. Per mitjà d’un correu electrònic de 13 de maig de 2015, es va participar la reclamació a la 

companyia asseguradora de l’Administració. Figuren incorporades a l’expedient les seves 

al·legacions, en què s’argumenta la manca de responsabilitat en els fets del Servei de 

Consulta Sexual i Ginecològica, atesa la informació facilitada per la instant en les consultes 

practicades.  

 

8. Mitjançant una provisió de 26 de maig de 2015, l’instructor va obrir un període de proposició 

i pràctica de prova, en la qual va admetre a tràmit la prova documental i testifical proposada 

per la instant. Aquesta provisió es va notificar a la part reclamant en la mateixa data. Figuren 

incorporades a l’expedient les actes de compareixença dels testimonis davant de l’Ajuntament 

de Terrassa.  

 

9. Mitjançant un escrit de 30 de juny de 2015, la part reclamant aporta documentació 

acreditativa del naixement d’una nena sana a les 40,3 setmanes de gestació, el 24 de 

novembre de 2014, així com el carnet de família monoparental.  

 

10. Figura incorporat a l’expedient l’informe emès pel cap del Servei de Salut i Comunitat de 

l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social de 14 de desembre de 2015, 

sobre l’assistència prestada a la instant.  

 

11. Per escrit d’11 de febrer de 2016, la part reclamant va sol·licitar incorporar a l’expedient 

l’historial mèdic de la instant en Servei de Consulta Sexual i Ginecològica i la pòlissa de 

responsabilitat civil de l’Ajuntament en el moment dels fets. Figura incorporada a l’expedient 

la història mèdica de la instant en la consulta referida, així com un informe mèdic pericial sobre 

l’assistència prestada a petició de la companyia asseguradora.  

 

12. En data 12 de desembre de 2016, l’instructor va atorgar un tràmit d’audiència a la part 

reclamant i a la seva asseguradora. Mitjançant un escrit de 9 de febrer de 2017, la part 
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reclamant va reiterar les pretensions inicials, en considerar que les al·legacions del Servei i la 

pericial aportada no desvirtuava la seva responsabilitat en els fets.  

 

13. Per provisió del secretari de 16 de febrer de 2017, i atès que no s’havia concedit un període 

de proposició de prova a l’asseguradora de l’Administració, es va atorgar un període 

extraordinari de prova, el qual es va notificar a la part reclamant i a l’asseguradora. Consta 

incorporada a l’expedient la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l’Ajuntament i el 

número de pòlissa privada contractada pel psicòleg de la consulta sexual on va ser atesa la 

instant. 

 

14. Per provisió de 15 de juny de 2017, el secretari va atorgar un nou tràmit d’audiència a la 

part reclamant i a l’asseguradora de l’Ajuntament. Consta en l’expedient que l’asseguradora 

es va reiterar en les al·legacions presentades per un correu electrònic de 4 de juliol de 2017. 

No hi consta que la part reclamant presentés noves al·legacions.  

 

15. El 26 de juliol de 2017, l’instructor va emetre una proposta de resolució desestimatòria, en 

considerar l’actuació del Servei de Consulta Sexual i Ginecològica correcta i adequada als 

protocols d’actuació, d’acord amb la informació referida per la usuària.  

 

16. Mitjançant un escrit de 26 de juliol de 2017, l’alcalde de Terrassa va trametre l’esmena de 

l’expedient al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a efectes 

que s’emetés el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. 

 
17. El 5 d’octubre de 2017, la tècnica de la Direcció General d’Administració Local, amb el 

vistiplau de la responsable de Patrimoni de les Entitats Locals i la subdirectora general 

d’Assistència Jurídica i Règim Local, va informar favorablement sobre la tramesa de 

l’expedient a aquesta Comissió. 

 

18. El 10 d’octubre de 2017, va tenir entrada en aquesta Comissió Jurídica Assessora la 

petició de dictamen formulada per la consellera de Governació, Administracions Públiques i 

Habitatge. 

 

19. En la sessió de 19 d’octubre de 2017, el Ple de la Comissió va admetre a tràmit la petició 

i en va designar ponent. 

 

20. En la sessió de 30 de novembre de 2017, el Ple de la Comissió Jurídica Assessora va 

acordar ampliar en un mes el termini per a emetre el dictamen sol·licitat, i el president, per 

ofici d’1 de desembre de 2017, ho va notificar al Departament de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge. 
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FONAMENTS JURÍDICS 

 

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

 

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

per la Sra. A contra l’Ajuntament de Terrassa pels danys derivats de l’assistència prestada pel 

Servei de Consulta Sexual i Ginecològica, de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i 

Benestar Social, gestionat per aquell consistori. El motiu de la reclamació és el naixement d’un 

fill no desitjat, amb els corresponents danys econòmics i morals que ha comportat per a la 

mare, de 17 anys en el moment de la gestació, i que imputa a un retard de diagnòstic de 

l’embaràs i a la pèrdua de la possibilitat de sotmetre’s a un avortament voluntari en haver 

transcorregut el termini legal per a la interrupció voluntària de l’embaràs a petició de la dona.  

 

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 estableixen l’article 8.3.a) de la 

Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, i l’article 26.1 del Reglament 

d’organització i funcionament d’aquest alt òrgan consultiu, aprovat pel Decret 69/2006, d’11 

d’abril, ja que la quantia de la reclamació de responsabilitat patrimonial és superior al mínim 

de 50.000 euros fixat en la llei. En concret, es reclamen 240.000 euros. 

 

 

II. Normativa aplicable  

 

D’acord amb l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

(LBRL), “Les entitats locals responen directament dels danys i perjudicis causats als 

particulars en els seus béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics 

o de l’actuació de les seves autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts a la 

legislació general sobre responsabilitat administrativa”.  

 

El règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de l’Administració pública es regula en 

l’actualitat 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).  

 

Tanmateix, cal tenir en compte que 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 es va presentar el 20 de 

febrer de 2015. Per tant, en aquest cas, resulta encara d’aplicació l’LRJPAC i l’RPRP. 
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III. Legitimació activa i competència per a resoldre  

 

Interposa l’acció l’adolescent que va rebre l’assistència per part de la Consulta Sexual i 

Ginecològica, un cop assolida la majoria d’edat, i en nom propi, ja que és qui té legitimació 

activa en tant que és la persona que ha patit els danys morals i econòmics derivats de 

l’embaràs no desitjat. La reclamant actua mitjançant advocat, representació designada en el 

mateix escrit de reclamació de 20 de febrer de 2015. 

 

El centre respecte del qual es discuteix l’assistència és la Consulta Sexual i Ginecològica de 

l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, de l’Ajuntament de Terrassa. Per 

tant, no hi ha dubte que l’Ajuntament de Terrassa és competent per a conèixer de la 

reclamació.  

 

 

IV. Temporalitat de l’acció  

 

Tenint en compte que la reclamant sol·licita una indemnització pels danys morals i econòmics 

associats a la gestació, però també pels derivats del naixement d’un fill no buscat, cal situar 

el dies a quo en la data de naixement de la filla de la reclamant, és a dir, el 24 de novembre 

de 2014. La reclamació es va presentar el 20 de gener de 2015, sens perjudici del que es dirà 

sobre l’inici del procediment en l’apartat següent, i, per tant, dins del termini legal d’exercici de 

l’acció, previst en l’article 142.5 de l’LRJPAC.  

 

En casos similars resolts per la jurisprudència, en què la reclamant ha sol·licitat una 

indemnització pels danys associats a un embaràs no desitjat (ja es tracti de naixements de 

nadons amb malformacions no detectades durant l’embaràs o d’embarassos després 

d’intervencions quirúrgiques d’esterilitzacions), la Sala Tercera del Tribunal Suprem ha situat 

el dies a quo en el naixement del fill: “el daño no surge del nacimiento […], sino en el momento 

en que se produce el embarazo, aunque sus efectos lesivos no terminan hasta el instante del 

parto en el supuesto de que la gestación llegase a término o en el de la interrupción del 

embarazo en otro caso. De esta forma, debe señalarse que el momento al que para los 

supuestos semejantes a los que analizamos deberá referirse el dies a quo para el ejercicio de 

la acción de responsabilidad debe ser aquel en que el embarazo se interrumpe o en el que 

tiene lugar el nacimiento, con la consiguiente repercusión en el quantum indemnizatorio” 

(Sentència del Tribunal Suprem, de 23 de febrer de 2005, en un cas d’un naixement d’un fill 

malgrat que la mare s’havia sotmès a una lligadura tubària bilateral).  
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V. Tramitació del procediment  

 

La conformació de l’expedient és correcta, atès que està indexat i paginat. 

 

Pel que fa a l’inici del procediment, cal constatar que l’advocat de la reclamant va presentar a 

l’Ajuntament de Terrassa un primer escrit, de 20 de gener de 2015, en què actuava en 

representació de la reclamant, llavors encara menor d’edat, i de la mare, i en què sol·licitava 

“a fin de iniciar reclamación de responsabilidad civil a favor de mis clientes […] en relación a 

la atención recibida en el Área de Servicios a las Personas, Cohesión y Bienestar Social de 

Terrassa desde su primera visita el 4 de abril y los meses siguientes, que ha causado 

numerosos perjuicios económicos, personales y morales […], copia completa de la Póliza de 

Responsabilidad Civil que tienen contratada el Ayuntamiento y/o el Área de Servicios a las 

Personas, Cohesión y Bienestar Social […], así como de los médicos que le han asistido”.  

 

La tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals de l’Ajuntament de Terrassa, en 

virtut de les competències delegades per decret de l’Alcaldia-Presidència, va considerar 

aquest escrit com una reclamació de responsabilitat patrimonial, la qual va admetre, i va 

requerir a la part reclamant que esmenés la reclamació i concretés la quantia per la qual 

reclamava i la proposició de prova.  

 

L’advocat va presentar a l’Ajuntament de Terrassa un segon escrit, de 20 de febrer de 2015, 

en què es feia constar la voluntat de reclamar i s’exposaven els fets pels quals es reclamava, 

els danys i la presumpta relació de causalitat entre els danys i el funcionament del servei 

públic, així com la seva avaluació econòmica, segons preveu l’article 6 de l’RPRP, sense que 

se citi en cap moment l’escrit anterior de data 20 de gener de 2015.  

 

El 27 d’abril de 2015, l’advocat de la reclamant va rebre la notificació amb el requeriment 

d’esmena per part de l’Ajuntament de Terrassa, al qual va respondre amb l’enviament del 

segon escrit de reclamació de 20 de febrer de 2015.  

 

Malgrat que l’escrit inicial de l’advocat de 20 de gener de 2015 no reunia els requisits 

essencials previstos en l’article 6 de l’RPRP, l’escrit posterior de reclamació de 20 de febrer 

es va incorporar en el procediment administratiu i es va notificar a les parts interessades com 

a document que esmenava l’escrit inicial. Des del punt de vista de la prescripció, ja es prengui 

com a referència per a determinar la data de la reclamació el primer o el segon escrit, l’acció 

és igualment temporània. 

 

Sobre la resta de tràmits del procediment, consta en l’expedient que l’òrgan instructor va donar 

trasllat tant del primer escrit de l’advocat com del segon escrit a la companyia asseguradora 

de l’Administració i al centre al qual s’imputa la responsabilitat en els fets.  

 

Hi figura que l’instructor va obrir un termini de pràctica de prova, el qual es va notificar a la 

part reclamant, i va incorporar a l’expedient la prova documental aportada per la instant i les 
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actes de compareixença dels testimonis proposats a instància de part (l’amiga que la va 

acompanyar al centre en algunes de les visites, així com la parella) i els testimonis citats d’ofici 

(el psicòleg i la infermera que van atendre la reclamant). Ara bé, atès que l’asseguradora no 

va tenir l’oportunitat de proposar cap prova, es va obrir amb posterioritat un tràmit extraordinari 

de prova, al qual es va incorporar la pòlissa d’assegurances de l’Ajuntament i les 

manifestacions dels facultatius que van atendre la instant sobre l’existència o no d’una pòlissa 

de responsabilitat civil privada.  

 

Figura incorporada a l’expedient la història clínica de la instant en el Servei de Consulta Sexual 

i Ginecològica, l’informe emès per aquest servei sobre l’assistència prestada i un informe 

pericial aportat per l’asseguradora de l’Ajuntament.  

 

L’obertura d’un període extraordinari de prova va motivar també que s’obrís un segon tràmit 

d’audiència. L’instructor va donar trasllat de l’obertura dels dos tràmits d’audiència tant a la 

part reclamant com a l’asseguradora, les al·legacions dels quals consten incorporades a 

l’expedient.  

 

Clou l’expedient la proposta de resolució de l’òrgan instructor, desestimatòria de la pretensió, 

en considerar l’actuació del Servei de Consulta Sexual i Ginecològica correcta i adequada als 

protocols d’actuació d’acord amb la informació facilitada per la usuària.  

 

S’observa que la proposta de resolució incorpora com a valoració subsidiària dels danys 

al·legats les valoracions efectuades per la companyia asseguradora. Segons l’informe de 

l’asseguradora, el període de gestació de l’infant no es pot considerar en cap cas un període 

d’incapacitat temporal, en tant que no deriva d’una malaltia. La reclamant no prova, a més, 

que durant el període de la gestació hagués estat impedida per a realitzar les tasques 

habituals. En relació amb el dany emergent, associats a la criança i manutenció de la filla de 

la reclamant, es valora que la quantia sol·licitada de 180.000 euros no està justificada. A 

l’últim, es valora que els danys morals de la mare per l’embaràs no desitjat, quantificats per la 

instant en 50.000 euros, no han estat acreditats ni tenen cap base sobre la qual se’n pugui 

argumentar l’existència.  

 

D’acord amb la recomanació reiterada de la Comissió (dictàmens 10/2016 i 46/2016, entre 

molts d’altres), resulta convenient que l’Administració instructora efectuï una valoració 

subsidiària dels danys al·legats, per al cas d’una eventual estimació, de conformitat amb 

l’establert en l’article 12.2 de l’RPRP i, actualment, en l’article 81.2, tercer paràgraf, de l’LPAC. 

En aquest sentit, és adient la fonamentació que l’instructor fa sobre la inexistència del dany 

consistent en la incapacitat temporal per l’embaràs, però podria haver entrat a analitzar la 

valoració d’un hipotètic dany econòmic i moral associat a l’embaràs no desitjat, malgrat que la 

proposta sigui desestimatòria, perquè tots dos danys es poden presumir com a existents en 

aquest cas.  
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VI. Circumstàncies de fet  

 

Existeix divergència entre les visites que la part reclamant al·lega que li van fer en la consulta 

sexual i les que estan documentades en la història clínica aportada a l’expedient. En concret, 

la divergència es projecta sobre les tres primeres visites:  

 

Segons la reclamant, va acudir en tres ocasions (els dies 4 i 14 d’abril i 6 de maig de 2014), 

acompanyada d’una amiga, al Servei de Consulta Sexual i Ginecològica de l’Ajuntament de 

Terrassa per a demanar la realització d’una prova d’embaràs, donat que havia mantingut 

relacions sexuals amb la parella i no havia tingut la menstruació. En concret, indica que el dia 

4 d’abril va comunicar que havia tingut unes pèrdues marrons que no havia tingut abans i que 

després de la consulta li van dir que tornés al cap de deu dies per a fer un seguiment. Sobre 

la visita del dia 14 d’abril, la reclamant al·lega que va explicar que el dia 11 d’abril havia tingut 

un sagnat però no en la quantitat i amb la durada que tenia habitualment la menstruació. 

També indica que li van respondre que, si hi havia sagnat, no hi havia embaràs i que 

segurament es tractava d’un desajustament hormonal, i que, per aquest motiu, li van donar 

hora per al 6 de maig per a realitzar unes anàlisis. En la visita del dia 6 de maig, diu que va 

manifestar que no tenia regla i que vomitava als matins, i li van prescriure unes anàlisis.  

 

Per tal d’acreditar aquests fets, la reclamant aporta a l’expedient un justificant de la visita 

suposadament realitzada a la consulta el dia 4 d’abril de 2014.  

 

El psicòleg del centre va signar el justificant d’aquesta data i explica, durant la declaració com 

a testimoni, que aquest justificant indica que la persona ha estat al servei per qualsevol motiu, 

pot ser per a demanar hora o perquè la persona ha estat atesa en un despatx. El testimoni 

afirma que aquest dia no es va atendre la reclamant a cap despatx ni a cap consulta, que 

aquest document el va emetre amb posterioritat a la data de 4 d’abril de 2014 i que ho va fer 

a sol·licitud de la mateixa reclamant. Justifica aquest extrem en dues raons: en primer lloc, 

perquè hi consta el codi d’identificació de la usuària i, en canvi, en els justificants de visites 

posteriors no hi consta aquest codi, i, en segon lloc, perquè en l’apartat de l’hora consta que 

“no recorden hora de visita” i, si s’hagués emès el justificant el dia de la visita en qüestió, 

s’hauria anotat l’hora.  

 

En la declaració, el psicòleg indica: “Jo crec que va venir el dia 9 d’abril de 2014 a demanar 

hora pel motiu de la primera visita.” Segons l’informe del cap del servei, aquesta és la primera 

data en què tenen constància que la reclamant ha estat a les dependències, segons consta al 

Gestor de Cites. No hi ha cap documentació a l’expedient que permeti acreditar aquest extrem.  

 

La reclamant no acredita la visita del dia 14 d’abril. Tampoc no resulta de la història clínica 

que aquesta visita es realitzés.  

 

En relació amb la visita de 6 de maig de 2014, consta en la història clínica que aquesta va 

tenir lloc amb la infermera del servei, que el motiu de la consulta va ser obtenir informació 
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general sobre mesures anticonceptives i que es va prescriure una analítica de protocol prèvia 

a l’anticoncepció. La infermera va indicar en la història clínica: “Informació gral. ACH 

[anticonceptius hormonals]. Valorarà amb la mare. Analítica de protocol.”  

 

El 15 de maig de 2014, la reclamant es va fer l’analítica sol·licitada.  

 

Segons la història clínica, la primera visita motivada per amenorrea, que va generar la pràctica 

d’un test d’embaràs, va ser el 4 de juny de 2014. En aquesta visita la reclamant va conèixer 

el diagnòstic de l’embaràs i va manifestar la seva voluntat d’interrompre’l. Des del servei es 

va activar el protocol d’interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) i es va citar la reclamant per 

al dia 12 de juny, perquè pogués reflexionar sobre la decisió. A partir de la data de l’última 

regla que la reclamant va indicar al servei –19 d’abril de 2014–, i que es va anotar a la història 

clínica, els professionals d’aquest servei van considerar que la reclamant estava en aquell 

moment entre la setmana 6 i 7 de la gestació.  

 

Un dia després de conèixer el diagnòstic de l’embaràs, el 5 de juny de 2014, la reclamant va 

acudir a l’Hospital Mútua de Terrassa “per datació de gestació per desig d’IVE”. L’ecografia 

practicada durant aquesta visita va indicar que estava embarassada de 16 setmanes. 

 

D’acord amb la cita que tenia programada al Servei de Consulta Sexual i Ginecològica, el dia 

12 de juny de 2014 hi va acudir per a obtenir informació sobre l’IVE, però consta que no va 

informar sobre els resultats de l’ecografia practicada el dia anterior, i la van derivar a l’Hospital 

de Terrassa perquè es procedís a la interrupció de l’embaràs. En el document de derivació, 

consta novament com a data de l’última menstruació el 19 d’abril de 2014.  

 

El 24 de novembre de 2014, va néixer la filla de la reclamant. En l’informe d’alta hospitalària 

consta que la data aproximada de l’última regla va ser el 14 de febrer de 2014.  

 

 

VII. Posició de la reclamant  

 

Segons la reclamant, el funcionament anormal del Servei de Consulta Sexual i Ginecològica 

consisteix a no haver detectat l’embaràs durant les visites de 4 i de 14 d’abril i de 6 de maig 

de 2014, malgrat insistir en els símptomes d’embaràs i sol·licitar-ne la prova. Al·lega que 

aquest retard en el diagnòstic de l’embaràs li ha generat una pèrdua d’oportunitat d’avortar 

dins del període voluntari d’interrupció de l’embaràs, amb els danys econòmics i morals 

corresponents que comporta el naixement d’un fill no desitjat, a més d’un període d’incapacitat 

temporal de la mare per no haver pogut continuar amb el curs escolar durant la gestació. 

 

La reclamant aporta a l’expedient els justificants de les visites realitzades a la consulta i la 

documentació que allà li van facilitar; el justificant de la visita efectuada a l’Hospital Mútua de 

Terrassa amb l’ecografia practicada, en què consta que el 5 de juny de 2014 es trobava de 16 

setmanes; l’informe mèdic del naixement d’una nena sana el 24 de novembre de 2014; una 
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fotocòpia del carnet de família monoparental, i una fotocòpia del llibre de família. En la 

reclamació de 20 de febrer de 2015, sol·licita que declarin com a testimonis una amiga i la 

parella en el moment dels fets, que la van acompanyar a algunes de les visites efectuades a 

la Consulta Sexual i Ginecològica.  

 

 

VIII. Informe ad hoc del cap del Servei de Salut i Comunitat  

 

L’informe ad hoc emès pel cap del Servei de Salut i Comunitat, de 14 de desembre de 2015, 

explica que “atesa la naturalesa de les consultes i del perfil de les usuàries, es donen dos 

tipus d’atencions: visites programades, amb cita prèvia; consultes sense cita prèvia, que 

poden ser telefòniques o presencials. La principal activitat del servei correspon a les visites 

programades, en les quals es du a terme una atenció i valoració clínica completa, s’obre 

història clínica i es registra tant les dades de la persona usuària com de la informació clínica, 

del motiu de la consulta i de l’atenció que es dona […]. [T]ambé es reb[e]n consultes, ja sigui 

de forma telefònica o presencial, sense cita prèvia, de forma espontània. Es tracta de 

consultes que tenen un caràcter d’anonimat, ja que sovint les usuàries volen fer alguna 

consulta sense ser identificades. En aquests casos, l’atenció que es dona cal entendre-la com 

a una resposta orientativa, que genera una planificació de cita prèvia al nostre servei si cal, o 

bé una derivació a un servei d’urgències si la situació ho requereix. Per tant d’aquest tipus 

d’intervenció no en queda cap registre d’atenció al nostre servei. També cal dir que les visites 

presencials al servei poden correspondre, simplement, per a demanar una cita prèvia, sense 

que hi hagi consulta ni atenció, i tampoc en queda registre d’activitat”.  

 

L’informe ratifica la versió del psicòleg relativa al justificant de la visita del dia 4 d’abril de 2014: 

“Aquest justificant […] s’ha fet confiant en la informació que manifesta la usuària, atès que […] 

el registre de la Consulta Sexual no recull informació de les consultes sense cita prèvia i 

l’accés al Gestor de Cites és restringit i laboriós. Així, amb l’única voluntat de no complicar els 

tràmits a la usuària es va fer el justificant amb la informació que va aportar ella.”  

 

També s’hi indica que no hi ha cap registre sobre la visita de la reclamant del dia 14 d’abril de 

2014, i es descriuen les visites dels dies 6 de maig i 4 i 12 de juny de 2014, segons el contingut 

que resulta de la història clínica, i que s’ha descrit en l’apartat VI d’aquest Dictamen.  

 

 

IX. Informe pericial sol·licitat per la companyia asseguradora de l’Ajuntament de 

Terrassa  

 

El pèrit mèdic consultat, després de descriure les diferents consultes i visites que es deriven 

de la història clínica, explica que la data de la gestació es calcula sobre la data de l’última 

regla i que aquesta data només la pot facilitar la pacient, i que també es pot calcular quan es 

realitza una ecografia de l’embrió.  
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Segons es desprèn de la història clínica, en la visita registrada de 6 de maig de 2014, quan la 

reclamant estava realment en la setmana 12 de la gestació, no va advertir que tenia dues 

faltes i es va limitar a sol·licitar informació sobre anticoncepció. D’acord amb el protocol, es va 

sol·licitar una analítica de sang prèvia preceptiva abans de l’anticoncepció.  

 

En la visita de 4 de juny de 2014, la pacient va informar d’una manera inexacta que la data de 

l’última regla havia estat el 19 d’abril de 2014 i sobre aquesta informació el servei va calcular 

una gestació de 6-7 setmanes i la va derivar a l’hospital de referència.  

 

El pèrit conclou que, analitzada la història clínica, l’actuació del Servei de Consulta Sexual i 

Ginecològica va ser correcte i adequat als protocols d’actuació.  

 

 

X. Informe de la companyia asseguradora  

 

La companyia asseguradora valora que la reclamació s’ha de desestimar perquè la prestació 

del servei sempre s’ha dut a terme amb plena i total garantia del que és el seu objecte, sense 

que aquest es pugui analitzar des d’una perspectiva diferent i sobre la base de la informació 

facilitada per la reclamant. L’informe insisteix en el fet que aquest servei dona assessorament 

i informació i, per tant, que no pot ser considerat com una consulta clínica o hospitalària. Per 

aquesta raó, la base de les decisions i accions que es poden donar des del servei és la mateixa 

informació que la persona usuària facilita, ja que no es tenen altres fonts d’informació ni altres 

mitjans de diagnòstic. Segons l’asseguradora, la versió que la reclamant dona no està 

recollida ni documentada en la història clínica que consta en l’expedient i no existeix cap 

document que desacrediti allò que posa de manifest la mateixa història clínica.  

 

 

XI. Proposta de resolució  

 

L’Ajuntament manifesta, al seu torn, que no pot prosperar la reclamació i proposa desestimar-

la, atès que considera que l’actuació prestada a la Consulta Sexual i Ginecològica és ajustada 

als protocols d’actuació, de conformitat amb la informació facilitada per la usuària.  

 

Per a arribar a aquesta posició, té en compte, a més de la documentació aportada per la 

instant, la història clínica completa de la Consulta Sexual i Ginecològica; la declaració com a 

testimonis de dos professionals del centre que van participar en les visites –un psicòleg i una 

infermera–; l’informe emès pel cap del Servei de Salut i Comunitat sobre l’assistència prestada 

a la Consulta Sexual i Ginecològica, i l’informe pericial aportat a instància de l’asseguradora 

de l’Ajuntament sobre l’assistència prestada en la consulta sexual.  
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XII. Responsabilitat patrimonial de l’Administració  

 

Perquè prosperi la reclamació cal que hi concorrin els requisits previstos pels articles 139 i 

141 de l’LRJPAC: a) que existeixi un dany real, efectiu, avaluable econòmicament i 

individualitzable en una persona o un grup de persones; b) que la lesió sigui conseqüència del 

funcionament normal o anormal del servei públic; c) que no hi hagi intervingut força major, i d) 

que el dany sigui antijurídic, en el sentit que qui el pateixi no tingui el deure de suportar-lo. 

 

 

XIII. Danys 

 

La reclamant al·lega que, com a conseqüència de l’embaràs no desitjat, ha patit un dany 

associat a la incapacitat temporal durant l’embaràs (180 dies impeditius: 10.000 euros), un 

dany econòmic per la criança i manutenció de la filla no buscada (180.000 euros) i un dany 

moral associat a l’embaràs no desitjat (50.000 euros).  

 

Aquesta Comissió considera que el període d’incapacitat temporal no ha quedat acreditat en 

l’expedient, i una gestació no suposa per si mateixa un supòsit automàtic d’incapacitat 

temporal. Per tant, aquest dany no és efectiu.  

 

En canvi, es pot considerar un dany efectiu el dany moral associat a l’embaràs no desitjat si 

es concreta en la pèrdua d’oportunitat d’interrompre’l voluntàriament. En el present cas, 

aquest és un dany efectiu, individualitzat i avaluable econòmicament i és susceptible de 

rescabalament si hi concorren la resta de requisits per tal de reconèixer la responsabilitat de 

l’Ajuntament en els fets. La jurisprudència del Tribunal Suprem ha admès en supòsits 

d’embarassos no desitjats la indemnització del dany moral associat a la lesió de 

l’autodeterminació de la mare sobre la possibilitat de decidir, amb coneixement i d’acord amb 

les seves preferències i interessos, sobre la interrupció voluntària de l’embaràs en els terminis 

legals; “la frustración de la decisión sobre la propia paternidad o maternidad […] ha 

comportado una restricción de la facultad de autodeterminación derivada del libre desarrollo 

de la personalidad” (sentències de 3 d’octubre de 2000 i de 5 de maig de 2005 del Tribunal 

Suprem). En canvi, ha descartat que pugui ser indemnitzable el dany moral associat al 

naixement del fill (Sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem de 5 de juny de 1998), tesi 

que aquesta Comissió ha aplicat en diversos dictàmens (262/2012, en què es va proposar 

estimar la reclamació únicament pel dany moral associat a l’embaràs no desitjat, i 167/2016).  

 

Quant als danys econòmics associats a la criança i manutenció, són danys efectius i 

avaluables econòmicament; però, d’acord amb la jurisprudència majoritària del Tribunal 

Suprem, no són antijurídics perquè formen part de l’obligació dels progenitors de prestar 

aliments als fills i, en aquest sentit, no són danys indemnitzables: “Sería […] un grave error 

integrar este concepto resarcitorio con el importe de las cantidades destinadas a la 

manutención del hijo inesperado, pues ésta constituye para los padres una obligación en el 

orden de las relaciones familiares impuesta por el ordenamiento jurídico, de tal suerte que el 
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daño padecido no sería antijurídico, por existir para ellos la obligación de soportarlo” 

(Sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2000; en contra, però, es pot veure, la 

Sentència del Tribunal Suprem de 23 de febrer de 2005, que va indemnitzar el perjudici que 

pot comportar la cura i criança d’un fill no desitjat).  

 

 

XIV. Funcionament del Servei de Consulta Sexual i Ginecològica i relació de causalitat 

amb els danys  

 

La instant centra la reclamació sobre el funcionament anormal del Servei de Consulta Sexual 

i Ginecològica en el fet que va comunicar els símptomes d’embaràs en les tres visites 

realitzades els dies 4 i 14 d’abril i 6 de maig de 2014 i els professionals del servei no li van 

practicar una prova d’embaràs. Respecte a les visites posteriors, considera que els 

professionals van actuar incorrectament perquè no van advertir que estava embarassada de 

més de catorze setmanes. En conclusió, com a conseqüència d’aquestes actuacions del 

servei, no va poder interrompre l’embaràs d’acord amb l’article 14 de la Llei orgànica 2/2010, 

de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.  

 

La responsabilitat patrimonial en el cas naixeria de l’error de diagnòstic de l’embaràs i de la 

consegüent manca d’informació a la reclamant per a poder decidir d’una manera lliure sobre 

la seva maternitat.  

 

Sobre les diferents actuacions del servei, es pot arribar a les conclusions següents:  

 

– La visita de 4 d’abril de 2014 es tractaria d’una consulta senzilla no enregistrada inicialment 

o bé no arribada a realitzar, atès que queda provat en l’expedient que el justificant es va 

emetre amb posterioritat a petició de la mateixa pacient. Si la visita es va produir, no es coneix 

el motiu de la consulta.  

 

– La visita de 9 d’abril de 2014 va ser la primera enregistrada en el centre, sense cita prèvia, 

segons l’informe del cap del Servei. El motiu de la visita no consta en la documentació 

aportada.  

 

– La presumpta visita de 14 d’abril de 2014 relatada per la instant no consta acreditada 

documentalment en l’expedient. 

 

– La visita de 6 de maig de 2014 va ser la primera amb cita prèvia i tenia com a motiu rebre 

informació sobre mètodes anticonceptius; visita que va realitzar la infermera. 

 

– En la visita de 4 de juny de 2014, la reclamant va referir amenorrea i li van practicar un test 

d’embaràs, amb resultat positiu.  

 

– En la visita de 12 de juny, la van derivar a un altre centre per a interrompre l’embaràs. 
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Si bé hi ha dubtes en relació amb les visites dels dies 4 i 9 d’abril de 2014, tant en relació amb 

la seva existència com en relació amb el motiu de les visites, tot sembla indicar que es van 

tractar de visites administratives o visites de consulta ràpida no relacionades amb la realització 

d’un test d’embaràs. Corrobora aquesta interpretació el fet que en la primera visita, en què 

consta el motiu per al qual la instant va acudir al centre, de 6 de maig de 2014, es fa constar 

expressament que el motiu de la consulta és l’anticoncepció i no hi ha cap referència a 

consultes prèvies sobre la sol·licitud d’una prova d’embaràs.  

 

Com explica l’informe del cap del servei qüestionat, el funcionament del servei permet que es 

realitzin consultes espontànies, sense cita prèvia, tenint en compte que és un servei dirigit a 

joves i sobre un tema de gran sensibilitat que pot generar un alt grau de preocupació 

immediata i la necessitat d’una resposta urgent. El sistema d’enregistrament de les visites 

només inclou informació sobre l’activitat concreta realitzada en el servei si la visita és 

programada. De l’expedient resulta, per tant, que les atencions rebudes per la reclamant 

durant el mes d’abril no van ser programades i no ha quedat constància en la història clínica 

sobre el motiu de l’atenció i el seu contingut.  

 

La reclamant al·lega que els dies 4 i 14 d’abril haurien tingut lloc visites ordinàries en els 

despatxos d’algun dels professionals del servei, en què hauria comunicat els símptomes 

d’embaràs, i que en cap cas no li van practicar una prova d’embaràs. Aquesta Comissió no 

pot donar per acreditada una negligència tan greu com la que s’imputa als professionals del 

servei afectat sense disposar de més informació que la versió de la mateixa reclamant. En 

aquest sentit, els testimonis que ratifiquen aquesta versió no són testimonis directes del 

contingut de les converses que hi va haver entre els facultatius i la instant, i la informació que 

aporten la coneixen perquè la reclamant els l’ha facilitada.  

 

Segons la instant, els professionals del servei haurien omès, en tres ocasions, una mesura de 

diligència molt bàsica, com és la pràctica d’una prova d’embaràs, malgrat ser aquesta una de 

les seves funcions i malgrat conèixer el risc d’embaràs que li hauria transmès la reclamant. 

Segons manifesta la infermera del servei en la seva declaració, tots tres professionals del 

centre (infermera, ginecòloga i psicòleg) poden realitzar la prova d’embaràs sense necessitat 

de cita prèvia. En tractar-se d’una prova innòcua i ràpida, tot sembla evidenciar que aquesta 

s’hauria practicat si la pacient hagués manifestat un retard menstrual.  

 

L’actuació del servei en relació amb la gestió de l’IVE es va adequar a la informació incorrecta 

que la mateixa reclamant va posar de manifest sobre la data de l’última menstruació. Cap 

retret es pot imputar al servei en aquest sentit perquè la conducta de la víctima va contribuir 

significativament al resultat final.  

 

En conclusió, si no s’ha acreditat que hagi existit un funcionament defectuós del servei en no 

informar la reclamant sobre l’existència de l’embaràs, s’ha de negar que es doni el nexe causal 
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necessari entre el funcionament del servei i la pèrdua d’oportunitat de la reclamant 

d’interrompre l’embaràs.  

 

 

CONCLUSIÓ 

 

És procedent desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant 

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

l’atenció rebuda a l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, d’aquest 

consistori, amb motiu d’una consulta al Servei de Consulta Sexual i Ginecològica. 

 

 

 

 


