
VILÀ ESTIMA UNA QUEIXA PER UNA CAIGUDA PEL MAL 

ESTAT DEL PAVIMENT DEL PORTAL DE L’ÀNGEL 

 
Una veïna va tenir un accident a la cèntrica avinguda, però l’Ajuntament no ha 

admès la seva reclamació perquè va obviar l’informe tècnic i només va tenir en 

compte les al·legacions de l’asseguradora 

 

La síndica considera que l’actuació municipal ha estat insuficient i diu que a 

l’informe tècnic queda provat el mal estat del terra 

 

El mal estat del paviment d’un tram del Portal de l’Àngel va ser la causa de la caiguda que 

va patir una dona i que li va provocar algunes lesions importants. Així ho creu la síndica 

de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, que ha estimat la queixa d’una ciutadana 

d’avançada edat que va ensopegar. La defensora li ha donat la raó en la seva reclamació 

contra l’Ajuntament de Barcelona en matèria de responsabilitat patrimonial.  

 

L’accident va tenir lloc el dia 21 de març de 2011, quan la ciutadana, que ara té 76 anys, 

va ensopegar amb unes rajoles del terra que sobresortien. Arran de la caiguda, la dona va 

ser traslladada amb ambulància a un centre hospitalari on se li van diagnosticar una 

fissura a l’espatlla i contusions diverses en una de les cames. La lesió que es va fer a 

l‘espatlla li restarà mobilitat de forma permanent. 

 

La síndica ha considerat que l’actuació del Districte de Ciutat Vella ha estat poc eficaç. 

Per desestimar la responsabilitat patrimonial, l’Ajuntament ha tingut en compte únicament 

les al·legacions de la companyia asseguradora, a pesar que queda provat el mal estat del 

paviment, tant en l’informe tècnic del servei de manteniment com per les fotografies 

aportades per la promotora de la queixa, tal com ha reconegut el Districte de Ciutat Vella 

a la síndica. 

 

La companyia asseguradora sosté que hi havia suficient zona de pas per als vianants en 

bones condicions per evitar l’aixecament del paviment i considera que no hi ha un nexe 

causal necessari per determinar l’existència de responsabilitat patrimonial. En canvi, la 

defensora creu que només tenir en compte les al·legacions de la asseguradora és 



insuficient i s’hauria hagut de valorar el fet que els tècnics municipals van reparar el 

paviment en el lloc en què es va produir l’accident en unes dates posteriors al sinistre, així 

com l’avançada edat de la dona, amb les limitacions que això pot suposar, i l’habitual 

afluència de vianants del Portal de l’Àngel.  

 

A més, Vilà considera que, en un tema tan difícil com és el nexe de causalitat que 

necessàriament s’ha d’apreciar entre l’actuació de l’Administració i els danys, l’Ajuntament 

hauria d’haver tingut en compte la Sentència del Tribunal Suprem de 12 de juny de 1991 

que admet la teoria del concurs de causes i que determina que el fet que la culpa sigui de 

la víctima no exclou totalment la responsabilitat de l’Administració. Si s’admet la 

concurrència de culpes, es pot produir una compensació econòmica per a la víctima d’un 

accident. 

 

Quan va presentar la queixa, el 3 d’abril, la síndica va informar a la reclamant que encara 

es trobava dins els terminis legals previstos per interposar un recurs d’alçada contra la 

decisió municipal. Es tracta d’un recurs administratiu a través del qual se cerca que un 

òrgan administratiu superior revisi un acte dictat per un altre òrgan de qui depèn 

jeràrquicament. 

 

La ciutadana va presentar el recurs d’alçada el passat 12 d’abril i l’Ajuntament disposa de 

tres mesos per resoldre’l. La síndica ha recomanat al Districte de Ciutat Vella que en la 

resolució de l’esmentat recurs tingui en compte l’informe tècnic per poder arribar a una 

decisió ajustada a dret.  

 


