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Suïcidi i dret de danys
Responsabilitat de l'administració a partir del segon intent?
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• Introducció

A l'Estat Espanyol, amb quasi quaranta milions d'habitants, es van suïcidar, l'any 1995, 2300
persones (INE), cosa que representa un 0'575 per 10.000. D'aquests 1732 van ser homes i 568
dones.

Les estimacions del Cuerpo Nacional de Policia (2746) i de la Guardia Civil (1732) ens donen xifres
diferents, cosa que dificulta conèixer amb exactitud les dades a l'Estat Espanyol però en qualsevol
cas el suïcidi té una incidència molt menor que en altres estats com França (2 per 10.000) i Alemanya
(1'5 per 10.000), amb molta més població (60 i 80 milions d'habitants respectivament), on es
produeixen uns 12.000 suïcidis anuals i molt per sota també dels EUA (1'13 per 10.000, 265 milions
d'habitants) on el suïcidi és la novena causa de mort, just per sota de la SIDA, amb uns 30.000 casos
anuals, entre 1992 i 1996.

Jurídicament, però, la repercussió del suïcidi és molt inferior a la que aquestes dades ens
podria fer pensar. En el període 1996-1999 el TS ha dictat únicament 12 sentències vinculades
a la responsabilitat civil que es pot derivar d'un suïcidi.

Aquestes sentències, tot i que estadísticament no tenen rellevància, segueixen les tendències generals
marcades per les estadístiques oficials, almenys en dos aspectes concrets: a) la major incidència del
suïcidi entre els homes i b) la predominància de l'asfixia - cinc casos - i el llançament al buit - tres
casos - com a mitjans més utilitzats. A més, tot i la manca de dades en dos casos, es pot constatar que
els suïcidis a la presó són tots per asfixia mentre que als hospitals es deuen tots al llançament al
buit.

L'art. 93 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, del contracte d'assegurança, ens dóna un concepte
legal de suïcidi: la mort causada conscientment i voluntàriament pel propi assegurat. La
definició recorda a Emile DURKHEIM, sociòleg francès (1858-1917), que el definí com tot cas de
mort que resulta, directa o indirectament, d'un acte positiu o negatiu, realitzat per la mateixa víctima i
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amb coneixement per part seva que es produirà aquest resultat. Aquesta caracterització pot
presentar dificultats respecte la responsabilitat extracontractual ja que en tractar-se d'una
autolesió conscient i realitzada per qui la pateix es fa difícil exigir responsabilitat a alguna
persona. Però, el problema no sol presentar-se a la jurisprudència la qual es centra en la
responsabilitat patrimonial de l'administració sota la custòdia de la qual es troba el suïcida.

• Els casos del període 1996-1999

A priori la responsabilitat civil derivada del suïcidi es pot centrar en tres grups de casos:

a) Els danys que pot causar el suïcida a tercers quan comet el suïcidi o el seu intent.

En aquest període, però, no ha arribat cap cas al TS en què una persona demandi a qui s'ha
intentat suïcidar, als hereus del suïcida o a l'Administració que el custodiava pels danys
patits a conseqüència de l'acció suïcida.

L'exemple històric és la STS, 4ª, 12.3.1975 que atorgà una indemnització per dany moral als pares i a
la núvia de Manuel S.M. que morí quan passejava amb la seva núvia per Granada i en passar per
davant d'un psiquiàtric els va caure a sobre un malalt mental que intentava suïcidar-se. En el cas
però la responsabilitat es fa recaure sobre l'administració sanitària i no es fa cap esment de la
possible responsabilitat del suïcida.

b) La responsabilitat d'algun particular per no haver evitat el suïcidi o per haver-hi
contribuït.

Aquí hi podem ubicar l'auxili o inducció al suïcidi. Les sentències són penals i condemnen a
qui ha auxiliat sense que se n'examini la possible responsabilitat civil. En la jurisprudència
espanyola es desconeix algun cas en què algun parent de qui ha estat auxiliat al suïcidi hagi
interposat una demanda per danys a l'auxiliador, potser perquè, fora d'algun cas excepcional,
els auxiliadors solen ser precisament persones del cercle familiar o íntim del suïcida. Com a
derivat d'aquests trobem algun altre supòsit en el qual es presenta una demanda contra algun
particular que hagi tingut alguna mena de relació amb el suïcida que hagi pogut influir en la
seva decisió però sense que aquesta influència pugui ser qualificada penalment com a
inducció al suïcidi. No sembla però que aquest tipus de demanda tingui massa possibilitats de
ser estimada.

STS, 1ª, 30.12.1998. Els parents d'un suïcida demanden a Telefónica de España SA 100 milions de
pta. pels danys humans, morals i materials provocats per la mort en suïcidar-se de Francisco Javier
C.M. Els actors demanden també l'abonament de 113.974 pta. corresponents a l'ús del "903" i la
declaració d'aquests tipus de línies com a il·lícites. Tot i que la sentència no aclareix les
circumstàncies de fet d'acord amb el que expressa la demanda podem suposar que el suïcidi es
produí en rebre la factura del "903" i representar-se'n les conseqüències. Els actors demandarien
doncs a Telefónica com a causant o inductora del suïcidi. El TS desestima el recurs de cassació i
confirma les sentències de primera instància i audiència que havien absolt a Telefónica de qualsevol
responsabilitat.

c) La responsabilitat d'alguna administració per no haver evitat el suïcidi.

El TS ha dictat, entre 1996 i l'actualitat, 11 sentències que resolen reclamacions de parents de
suïcides contra l'Administració. Podem diferenciar tres grups de casos segons on es produeix
el suïcidi: hospitals (4), presons (5) i servei militar (2). En tots tres existeix una vinculació
especial entre el suïcida i l'administració cosa que pot comportar, per diferents vies, una
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obligació especial de l'Administració d'evitar el suïcidi de l'administrat que es troba sota al
seu càrrec, sota la seva custòdia o al seu servei de manera forçosa.

En 5 casos s'aprecia responsabilitat de l'administració amb indemnitzacions per un total de 36
milions de pta. En els hospitals (3 casos) per una omissió negligent dels serveis hospitalaris i a la
presó (2 casos) per un incompliment greu de l'obligació de vetllar per la vida dels presos. Les altres 6
sentències amb demandes que sumen 108 milions de pta. (sense poder computar la STS 18.4.1997 que
no dóna les xifres) no aprecien responsabilitat de l'administració.

• Suïcidis a hospitals

• Malalts ingressats a l'hospital per temptativa de suïcidi.

Dels casos esdevinguts en hospitals en destaquen dos d'especialment tràgics: el suïcida ha
ingressat a l'hospital després d'haver-se intentat suïcidar, no ho ha aconseguit ni al carrer ni a
casa seva i en canvi, quan ja està ingressat a conseqüència precisament d'aquest intent i sota
tractament o vigilància, aconsegueix suïcidar-se al mateix l'hospital. El TS aprecia
responsabilitat de l'administració hospitalària fonamentada en la manca de mesures de
seguretat o vigilància suficients: en el primer, per instal·lar el malalt en una habitació des de la
que tenia accés al terrat i, en el segon, per no evitar que el malalt sortís de la unitat de
psiquiatria quan ell mateix ho decidí i pogués accedir sense cap oposició a la onzena planta de
l'edifici. El TS aplica l'art. 1903 CC per justificar la responsabilitat de l'Insalud esmentant
l'apropament de la responsabilitat extracontractual des del principi culpabilístic als criteris de
la responsabilitat objectiva.

STS, 1ª, 9.3.1998. Julio G.N. de 59 anys, pensionista, casat i amb dos fills fou trobat el 17.10.1990 per
la seva muller, Celedonia M.O., estirat al llit, inconscient i amb el tub d'una bombona de gas butà
oberta introduït a la boca. La dona trucà al metge de guàrdia que n'ordenà el trasllat urgent a
l'hospital de Cruces (Barakaldo). Fou ingressat a la UVI i dos dies després, el 19.10.1990 fou
traslladat a l'hospital de Valdecilla fent-se constar a l'alta de l'hospital de Cruces l'intent de suïcidi
greu per inhalació de gas butà i les ferides superficials que havia patit. En el nou hospital, ocupà una
habitació a la tercera planta per rebre tractament medicopsiquiàtric. Pocs dies després, el 23.10.1990,
Julio accedí des de la seva habitació al terrat de l'edifici des d'on es llença al buit. Celedonia demandà
15 milions de pta. a l'Insalud: el TS estima el recurs de cassació presentat per l'actora, cassa la
sentència d'Audiència que havia absolt totalment l'Insalud i confirma íntegrament la sentència de
primera instància, atorgant una indemnització de 5 milions de pta.

La responsabilitat de l'Insalud es fonamenta en la manca de mecanismes de vigilància i
custòdia suficients. La defensa de la correcta actuació de l'administració en base al tractament
que seguia el malalt, a la vigilància, observació i atenció constants, i al control quasi continu
per part de les infermeres del centre no pot superar el fet evident que alguna previsió, cura o
atenció va fallar si el malalt a qui s'havia diagnosticat una tendència al suïcidi aconsegueix
suïcidar-se precisament a l'hospital on se l'ha ingressat per tenir-ne cura i curar-li aquesta
tendència. En aquest cas el TS afirma clarament que l'habitació assignada al malalt no hauria
d'haver tingut accés al terrat i que la vigilància a la que estava sotmès no es podia aturar en el
moment d'anar-se'n a dormir el malalt. La manca d'aquestes mesures justifica la
responsabilitat in eligendo o in vigilando, ex art. 1903 CC, de l'administració sanitària per
aquesta falla en l'organització dels serveis i en la individualització de l'adopció de mesures o
mitjans materials i personals.

STS, 1ª, 22.7.1997. Andrés De L. de A., de 48 anys, casat i amb dos fills, quedà ingressat el 6.4.1991,
procedent del Servei d'Urgències, a la Unitat de Psiquiatria de l'Hospital General de Palència Río
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Carrión després d'haver-se intentat suïcidar per intoxicació. El pacient havia estat ja ingressat en
nombroses ocasions anteriors per quadre depressiu i diversos intents de suïcidi. El 24.4.1991 a les
23'35 h. Andrés sortí de l'esmentada Unitat situada a la tercera planta de l'edifici i sense que cap
zelador, ATS o vigilant li impedissin pujà a la plantà onzena de l'edifici on penetrà a la sala d'espera
i televisió n'obrí una finestra i es llençà al buit morint a l'acte. Baudilia L.L., vídua, en el seu propi
nom i en el del seu fill menor d'edat, David, i la filla Almudena de L.L. interposen una demanda contra
l'Insalud, José Carlos M.V. director mèdic i gerent de l'Hospital i Cristina G.-D.U, metgessa del servei
de psiquiatria. La demanda, de 16 milions de pta. per danys morals i patrimonials és acceptada en
instància i confirmada en audiència i pel TS.

En aquest cas la responsabilitat de l'administració sanitària es fonamenta també en la manca
de vigilància i control. El TS afirma que la més elemental prudència professional dels
encarregats del servei exigeix que la sortida de la unitat de psiquiatria d'un malalt que hi està
internat no sigui decidida per ell mateix: la sortida ha d'estar controlada per un servei de
vigilància. Aquesta mancança és imputable no només als treballadors concrets que no van
complir amb la seva missió, els quals no són demandats en el plet, sinó també als encarregats
de l'organització d'aquests serveis que sí que ho són i a l'administració sanitària responsable
del funcionament del servei. L'al·legació de cas fortuït no és estimada ja que tal com afirma el
TS el suïcidi era plenament previsible tenint presents les molt nombroses ocasions, constades
en l'historial mèdic, en que el pacient havia intentat suïcidar-se.

En la mateixa línia, STS, 1ª, 11.3.1995 que atorga una indemnització de 10 milions de pta. als pares
d'una malalta depressiva que se suïcida llençant-se al buit des de la finestra del bany de l'habitació
que li havia estat assignada. La pacient ingressa a l'hospital a causa d'un intent de suïcidi mitjançant
la ingestió d'unes 25 càpsules de distraneurine, el 8.10.1988, i consta que ja ho havia estat pel mateix
motiu els dies 25.5 i 20.8 del mateix any. Després d'un rentat gàstric i de ser sotmesa a tractament
amb fluidoteràpia es instal·lada a una habitació de la denominada planta baixa, que és, però,
realment un tercer pis. Al matí següent es produeix el suïcidi des de la finestra del lavabo que estava
oberta i no tenia cap reixat. La més elemental prudència mèdica, i estrictament humana, afirma el
TS, aconsellava ingressar la malalta en una habitació on no tingués mitjans que facilitessin la
previsible repetició de l'intent.

STS, 3ª, 16.3.1999. Ana J.R. estava ingressada a l'Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro amb un
diagnòstic de psicosi maníacodepressiva descompensada. El diagnòstic era conegut pels serveis
mèdics de l'hospital; la malalta seguia en el mateix centre un tractament psiquiàtric que fou
incrementat en el mateix hospital incidint en aspectes depressius i conductuals i, per raó del seu
comportament i per necessitats del tractament fou traslladada a una habitació independent on tot i
que la sentència no n'explica les circumstàncies concretes va suïcidar-se.

El TS confirma la SAN 4.3.1994 i concedeix una indemnització de 8 milions pta. al marit i als
dos fills de la suïcida. La responsabilitat de l'administració es fonamenta en no haver adoptat
les determinacions i cures necessàries per prevenir les conseqüències que la malaltia que patia
la interna podia comportar. No estem ara davant de l'evidència d'un intent de suïcidi previ a
l'ingrés a l'hospital sinó que es tracta d'una malalta psíquica diagnosticada que està ingressada
a l'Hospital, on es té perfecte coneixement del seu estat com mostra que es traslladada a una
habitació independent degut a l'agreujament de la seva situació, sense però prendre
precaucions per evitar un intent de suïcidi que tot i no existir antecedents és una de les
possibles conseqüències de la malaltia. Així, si el suïcidi es produeix sembla clara la
responsabilitat de l'administració per no haver-lo evitat, tot i el tractament al que estava
sotmesa la malalta. La manca de més dades en el text de la sentència no ens permet fer una
valoració més acurada de les circumstàncies concurrents en aquest cas.

En el mateix sentit STS, 3ª, 15.7.1991 en la qual s'atorga una indemnització de 8 milions de pta. a
favor del marit de la suïcida per una falta de vigilància essent aquesta especialment necessària per
les excepcionals circumstàncies del cas. La malalta fou ingressada per lesions físiques però el marit
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advertí al personal sanitari que tenia antecedents psiquiàtrics i estava sota tractament com el
personal sanitari pogué advertir a través de les estranyes reaccions que tingué la malalta. El seu
comportament provocà que hagués d'ésser traslladada a una habitació individual, la qual no reunia
les condicions de seguretat necessàries per evitar el suïcidi: la malalta es llençà al buit a través de la
finestra. Les Audiències Provincials i els Tribunals Superiors de Justícia segueixen la mateixa línia:
SAP Biscaia, 22.6.1998: suïcidi d'un malalt amb antecedents autolítics ingressat a unitat psiquiàtrica
que es llença pel forat d'una escala de l'hospital quan era acompanyat amb altres malalts a passejar a
l'aire lliure (4 milions i 3,5 a càrrec d'una asseguradora); SAP Cantàbria, 6.5.1997: suïcidi de malalta
ingressada a unitat psiquiàtrica d'hospital situada a tercera planta de l'edifici i amb finestres
accessibles (14 milions); SSTSJ Astúries, 24.4.1994: lesions patides per malalta en intent de suïcidi
precipitant-se al buit des de l'habitació on està ingressada (5 milions i pensió vitalícia mensual de
150.000 pta.); Castella i Lleó, 6.6.1994: lesions patides en intent de suïcidi per malalt que s'havia
intentat suïcidar anteriorment en el mateix hospital (420.000 pta.) i Navarra, 17.5.1993: malalta amb
antecedents que s'havia intentat suïcidar la mateixa tarda en que ingressa a l'hospital que
aconsegueix fugir de la seva habitació on se li havia aplicat subjecció mecànica, vestint-se amb roba
de carrer que es precipità al buit des de la planta més alta (vuitè pis) d'un edifici en construcció que
es trobava a 500 metres de l'hospital (20 milions pta. al vidu i 5 milions pta. a cadascun dels dos
fills). En canvi, no s'atorga indemnització en les SSTSJ Astúries, 18.12.1998: el suïcidi es produeix
després d'haver estat donat d'alta de l'hospital i sota la custòdia de la família i Navarra, 3.10.1997:
suïcidi fora de l'hospital al qual no s'ingressa voluntàriament realitzat amb una arma deixada al
suïcida pel seu pare.

• Suïcidis a centres psiquiàtrics

En el cas dels malalts mentals ingressats a centres psiquiàtrics el criteri és el mateix: manca de
vigilància suficient. En aquests casos, però, s'aprecien ja supòsits de cas fortuït: el malalt
mental sense antecedents suïcides que pel seu propi estat no és previsible que cometi una
acció suïcida.

STS, 1ª, 1.6.1996. Jorge G., intern a l'Hospital Psiquiàtric de Zamudio des del 22.6.1988, accedí el
26.6.1988, des del menjador del centre, passant per un passadís, a la sala de televisió, on agafà una
cadira, trencà el vidre d'una finestra i es llençà el buit. Morí el 13.9.1988 a conseqüència de les ferides
que es produí. Els seus pares José María G.C. i Ascensión B.P. demanden a l'Osakidetza (Servei Basc de
Salut), Antonio-Esteban V.C., Juan P.P., Gorka T.M. i Begoña Z.Z. (personal mèdic), una indemnització
de 12 milions de pta. pels danys morals produïts per la mort del seu fill.

En primera instància s'estima parcialment la demanda en considerar que si el malalt ingressat
aconsegueix llençar-se al buit, després de trencar una finestra amb una cadira de la sala de
televisió és perquè on està ingressat no existeixen les mesures de seguretat i vigilància
exigibles a qualsevol centre psiquiàtric. Tot i això, el TS confirma la sentència d'Audiència que
revocà la d'instància i desestima el recurs de cassació: partint de la negació de la
responsabilitat objectiva dels centres sanitaris i de la inversió de la càrrega de la prova
considera que en aquest cas els demandants han de provar a més de l'existència del dany, el
nexe de causalitat i la culpa de qui ha intervingut en els fets. El TS considera que no es produí
cap mena de negligència en les mesures de seguretat per evitar el suïcidi ja que existia una
vigilància continua per part del servei d'infermeria, situació de disponibilitat i
acompanyament dins de la Unitat on el pacient estava ingressat en la qual no hi havia
situacions de risc i hi havia personal vigilant que impedia l'accés dels interns a mitjans amb el
que poguessin danyar-se.

Aquesta anàlisi en abstracte no pot però superar del tot l'evidència del suïcidi. El TS
considera, però, correcte la no aplicació de mesures de control extrem. Aquestes, com ara la
subjecció mecànica o la sedació, s'apliquen individualitzadament i es reserven pels casos més
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greus, però, fins i tot si s'apliquen "(n)o asumen los imprevistos que el paciente se arroje por la
ventana" (FJ 1). Però en el cas concret al TS no li cal arribar tant lluny ja que les mesures no
eren aplicables: el pacient ingressà per recuperar-se d'una descomposició psicòtica i estava
encara, quatre dies després de l'ingrés, en situació d'observació i estudi. A més, segons el TS,
en no existir tendència al suïcidi ni constància de cap intent anterior, el suïcidi no era ni
previsible ni evitable.

En aquest cas hi ha un element decisiu generalitzable als altres: la manca d'antecedents
d'intent de suïcidi del malalt ingressat. D'aquesta manera el TS arriba a considerar el suïcidi
com un cas fortuït, un fet que no entra dins del previsible i evitable, que trenca el nexe causal i
permet eximir l'administració de responsabilitat, excepte, com hem vist almenys en el cas
anterior, que la malaltia patida pugui comportar una tendència al suïcidi. Tot i això, no
sembla massa raonable que un malalt ingressat en un centre psiquiàtric pugui fer tot el que va
fer el suïcida sense que ningú li impedís.

Amb anterioritat: SSTS, 3ª, 10.12.1987: malalta psíquica ingressada en un centre psiquiàtric
municipal que havent-se intentat suïcidar en el mateix moment d'ingressar-hi no fou vigilada
correctament (2 milions); 3ª, 30.7.1991: manca de vigilància després d'haver tingut constància dels
antecedents psiquiàtrics del malalt ingressat en un hospital per una descompensació
cardiocirculatòria. El cas és més complicat ja que s'aprecia concurrència de culpes entre
l'administració i un fill del malalt que l'estava vigilant a la seva habitació i marxà de l'hospital sense
avisar a ningú. Tot i això, s'atorga indemnització d'un milió de pta. (la demanda fou per 10 milions).
En canvi en la 3ª, 13.6.1988: no s'atorga indemnització pel suïcidi d'un malalt mental, que surt del
psiquiàtric municipal, on estava ingressat de manera voluntària i en règim obert, tot i que sense
autorització com havia fet en cinc ocasions anteriors, i es llança al buit des del balcó de casa dels
seus pares, els quals reclamen després contra el psiquiàtric municipal. El TS a més d'esmentar la
dificultat d'indemnitzar els danys produïts per un acte voluntari, considera que es trencà el nexe
causal ja que els pares no van retornar el malalt immediatament al centre sinó que quedà sota el seu
càrrec, temps que aprofità per dutxar-se i vestir-se i sortir al balcó del pis des d'on, tot i la normalitat
que aparentava, es llençà al buit. En un sentit similar trobem la STS, 1ª, 5.12.1994: els pares d'un
guàrdia de seguretat que se suïcida, disparant-se un tret amb l'arma reglamentària mentre està de
servei, demanden a l'empresa de seguretat que l'havia contractat. En aquest cas no s'atorga
indemnització ja que el suïcida patia un procés esquizofrènic conegut per la família que després
demanda i que es considerada pel TS com a creadora del risc del suïcidi o de danys a tercers en no
haver informat a l'empresa de seguretat d'aquesta circumstància, la qual, d'altra banda, no realitzà
cap examen psicotècnic al candidat al lloc de treball ja que, com que el suïcida ja tenia una llicència
d'armes expedida prèviament per l'Estat, la legislació aplicable no li imposava aquest deure.

• Suïcidis a la presó

La legislació imposa als centres penitenciaris l'obligació de vetllar per la vida, la integritat i la
salut dels presos (art. 3.4 LO 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària i 4.2 a) RD
190/1996, de 9 de febrer, pel que s'aprova el reglament penitenciari). En dues de les sentències
següents aquesta obligació s'estén fins al punt de fer responsable a l'administració dels
suïcidis comesos pels seus presos. Els criteris utilitzats són els mateixos que en els casos
anteriors, però s'interpreten de manera més flexible: la diligència exigible respecte de la
vigilància és menor.

• Presos interns en psiquiàtrics penitenciaris.

STS, 3ª, 5.5.1998. Pedro G.M., condemnat a 10 anys de presó per homicidi, ingressà durant l'any
1985, després d'un intent de suïcidi, al Centre Psiquiàtric Penitenciari d'Alacant essent-li
diagnosticat un quadre d'esquizofrènia paranoica crònica amb exacerbacions agudes i incidents



InDret 7

posteriors. Pedro repetí l'intent de suïcidi dos anys després, el 25.3.1987, quan ja estava sota la
custòdia del centre psiquiàtric. Posteriorment gaudí de permisos durant els danys 1988 i 1989, però
el 1.5.1989 passà al departament d'aguts amb subjecció mecànica d'on sortí en experimentà una
millora. El 1.6.1989 tornà novament a aguts amb subjecció mecànica i amb tractament antipsicòtic
intens (la sentència no aclareix per quins motius). Després d'experimentar una lleugera millora li fou
retirada la subjecció mecànica però continuà ingressat al departament d'aguts on, uns dies després,
el 19.6.1989, estant a la seva pròpia cel·la s'intentà suïcidar per asfixia penjant-se d'un llençol que
havia lligat a la cadena que subjectava, en cas d'estar oberta, la finestra superior de cel·la. Aquest
intent li provocà lesions que en provoquen la mort el 2.9.1989 per encefalopatia postanòxica.

El TS cassa la SAN, de 14.7.1993, que concedí una indemnització de 15 milions de pta. en
considerar, tot partint del deure específic de vetllar per la vida, salut, integritat, dignitat i
seguretat dels presos que, com a mínim, l'administració havia incorregut en culpa in vigilando
ja que l'intern estava sotmès a tractament intensiu i vigilància especial per alt risc d'intent de
suïcidi i que hi hagué mal funcionament del servei de vigilància ja que tot i la seva ràpida
assistència el pres acabà morint a causa de l'intent de suïcidi.

El TS però, considera que no ha existit o no s'ha provat suficientment cap element
d'anormalitat en el servei públic prestat, cosa que impedeix l'existència de nexe causal entre
l'activitat o inactivitat de l'administració i el resultat danyós. Tampoc admet l'existència de
culpa in vigilando: partint del fet que el dany es produeix voluntàriament només admet com a
possibles fonaments de la responsabilitat de l'administració que la vigilància al que va ser
sotmès el malalt fos defectuosa o bé que les condicions de la cel·la fossin defectuoses o que hi
haguessin instruments que poguessin facilitar el suïcidi.

La primera possibilitat es rebutjada pel TS en considerar que la vigilància tot i no ser contínua
no fou negligent en no ser convenient o possible, és més sense que en cap cas consideri
obligatori, establir una vigilància directa o indirecta de 24 h. El TS admet que la vigilància no
era continua però considera que tenia una intensitat molt elevada, que entén suficient, cosa
que considera provada pel fet que el suïcida fou descobert quan el suïcidi encara no s'havia
consumat.

El TS, però, no considera rellevant que el suïcida fos descobert per un zelador que feia una ronda
per rebre encàrrecs de compra per l'economat de la presó i no pas per cap membre del personal
sanitari. Respecte de la vigilància contínua la Sala no pot afirmar que fos convenient per defecte de
prova, però afirma respecte d'aquesta i de la seva substitució per mitjans tècnics: "ni siquiera tiene la
certeza de que ello fuera posible, o que existan otros medios alternativos para evitar la tentativa de suicidio que
hubieran sido útiles…al menos en el año (1989) en que se produjo el fallecimiento" (FJ 5).

El TS, argumentant contrafactualment, rebutja també la segona possibilitat. Així, afirma que el
llençol no li sembla un mitjà idoni per una temptativa de suïcidi, sinó que es un element
natural pel descans de qualsevol persona, especialment si està malalta. Continua afirmant que
la cadena de la finestra tampoc li sembla un suport suficient per aguantar el pes d'una
persona, sinó que és un element per facilitar la ventilació de la cel·la sense permetre perilloses
sortides. Afirma, finalment, que com que el llençol fou lligat a la finestra anteriorment la seva
falta podia fer pensar que havia estat retirat de la cel·la.

Si es portés la seu extrem aquesta conjectura podria justificar la responsabilitat dels serveis
penitenciaris: falta un llençol al llit d'un pres que s'ha intentat suïcidar en diverses ocasions i no hi
ha constància de que hagi estat retirat. Si algú ho podia pensar, algú ho podia verificar. Tot i això,
sembla que aquí el TS només fa una conjectura ja que fent-ne una altra podria considerar que el pres
lligà el llençol a la finestra just abans de penjar-se del llençol. Com deia, això són hipòtesis o
conjectures que serveixen al TS per considerar que la cel·la no prestava al pres mitjans per suïcidar-
se. Però, oblida el TS que encara que a priori pugui semblar raonable el pres aconsegueix suïcidar-se
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tot i aquestes circumstàncies. Altra cosa seria que el TS entengui que els instruments idonis pel
suïcidi hagin de ser armes de foc, armes blanques o cordes gruixudes que es puguin lligar fàcilment
a ganxos o sortints, ja que aquests són instruments que normalment no haurien de trobar-se en una
cel·la d'una presó. D'altra banda, el TS insisteix en que el suïcidi és un acte voluntari per tal
d'argumentar que no es pot fer responsable l'administració per actes en que participa qui en resulta
lesionat. I, es que en aquest cas, la demanda la presentà el mateix suïcida, el qual es substituït
processalment després de la seva mort pels seus parents.

Aquesta sentència és molt semblant a la STS 1.6.1996 en el sentit de considerar que podia no
ser convenient vigilar directament al malalt les 24 h. Però que en aquell cas, la mesura no es
considera necessària ja que el pacient no tenia antecedents de temptatives de suïcidi i estava
encara sota observació, essent aquesta la raó de fons per no concedir indemnització. En canvi,
en aquest cas, tot i l'existència d'antecedents suïcides clars, el TS tampoc considera que hi hagi
responsabilitat de l'administració. A més, hi ha un element diferenciador inquietant: en el cas
de l'hospital, el TS argumenta al voltant del criteri de la inoportunitat terapèutica d'establir
una vigilància ocultar directa sobre un intern que està encara en fase d'observació i, en aquest
cas succeït en un psiquiàtric penitenciari, introdueix l'element de la impossibilitat material de
prestar aquest servei. Aquí es contraposen només aquests dos casos però si es pogués verificar
aquesta diferència en d'altres podríem afirmar que els criteris de diligència són diferents en els
psiquiàtrics penitenciaris respecte de l'administració sanitària general.

• Presos en centres penitenciaris

Els casos de suïcidis a la presó tampoc ens permeten constatar l'afirmació anterior, però sí
manifesten que la indemnització s'atorga en casos amb un grau de negligència que ens pot
semblar molt superior als casos comentats anteriorment. En segon lloc, el criteri decisiu aquí
també sembla ser el desconeixement de l'administració de l'existència d'antecedents
psiquiàtrics del pres.

STS, 3ª, 19.6.1998. Ismael M.B. ingressà, el 23.3.1989, al centre de detenció de joves de la presó de
Carabanchel acusat de robatori El 16.5.1989 es penjà d'un llençol que havia lligat al barrot de la
finestra de la seva cel·la. La mare del suïcida, Manuela B.A., demanda 10 milions de pta.
d'indemnització per mal funcionament de l'administració penitenciària. La petició es denegada per
silenci administratiu del Ministeri de Justícia, denegació confirmada per SAN 30.12.1993 i pel TS.

Aquest primer cas té una gran similitud amb l'anterior i s'utilitzen els mateixos arguments per
desestimar la pretensió de la mare del suïcida. El TS considera que en aquest cas tampoc hi ha
responsabilitat de l'administració ja que no aprecia cap infracció o omissió del deure de
vigilància. Aquí trobem, però, una diferència important, encara que no consta si fou reconegut
en el moment de l'ingrés o si tingué o necessità assistència mèdica posteriorment, en aquest
cas no existeixen antecedents psiquiàtrics i de les declaracions dels funcionaris del centre
penitenciari i dels companys del suïcida es conclou que no es va advertir res d'anormal en el
seu comportament ni es va detectar cap símptoma que pogués indicar la seva reacció. Sembla
doncs que l'intern feu una vida totalment normal durant la seva estada al centre penitenciari
sense que ningú pogués adonar-se de les seves intencions, cosa que impedeix considerar
l'administració com a responsable per no haver adoptat alguna mesura especial de vigilància
intensiva. Tampoc considera el TS que a la cel·la hi haguessin elements facilitadors del suïcidi,
cosa que en aquest cas es pot entendre potser millor en tractar-se d'una cel·la normal d'una
presó i no pas d'una cel·la especial d'una unitat d'aguts d'un psiquiàtric.
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STS, 3ª, 19.1.1999. Mercedes I.G., mare del suïcida, interposa recurs de cassació contra la SAN de
15.3.1994 que desestimà la demanda de 40 milions de pta. d'indemnització en concepte de danys i
perjudicis per la mort del seu fill, Leonardo L.I. ingressat a la presó de Valladolid.

El recurs es desestimat pel TS: no existeix responsabilitat de l'administració penitenciària ja
que el suïcidi no pot ser imputat a cap conducta culposa dels funcionaris ni tampoc amb
caràcter objectiu al funcionament de l'administració. En la sentència no s'expliquen les
circumstàncies del suïcidi però queda provat que l'intern no mostrava cap signe de trobar-se
en estat depressiu que justifiqués alguna mesura especial per part de l'administració
penitenciària.

Tot el contrari, es prova que l'actitud del pres denotava certa energia d'ànim en haver anunciat que
denunciaria a la Guàrdia Civil per haver-se quedat amb la seva jaqueta i haver-se dirigit a la seva
mare instant-la a parlar amb el taxista que l'havia denunciat per tal que retirés la denúncia. A més, el
pres rep l'assistència mèdica prescrita reglamentàriament quan es produeix el seu ingrés a la presó
moment en el qual se li detecta un síndrome d'abstinència a l'heroïna pel qual se li dóna el
tractament habitual (Sinogran 25).

Aquestes dues sentències apunten què en cas d'ingrés d'un pres sense antecedents psiquiàtrics
coneguts que puguin posar en alerta els serveis mèdics del centre penitenciari no existeix
responsabilitat pel suïcidi de l'intern. En canvi, quan existeixen antecedents i l'administració
no hi adapta la seva actuació hi haurà responsabilitat.

STS, 3ª, 26.11.1998. Jaime L.C. havia estat declarat minusvàlid amb caràcter permanent per psicosi
paranoica, mitjançant Resolució, de 8.11.1982, de la Conselleria de Treball i Benestar Social de la
Xunta de Galicia. Se li concedí una pensió per invalidesa i fou declarat exempt de la prestació del
servei militar. Aquesta malaltia havia determinat el seu tractament des de l'any 1980 i el seu ingrés
en diverses i reiterades ocasions al Centre Psiquiàtric de Conjo (Santiago de Compostela) entre els anys
1981 i 1985. Només tres dies després de la seva darrera assistència mèdica, a les 9 h. del 17.8.1986
calà foc mitjançant una bombona de gas butà a la casa en què vivia amb la seva mare. Fou detingut
per la Guàrdia Civil davant la qual manifestà que ho havia fet perquè la casa "se le caía encima".
Aquell mateix dia fou atès per un metge psiquiatra, única intervenció facultativa que consta en les
actuacions judicials, que emeté un informe on feu constar que tenia una personalitat esquizoide amb
descompensacions psicòtiques freqüents i que la conducta lesiva era deguda possiblement a un
trastorn mental transitori sense que en el moment de l'exploració s'apreciés cap altra
simptomatologia. Quatre dies després, per interl·locutòria de 21.8.1986 s'acordà el seu ingrés
provisional al centre penitenciari d'A Coruña sense que fos atès per cap metge psiquiatra. En el
moment de l'ingrés provisional, ratificat per interl·locutòria de processament de 1.9.1986, cap dels
membres de l'equip d'observació i tractament de la presó tenia titulació mèdica o sanitària. Jaime
escrigué amb la seva pròpia sang sobre aquell document de processament: "esto es un abuso". El pres
no fou atès per cap psiquiatra ni enviat a cap centre psiquiàtric ja que no es considerà necessari en el
moment d'ingressar a la presó. Jaime se suïcidà penjant-se el 20.10.1986.

El TS condemna al pagament de 2 milions de pta. a la mare del suïcida. Pel TS les
circumstàncies de fet ja haurien d'haver alertat de manera suficient l'administració
penitenciària per posar en funcionament les mesures oportunes de vigilància i seguretat: es
tracta d'un pres que havia estat sotmès amb anterioritat al seu ingrés a la presó a tractament
psiquiàtric i ingressat diverses vegades en un centre psiquiàtric afectat per psicosi paranoica.
Tot i això, des del moment de la detenció no es atès per cap metge psiquiatra, en el moment
d'ingrés a la presó no se li practica cap examen mèdic psiquiàtric i no és remès a un centre
psiquiàtric per no considerar-ho necessari l'equip mèdic del centre penitenciari. El TS
considera doncs que existeix un nexe causal ja que el suïcidi podia haver estat evitat si
s'hagués pres alguna mesura de control o vigilància respecte el pres o bé si hagués estat
internat en un centre psiquiàtric.
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D'altra banda, sobta que l'intern, tot i els seus antecedents psiquiàtrics, pogués estar durant quasi
dos mesos a la presó sense mostrar res d'estrany: o bé mantingué una actitud perfectament normal
durant aquest temps o bé ningú s'adonà del seu comportament anormal, cosa que podria refermar
encara més la responsabilitat de l'administració que en la primera hipòtesi només sorgiria per no
haver tingut en compte l'historial clínic.

STS, 3ª, 30.3.1999. Antonio J.A intern a la presó Cadiz-Puerto II se suïcidà penjant-se amb seu
cinturó. Els seus pares, Antonio J.P. i María Dolores A.P., demanden a l'administració penitenciària.
La SAN de 10.5.1994 estima la demanda i declara la responsabilitat patrimonial de l'administració
xifrada, en aquest cas, en 5 milions de pta. que el TS confirma.

La responsabilitat de l'administració es fonamenta, en aquest cas, en l'incompliment dels
deures de registre i vigilància dels interns en el moment en què es realitza el seu ingrés al
centre penitenciari. La sentència declara que l'intern no fou registrat de manera adequada,
d'acord amb el disposat pel protocol personal previst a l'art. 15.2 de la LO 1/1979. Palesat
aquest incompliment ja no cal analitzar res més relatiu a antecedents psiquiàtrics o conducta
anormal de l'intern.

Així el TS considera que no pot eximir a l'administració de responsabilitat el fet que dos altres
interns declarin en el procés sobre l'estat d'abatiment de l'intern que se suïcidà. Això ja representaria
un incompliment per part de l'administració, que no ho havia detectat. Però, amb anterioritat a
aquest possible incompliment ja se n'ha produït un altre, com és el d'ingressar a l'intern sense fer-li
un registre adequat, cosa que determina el nexe casual entre el fet i el defectuós funcionament de
l'administració penitenciària.

• Suïcidis al servei militar

Durant el període 1996-1999 trobem dues sentències que resolen casos de joves que van
suïcidar-se mentre estaven realitzant el servei militar. El TS considera que en cap dels dos hi
ha responsabilitat de l'administració.

STS, 1ª, 8.7.1998. Julio L.A., de 19 anys, s'incorporà a files el 28.11.1989. Pocs dies després, el 4.12,
sol·licità parlar amb un comandament perquè, segons ell havia estat sotmès a tot tipus de bromes i
vexacions. Aquell mateix matí parlà amb el capità de la companyia, a qui explicà que se sentia
amenaçat de mort, que tenia por perquè creia que un cosí seu havia mort en un atemptat, que
preferia que li disparessin un tret a la caserna que no pas rebre una navajada a fora i que estava
posseït perquè havia fet tres estrelles de David per un client de la joieria del seu pare. El capità el
remeté als serveis mèdics. Fou examinat, a les 11 h., per un tinent mèdic, el qual davant la impressió
que patia un trastorn psicòtic que denotava una sensació d'estar perseguit decidí enviar-lo, el dia
següent, al Servei de Psiquiatria de l'Hospital Militar de Burgos i suggerí que fos ingressat al
"Botiquín" de la base. Cap a les 13 h. el tinent mèdic tornà a veure al soldat que es negava a anar al
botiquín. Ordenà que hi fos traslladat, cosa que es produí, finalment, cap a les 15 h. Julio fou instal·lat
en una habitació on hi havia un altre soldat de la seva lleva. Aproximadament sobre les 16, 17 i 18 h.
fou visitat per un soldat metge. També sobre les 18 h. aparegué a l'habitació un capità veterinari que
hi parlà i li digué que al dia següent marxaria a casa. Julio li contestà que si el fusilarien i que perquè
no li disparaven un tret. Després d'això el soldat es quedà sol a l'habitació. Quan a les 18'55 h. tornà
el soldat que estava instal·lat a la mateixa habitació el trobà penjat de la clau de pas de la cisterna
dels serveis de l'habitació. Emilia A.R., mare del suïcida, demanda 30 milions de pta. a
l'Administració General de l'Estat. La demanda es desestimada en primera instància, per l'Audiència
i també pel TS. El recurs de cassació es fonamenta bàsicament en què el resultat danyós havia o es
podia haver previst cosa que hauria de determinar la conducta culposa de l'administració: la
diligència exigible a l'administració en cas de prestació del servei militar exigeix una mínima
vigilància dels individus que l'estant realitzant i que sotmesos a la custòdia de l'administració i
alterats per circumstàncies que viuen a la caserna presenten símptomes clars de trastorns amb
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tendències autodestructives. Per la recurrent resulta, a més, incomprensible que si el suïcida estava
envoltat de personal al que pot suposar-se mínimament qualificat per trobar-se a l'anomenat botiquín
militar no s'haguessin pres les mesures de precaució exigibles a qualsevol. A més, considera que
aquesta manca de diligència determina, l'existència de nexe causal, en termes de causalitat
adequada, ja que la conducta descuidada de l'autor és apropiada per la determinació del resultat: la
recurrent entén que el malalt fou abandonat a la seva sort sense que es prengués cap tipus de decisió
ni cap mesura de control, sobre una situació greu, que hagués evitat la mort.

El TS considera, però, que l'actuació del personal mèdic militar fou correcte. En primer lloc,
(FJ 3) el diagnòstic mèdic fou correcte: no hi ha infracció de la lex artis ja que l'absència de
signes de violència, nerviosisme i agressivitat del soldat no permeten preveure el resultat que
es produeix. Més endavant, afirma (FJ 5) que es infreqüent que un trastorn esquizofrènic
condueixi al suïcidi. En segon lloc, pel TS fou igualment correcte el tractament aplicat des de
dos punts de vista: a) d'acord amb els fets parcialment provats considera que podia ser
perjudicial l'administració d'un sedant i que no calia l'aplicació d'altres mitjans com l'ús d'una
camisa de força ja que estan reservats per agitacions psicomotrius greus i, b) els símptomes
que presentà no requerien una hospitalització psiquiàtrica urgent ja que la urgència es
determina per l'existència d'agitació psicomotriu i perillositat entesa com a agressivitat auto o
heterodirigida. En tercer lloc, el TS pretén deixar clar que el soldat no fou abandonat a la seva
sort, afirma (FJ 4) que Julio no estava sol ja que tenia la companyia d'un altre malalt i hi havia
el personal de la infermeria, un ATS i un soldat metge que hi estigué tota la tarda i el visità
regularment cada hora, el qual en sentir un crit sortí de la seva dependència i en arribar a
l'habitació ocupada per Julio el trobà penjat.

És en aquest darrer punt que potser la sentència no deixa prou clars ni els fets ni la fonamentació:
d'acord amb els fets provats sembla clar que Julio estigué sol a la seva habitació almenys entre uns
minuts després de les 18 h. i uns minuts abans de les 19 h. quan fou trobat pel seu company
d'habitació. El soldat metge es trobava en el mateix edifici però en una altra dependència. Tot i això
el TS, considera que l'actuació dels serveis mèdics fou correcta i que no calia cap mesura addicional.

En definitiva doncs, l'estat psicòtic del soldat en no manifestar cap violència no permeté
preveure la seva acció posterior. Aquesta solució indica doncs que cal haver donat mostres
clares de les intencions suïcides cosa que, però, pot semblar massa evident per justificar la
responsabilitat en cas de suïcidi. En el cas únicament queda clar que Julio tenia una
personalitat i un caràcter introvertit i la seva dificultat per relacionar-se socialment.

STS, 3ª, 18.4.1997. El soldat Antonio F.U. mor a conseqüència d'un tret disparat amb la seva
arma de foc mentre està de guàrdia. El TS deixa clar que els fets no es produeixen ni per un
funcionament defectuós de l'arma ni per l'acció de cap tercer i desestima el recurs presentat ja
que el tret es deu a una acció voluntària del suïcida sense que es provi l'existència de causes
psíquiques anteriors o coetànies al suïcidi ni la relació de causalitat entre la realització del
servei militar i la decisió d'acabar amb la pròpia vida. Pel TS doncs el suïcidi es podia haver
produït tant durant el servei militar com en qualsevol altre circumstància i, per tant,
l'administració militar no n'és responsable.

Aquesta resolució referma doncs la necessitat d'haver verificat alguna tendència suïcida per
part del soldat que està fent el servei militar que justifiqui la responsabilitat de l'administració
quan el suïcidi es produeix efectivament i l'administració no ha realitzat res per tractar
d'impedir-ho.

• Conclusió
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Per apreciar alguna mena d'incompliment per part de l'administració l'element decisiu és que
el suïcida hagués entrat sota la seva custòdia precisament per haver-se intentat suïcidar o bé
que l'administració hagués de tenir constància o la tingués efectivament del seu historial
mèdic en el qual constés algun intent de suïcidi. Per això, sembla que, podem parlar de la
responsabilitat de l'administració a partir de, com a mínim, el segon intent de suïcidi, ja que
això es compleix en quasi tots els casos en què s'atorga indemnització apreciant la
responsabilitat de l'administració, excepte en l'aparentment inexplicable sentit de la STS
5.5.1998 i en la STS 30.3.1999 en la que no cal ni tant sols demostrar l'existència de cap mena
d'antecedents psiquiàtric. En canvi, quan l'administració, fins i tot tractant-se d'un malalt
mental, no té cap antecedent al seu abast i actua dins de la diligència, que el TS considera
normal dins de cada sector, no se la fa respondre pel suïcidi.

En aquest sentit la jurisprudència, tot i cercar sempre una base culpabilística en un
incompliment, sembla situar-se cada vegada més a prop dels criteris de la responsabilitat
objectiva en els casos succeïts en hospitals i encara es mou amb criteris preferentment
culpabilístics en el cas de les presons i del servei militar. Tot i que en ambdós supòsits ens
trobem davant d'una responsabilitat patrimonial de l'administració pública titular del servei
corresponent que l'art. 106 CE i la legislació posterior sotmet als criteris de la responsabilitat
objectiva.

Tot i que els casos han estat resolt per diferents jurisdiccions, 4 per la sala civil i 7 per la sala
contenciosa, no sembla que existeixin diferències rellevants en les solucions i els arguments
utilitzats per cadascuna d'elles. Sobten això sí les diferències que s'aprecien respecte les
indemnitzacions concedides, sense que el TS expliciti les raons que el porten a quantificar el
dany amb una xifra o una altra. Les quanties sol·licitades en les demandes hi poden influir
però no es troba tampoc una explicació raonable que permeti justificar per exemple que la
indemnització de la STS, 1ª, 22.7.1997 de 16 milions de pta. per la vídua i els dos fills del
suïcida sigui exactament el doble de la concedida per la STS, 3ª, 16.3.1999, tractant-se també
d'una vídua i dos fills.

• Taula de sentències citades

TRIBUNAL SUPREM

Sala i Data RAJ. Magistrat Ponent Parts
1ª, 30.7.1991 5429 Morales Morales Fill de Luis Q. M. c. Herminia G. L., María Jesús

H. G. de O. i “Sanitario y Dispensario de La
Milagrosa, S. A.”

1ª, 5.12.1994 9406 Burgos Pérez de Andrade Pare de José Ángel A. c. Companyia Mercantil
“PYC”, “Seguridad Norte, S. A.” i Domingo G.
R.

1ª, 11.3.1995 3133 Morales Morales Pares d’Alma-María G. G. c. INSALUD
1  1ª, 1.6.1996 4717 Martínez-Calcerrada Gómez Pares de Jorge G. c. “Osakidetza” i diversos

professionals sanitaris
1ª, 22.7.1997 221 Morales Morales Vídua i filla d’Andrés de L. A. c. INSALUD,

director mèdic i director gerent de l’Hospital
General de Palència “Río Carrión” i metge del
Servei de Psiquiatria del mateix hospital

1ª, 9.3.1998 1270 Barcalá Trillo-Figueroa Vídua de Julio G. N. c. INSALUD
1ª, 8.7.1998 5544 Barcalá Trillo-Figueroa Mare de Julio L. A. c. Administració de l’Estat
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1ª, 30.12.1998 9764 García Varela María del Carmen M. T., María Jesús C. M., Jesús
C. Z. i Juan Carlos C. M. c. “Telefónica de
España, S. A.”

4ª, 12.3.1975 1798 Gabaldón López Pares i núvia de Manuel S. M. c. Diputació
Provincial de Granada

3ª, 10.12.1987 9475 González Navarro Josefa F. R. c. Diputació Provincial de Badajoz
3ª, 16.3.1988 6055 Barrio Iglesias Pares de José P. P. c. Ajuntament de Barcelona
3ª, 15.7.1991 6167 Reyes Monterreal Vidu de la difunta c. Administració de l’ Estat
3ª, 18.4.1997 2756 Sieira Miguez Antonio S. V. c. Administració de l’Estat
3ª, 5.5.1998 4625 Xiol Ríos Vídua i fills de Pedro G. M. c. Administració de

l‘Estat
3ª, 19.6.1998 5272 González Rivas Pares d‘Ismael M. B. c. Administració de l’Estat
3ª, 26.11.1998 9312 González Rivas Mare de Jaime L. C. c. Administració de l’Estat
3ª, 19.1.1999 1325 Mateos García Mare de Leonardo L. I. c. Administració de

l’Estat
3ª, 16.3.1999 3042 Mateos García Vidu d’Ana J. R. c. Administració de l’Estat
3ª, 30.3.1999 4550* Mateos García Pares d’Antonio J. A. c. Administració de l’Estat

* Referència: Revista Jurídica La Ley.

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

Sala, Data i Tribunal RAJ. Magistrat Ponent Parts
Civil i Penal, 17.5.1993,
Navarra

4064 Ruiz de la Cuesta Cascajares Vidu i dos fills de Dª. E. V. c. “Clínica
Universitaria de Navarra”

Social, 6.6.1994,
Castilla i Lleó

2358 Blanco Leira Andrea A. B. c. INSALUD

Social, 3.10.1997,
Navarra

3445 Álvarez Caperochipi Pare de Manuel P. T. c. Servei de Salut de
Navarra-Osasunbidea

Social, 18.12.1998,
Astúries

4838 González González Pares de José Luis B. S. c INSALUD i el
Servei de Salut del Principat d’Astúries
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AUDIÈNCIES PROVINCIALS

Sala, Data i Audiència RAJ. Magistrat Ponent Parts
Civil, 24.2.1994,
Astúries

228 Pueyo Mateo María Milagros A. C. y José Manuel M. R. c.
INSALUD, “Hospital Valle de Nalón” i Luis
F. S.

Civil, 6.5.1997,
Cantàbria

1042 Muñiz Díez Vidu de María de los Ángeles F. G. c.
INSALUD, “Hospital Nacional Marqués de
Valdecilla” i alguns professionals de l’hospital.

Civil, 22.6.1998,
Biscaia

1225 Julen Ugartechea Jenaro I. S. c. “Aurora Polar, S. A.” i Servei
Basc de Salut-Osakidetza
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