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Abstract 
 
L'expressió “Passatgers, al tren!” ens evoca imatges d'inicis de la revolució industrial en les quals el cap 
d'estació advertia així de la imminència de la posada en marxa del tren estacionat a l'andana. La tecnologia 
avança i d'aquest mètode rudimentari hem passat a senyals acústics i a d’altres mecanismes complexos de 
tancament automàtic de les portes dels trens que pretenen minimitzar els riscos que els passatgers pateixen 
en pujar i abaixar del tren. La diligència exigible a la companyia ferroviària o, si escau, a l'empleat 
corresponent, i al passatger sempre ha d'anar al compàs dels temps. No obstant això, la recent STS, 1a, de 
6.11.2003 ens ha sorprès amb la seva decisió.  
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1. Antecedents de fet 
 
El dia 19 de març de 1981, a l'estació de Museros (València), Cristina V. N., de 14 anys d'edat, va 
intentar accedir a un tren que ja havia iniciat la marxa.  Com a fets provats consten que el 
conductor del comboi havia realitzat adequadament els senyals preceptius i que havia tancat les 
portes però, tot i així, Cristina va demanar a un dels passatgers que li obrís les portes des de 
l'interior del tren a la qual cosa aquest va procedir. En pretendre pujar al vagó, la víctima va 
caure, va ser atropellada pel tren i com a conseqüència va patir una pèrdua del membre inferior 
dret a l'alçada del terç mitjà de la cuixa. Posteriorment es van incoar diligències penals que van 
ser arxivades el gener de 1987. 
 
L'abril de 1994, més de 7 anys després, la víctima va demandar a “Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana” (en endavant, FGV) i a “Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha” (en endavant, 
FEVE), empresa que havia assumit l'explotació ferroviària d'aquest recorregut, i va sol·licitar una 
indemnització de 240.404,84 € per responsabilitat contractual. 
 
El Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Massagramell (14.11.1995) va desestimar la demanda en 
apreciar que l'acció havia prescrit d’acord amb el termini de prescripció de responsabilitat 
extracontractual d'un any. 
 
L'Audiència Provincial de València (Secció 4a, 4.12.1997) va desestimar el recurs d'apel·lació i va 
confirmar íntegrament la sentència d'instància en considerar que: 
 

• Primer, es tractava d'un supòsit de responsabilitat extracontractual ja que la víctima, 
encara que havia aportat el bitllet, no havia provat suficientment la seva adquisició 
legítima i, per tant, l'acció havia prescrit; 

 
• Segon, tot i assumir que l'acció no hagués prescrit tractant-se d'un cas de responsabilitat 

contractual, la víctima tampoc havia provat de forma suficiente la negligència dels 
empleats de FEVE, els quals van realitzar tot allò que estava al seu abast conforme a la 
tecnologia existent el 1981;  

 
• Tercer, la víctima havia actuat amb tanta temeritat que va trencar qualsevol nexe causal 

entre el dany produït i l'actuació dels empleats de FEVE. 
 
 
2. Decisió del Tribunal Suprem 
 
La STS, 1a, de 6.11.2003 estima el recurs de cassació i concedeix a la víctima una indemnització de 
120.202,42 € rebutjant cadascun dels arguments de l'Audiència Provincial: 
 

• Primer, afirma que es tracta d'un cas de responsabilitat contractual amb termini de 
prescripció general de 15 anys, ja que el contracte de transport s'havia perfeccionat 
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mitjançant l'adquisició del bitllet i havia començat la seva consumació amb la posada a 
disposició per part de la companyia ferroviària del mitjà adequat per a la realització del 
trajecte; 

 
• Segon, aprecia negligència de les companyies ferroviàries derivada d'una omissió en no 

preveure els mecanismes adequats per impedir l'obertura de les portes per part dels 
viatgers mentre el tren estigués en marxa, la qual cosa determina un compliment 
defectuós del contracte de transport i la responsabilitat conforme a l'art. 1101 CC; 

 
• Tercer, la conducta culposa de la víctima no trenca totalment el curs causal, sinó que es té 

en compte com a compensació de culpes per reduir la indemnització pretesa en un 50%.  
 
 
3. Responsabilitat extracontractual o contractual? 
 
Òbviament hi ha àmbits en els quals la responsabilitat extracontractual i contractual són 
perfectament diferenciables: la primera, danys causats típicament per accidents i la segona, danys 
causats en el marc d'una relació contractual prèvia entre les parts. No obstant això, hi ha un grup 
de casos en els quals els límits entre l’una i l’altra es difuminen.  
 
La responsabilitat extracontractual es basa en un incompliment del principi de no danyar als 
altres –alterum non laedere- i es desenvolupa, per tant, fora dels deures específics de qualsevol 
relació contractual entre les parts. Així, l'art. 1902 CC disposa “[e]l que por acción u omisión 
causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,  está obligado a reparar el daño causado” i 
respon a la finalitat de restablir la situació de la víctima com estava abans de la causació del dany. 
 
En canvi, la responsabilitat contractual es desenvolupa en el marc d'incompliments de les 
obligacions assumides prèviament per les parts en un contracte i dels deures específics assumits 
per cadascuna d'elles. En aquest sentit, l'art. 1101 CC estableix que “[q]uedan sujetos a la 
indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones 
incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al 
tenor de aquéllas” i l'art. 1106 CC defineix el contingut de la indemnització com “no sólo el valor 
de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el 
acreedor” a fi de deixar la víctima en la posició esperada d’haver-se complert el contracte. 
 
El problema sorgeix quan, en el marc d'una relació contractual, una de les parts causa danys que  
transcendeixen a la reglamentació d'interessos i a la distribució de riscos del contracte en 
particular. Segons Luis DÍEZ-PICAZO (1999), els casos més difícils són aquells en què, en el marc 
d'una relació contractual, una de les parts causa danys personals o la mort a l'altra, com és el cas 
que ens ocupa. Quina regla hem d'aplicar? La qüestió no solament té una rellevància teòrica sinó 
també pràctica als efectes d'incongruència de la sentència, cosa jutjada i prescripció, entre d'altres.  
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En efecte, l'acció per responsabilitat extracontractual prescriu en el termini d'un any conforme a 
l'art. 1968.2n CC i per responsabilitat contractual, per manca de previsió especial, prescriu en el 
termini de 15 anys d'acord amb l'art. 1964 CC, que estableix el termini de prescripció general per 
a les obligacions personals. Tenint en compte que la víctima havia deixat passar més de 7 anys 
des que es van arxivar les diligències penals fins que va interposar la demanda, l'acció hauria 
prescrit en el primer cas, si bé no en el segon. 
 
En els últims anys la Sala Primera del Tribunal Suprem havia resolt set casos molt semblants al 
cas comentat des de l'òptica de la responsabilitat extracontractual. Vegeu SSTS, 1a, de 3.4.1998 
(Ar. 1873); de 14.12.1999 (Ar. 9197); de 6.4.2000 (Ar. 2508); de 16.5.2001 (Ar. 6210); de 13.6.2002 
(Ar. 4892); de 3.7.2002 (Ar. 1702); i de 4.10.2002 (Ar. 9254), entre les quals, com explicaré 
detalladament més endavant, hi ha dues absolucions i la resta concedeixen a la víctima una 
indemnització, encara que més o menys atenuada en funció de la seva contribució culposa a 
l'accident. En la sentència comentada, en canvi, el Tribunal Suprem opta per apreciar 
responsabilitat contractual. Quins motius poden explicar aquest canvi jurisprudencial? 
 
Com ja afirmà Luis DÍEZ-PICAZO (1999) el Tribunal Suprem se sol decantar per un o altre tipus de 
responsabilitat, com en gairebé tots els seus raonaments,  depenent de la solució del cas que 
consideri més justa. En l'àmbit dels accidents de tren el Tribunal Suprem sol protegir nens i 
adolescents per molt imprudents que haguessin estat les seves conductes. Aleshores, no ens ha de 
sorprendre que, en aquest cas, el Tribunal Suprem hagi apreciat responsabilitat contractual per 
permetre a la víctima de 14 anys evitar la aplicació el termini de prescripció anual i obtenir una 
indemnització per danys. Segons Pablo SALVADOR i Carlos GÓMEZ (2000) aquest privilegi és 
raonable, perquè nens i adolescents no hereten l'experiència dels adults. Malgrat tot, allò que des 
del punt de vista de justícia material pot semblar-nos raonable, potser des del punt de vista de la 
seguretat jurídica no ho sigui tant. 
 
 
4. Culpa de la companyia ferroviària 
 
Fins a la sentència comentada, la jurisprudència del Tribunal Suprem havia conformat una 
responsabilitat extracontractual per negligència de les companyies ferroviàries –gairebé 
exclusivament de RENFE- basant-se en la doctrina del risc: qui desenvolupa o explota una 
activitat que incrementa el risc normal que una persona suporta, al seu torn està obligat a 
controlar-ho o, si més no, minimitzar-ho. Els incompliments de certs deures de protecció respecte 
de viatgers es concretaven en no realitzar els corresponents avisos abans de la posada en marxa 
del tren, en iniciar la marxa amb les portes obertes, en no comprovar que els viatgers haguessin 
acabat de pujar i abaixar del tren,... 
 

Vegem, un per un, els casos anteriorment esmentats:  
 

La STS, 1a, de 3.4.1998 va condemnar RENFE a pagar una indemnització de 42.695,8 € a la víctima per la 
pèrdua d'un peu en ser atropellada quan intentava pujar al tren. La Sentència va definir així la teoria del 
risc: “en definitiva, la doctrina de la Sala ha ido evolucionando hacia una minoración del culpabilismo 
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originario, hacia un sistema que, sin hacer plena abstracción del factor moral o psicológico y del juicio de 
valor sobre la conducta del agente, viene a aceptar soluciones cuasiobjetivas, demandadas por el 
incremento de las actividades peligrosas propias del desarrollo tecnológico y por el principio de 
ponerse a cargo de quien obtiene el beneficio o provecho, la indemnización del quebranto sufrido por 
el tercero, habiéndose producido el acercamiento a la responsabilidad por riesgo, en una mayor medida, 
en los supuestos de resultados dañosos originados en el ámbito de la circulación de vehículo de motor” 
(F. J. 3r). I va apreciar la negligència de RENFE en base a què “el tren fue arrancado sin cerciorarse por 
los encargados del mismo de que no habían terminado de subir los pasajeros que se proponían 
hacerlo, conducta que encaja plenamente en el concepto de acción u omisión causante de daño con 
intervención de culpa o negligencia que contempla el artículo 1902 del Código Civil” (F. J. 4t). 
 
En el mateix sentit, les següents sentències també van condemnar, de forma més o menys atenuada en 
base a la compensació de culpes, RENFE en casos molt semblants a l'anterior: la STS, 1a, de 14.12.1999 va 
concedir a la víctima una indemnització de 14.718 € per lesions perquè el tren es va posar sobtadament 
en marxa; la STS, 1a, de 16.5.2001 va concedir a la víctima una indemnització de 29.690 € per lesions en 
ser atropellada mentre pujava al tren el qual va iniciar la marxa amb les portes obertes; la STS, 1a, de 
13.6.2002 va concedir a la víctima una indemnització de 39.065,78 € -atenuada en un 50%- per lesions 
ocasionades en ensopegar quan va baixar del tren en marxa ja que no hi havia cap vigilant a l'estació 
para assegurar-se de la marxa correcta del tren; i, finalment, la STS, 1a, de 3.7.2002 va concedir als actors 
una indemnització de 60.240,96 € -atenuada en un 33,3%- per la mort del seu pare en ser atropellat pel 
tren quan baixava del vagó, sense que el maquinista comprovés que la víctima estava baixant del tren. 
 
Únicament dos casos van absoldre les companyies ferroviàries: 
 
La STS, 1a, de 6.4.2000 va absoldre “Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya” ja que el maquinista i el 
cap d'estació van comprovar adequadament que ningú entrava al tren abans de endegar el mecanisme 
de tancament i ordenar la sortida i, a més a més, la víctima s'havia incorporat precipitadament 
conscient de l'immediat tancament de les portes. La sentència va més enllà i, al contrari que les 
anteriors, no aplica la doctrina del risc en considerar que era impossible ser empès per les portes del tren 
en l'operació de pujada al tren si encara no havien començat a xiular els senyals acústics de tancament, 
sistema que, en comptes de crear un risc per al passatger, està destinat a evitar el risc que suposa l'inici 
de la marxa del comboi. 
 
La STS, 1a, de 4.10.2002 va absoldre RENFE d'indemnitzar els fills de la víctima que va morir en ser 
atropellada pel tren quan, després d'haver baixat d'aquest, li van tremolar les cames, va perdre l'equilibri 
i va caure a la via del tren. Un esdeveniment molt desgraciat, però no va resultar provada cap 
irregularitat en l'arrencada del tren. 

 
 
Aquests són els traços que defineixen la responsabilitat extracontractual en aquesta matèria i que, 
des de la doctrina de la unitat de la culpa civil, ens poden ajudar a configurar la culpa contractual 
en el cas comentat. A més, ja en l’àmbit de la responsabilitat contractual, al contracte de transport 
de persones el portador s'obliga a traslladar incòlume el viatger d'un lloc a un altre i amb les 
condicions pactades i el viatger s'obliga a pagar el preu. Segons Rodrigo URÍA (1999), respecte a 
la responsabilitat del portador per danys, com que no poden ser aplicats al viatger els preceptes 
relatius al transport de coses regulat en els arts. 349 a 379 CCom, s'hauran d'aplicar els preceptes 
comuns sobre culpa i responsabilitat contractual. 
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No hi ha dubte de què la companyia ferroviària té uns deures de protecció respecte dels viatgers, 
però, fins a quin punt són exigibles aquests deures? En el cas va ser provat que el conductor del 
tren havia realitzat els corresponents senyals i havia tancat les portes abans d'iniciar la marxa, 
però el Tribunal Suprem, contràriament a la jurisprudència abans esmentada, va més enllà i 
condemna a FGV i FEVE per omissió consistent en no preveure mecanismes que impedissin als 
viatgers l'obertura de les portes mentre el tren estigués en marxa. Considerant que l'accident es 
va produir el 1981 i que la sentència ja havia realitzat un rodeig jurisprudencial en portar el cas 
per via contractual per tal d’evitar la prescripció de l'acció, potser sigui massa requerir uns 
estàndards de diligència a les companyies ferroviàries com els actuals o, fins i tot, més exigents. 
  

En aquest sentit, es reprodueix una part de l'argumentació de la Sentència de l'Audiència Provincial de 
València que va resoldre el cas en apel·lació: 
 
“[S]egún el artículo 1104 del Código Civil, la culpa o negligencia consiste en la omisión de aquella 
diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del 
tiempo y del lugar, y la parte recurrente ha desarrollado su alegato partiendo del estado actual de la 
técnica y de la mecánica, olvidando interesadamente que el suceso ocurrió en 1981, en que, por no haber 
tantos adelantos técnicos como los que hoy existen, es evidente que las medidas de seguridad entonces 
imperantes eran más deficitarias de las que actualmente se pueden exigir, con lo que no habiendo 
practicado la parte actora prueba alguna tendente a demostrar que las medidas de seguridad habidas en 
el tren en cuestión, y a la fecha del accidente, fueran deficientes con relación a las que en ese momento 
podían razonablemente reclamarse.” (F. J. 5è) 
 

 
5. Culpa de la víctima i intervenció de tercer 
 
En primer lloc, el TS afirma que el contracte de transport de persones s'havia consumat amb la 
posada a disposició del mitjà adequat per part de la companyia ferroviària i que, des d'aquest 
moment, aquesta va adquirir els deures de protecció respecte de la víctima, la qual va provar 
l'existència del contracte mitjançant el bitllet. No cal realitzar cap comentari addicional sobre el 
bitllet com a mitjà de prova del contracte i com a títol que legitima el seu tenidor per a exigir al 
portador la seva prestació. En canvi, sí que hem de realitzar-lo respecte del fet que el Tribunal 
Suprem faci esment de la posada a disposició del mitjà adequat per part de la companyia 
ferroviària, doncs és difícil imaginar com a tal un tren que està en marxa i amb les portes 
tancades: possiblement, el mitjà adequat a què fa referència el Tribunal era el següent tren que 
encara no havia arribat a l'estació. 
 
En segon lloc, en l'àmbit contractual, com afirma Rodrigo URÍA (1999), el viatger també assumeix 
una obligació secundària, a banda del pagament del preu, consistent a prendre les precaucions 
normals de seguretat per a la seva pròpia persona. La víctima va incórrer en negligència en 
requerir al passatger que es trobava a l'interior per a què li obrís les portes del tren en marxa a la 
qual cosa aquest va accedir. Al meu parer, malgrat que el Tribunal Suprem sol protegir els 
menors d'edat en aquest tipus d'accidents independentment de la negligència en què aquests 
incorreguessin, en aquest cas concret els comportaments tant de la víctima com del viatger que es 
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trobava a l'interior del tren van ser tan irregulars que el més raonable hagués estat apreciar culpa 
exclusiva de la víctima o prohibició de regrés per intervenció de tercer. 
 

Un altre cop reprodueixo una part de la Sentència d'apel·lació que pot servir per il·lustrar el meu punt 
de vista: 

 
“[C]oncurriendo tamaña temeridad en la víctima y una evidente negligencia en el viajero que, 
indebidamente, abrió la puerta, se rompe cualquier nexo causal que pudiera haber entre el resultado 
producido y el mínimo atisbo de responsabilidad que supuestamente pudiera preciarse en la empresa 
ferroviaria, que de existir resultaría causal y culpablemente irrelevante en el suceso en cuestión.” (F. J. 
5è) 

 
 
6. Conclusions 
 
Com deia en l'abstract, la decisió del Tribunal Suprem és sorprenent –en la meva opinió, 
criticable- per tres raons: 
 

• Perquè realitza un canvi jurisprudencial en el sentit de portar el cas per la via de la 
responsabilitat contractual amb l'únic objectiu d’evitar rodejar la prescripció 
extracontractual d'un any; 

 
• Perquè, per a un accident ocorregut el 1981, exigeix a les companyies ferroviàries 

involucrades a l'accident uns estàndards de diligència fins i tot més estrictes que els 
actuals; 

 
• I, finalment, perquè, malgrat la temeritat dels comportaments de la víctima i del tercer, el 

Tribunal Suprem considera que n’hi ha prou amb aplicar una compensació de culpes al 
50% quedant, amb molta diferència, la indemnització més elevada dels últims anys per a 
aquest grup de casos, fins i tot més que en accidents amb resultat de mort. 

 
Fins a cert punt és raonable que, en aquest tipus d'accidents, s'exigeixin uns nivells de diligència 
més estrictes per a les companyies ferroviàries al mateix temps que es relaxin els nivells de 
diligència exigibles als menors d'edat. Els primers, per estar en posició de garant respecte dels 
riscos que envolten l'activitat ferroviària i per estar en la millor situació per controlar-los; els 
segons, per ser incapaços de prevenir determinats riscos a causa de la seva joventut. No obstant 
això, en aquest cas crec que el Tribunal Suprem s'ha apartat en excés dels precedents que ell 
mateix havia establert. 
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7. Taula de sentències 
 
Sentències del Tribunal Suprem 
 

Sala i data Ar. Magistrat Ponent Assumpte 
1a, 3.4.1998 1873 Xavier O'Callaghan 

Muñoz 
Joaquín C. c. RENFE 

1a, 14.12.1999 9197 Alfonso Barcallá Trillo-
Figueroa 

David R. L. c. RENFE i Consorci 
de Compensació d'assegurances 

1a, 6.4.2000 2508 Francisco Marín Castán María Paz c. “Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya” 

1a, 16.5.2001 6210 Román García Varela María del Carmen R. C. c. RENFE 
i  maquinista 

1a, 13.6.2002 4892 Alfonso Villagómez Redil Salvador I. C. c. RENFE 
1a, 3.7.2002 1702 José Ramón Vázquez 

Sandes 
Fills de la víctima c. RENFE i 
maquinista 

1a, 4.10.2002 9254 José Manuel Martínez-
Pereda Rodríguez 

Fills de la víctima c. RENFE 

1a, 6.11.2003 8270 Xavier O'Callaghan 
Muñoz 

Cristina V. N. c. FGV i FEVE 
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