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Un centre o establiment de servei social, és per 
definició un centre de portes obertes. El Decret 
284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema 
Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 
176/2000, en el seu article 4.3, estableix: 

“Els establiments residencials de serveis socials són 
serveis substitutoris de la llar i tenen la consideració 
d’institucions assistencials obertes”.

De fet, sense una ordre judicial d’internament o una 
sentència d’incapacitació que així ho estableixi, no es 
pot prohibir la sortida del centre als usuaris, estiguin 
o no incapacitats judicialment.

Per tant, legalment aquests establiments no poden 
impedir la sortida dels seus usuaris, encara que ho 
fessin per evitar que es facin mal o que aquests facin 
mal a tercers. Aquesta situació pot comportar que els 
centres assumeixin responsabilitats davant de tercers, 
com ara la d’indemnitzar pels danys i perjudicis 
causats per un resident que surt del centre. 

Per determinar aquestes possibles responsabilitats 
civils, hem de diferenciar dues situacions:

Si l’usuari està incapacitat i surt del centre, i causa 
danys a tercers o a ell mateix, o si dins del centre, 
causa danys a tercers o a ell mateix, el responsable 
civil és el centre com a guardador de fet o entitat que 
té cura d’aquesta persona.

Si la persona no està incapacitada, en principi la 
responsabilitat seria de la mateixa persona i no dels 
seus familiars o dels responsables del centre. Ara bé, 
segons estableix l’article 229 del Codi Civil, estan 
obligats a promoure la constitució de la tutela, des 
del mateix moment en que tinguessin coneixement 
del fet que la motivi, els parents i les persones que 
tinguin cura o siguin guardadors de fet del presumpte 
incapaç, i si no ho fessin, seran responsables solidaris 
de l’indemnització dels danys i perjudicis causats.

Per tant, recomanem que els responsables del centre 
o guardadors de fet comuniquin als familiars del 
presumpte incapaç, la seva obligació de promoure la 
incapacitació del usuari del centre, de forma tal que 
quedin exempts d’aquestes responsabilitats.

No obstant, tal com dèiem anteriorment, les persones 
o entitats que siguin titulars d’un centre respondran 
dels danys i perjudicis causats per les persones 
incapacitades durant els períodes de temps en que 
estiguin sota el control o vigilància del personal del 
centre.
Amb tot, si el centre ha adoptat les mesures de 
seguretat raonables per evitar que això succeeixi, no 
serà responsable, encara que això en última instància, 
ho determinarà un jutge.

Tanmateix, sempre hi ha d’haver una pòlissa de 
responsabilitat civil que cobreixi aquesta eventualitat.



NOTA JURÍDICA: RESPONSABILITAT CIVIL EN UN CENTRE DE SERVEIS SOCIALS.

BUFETE ESCURA 
1905

Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 
resumen pueden requerir de una mayor información.

© La presente información es propiedad de Bufete Escura quedando prohibida su reproduccion sin permiso expreso.


