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A RESPONSABILIDADE POR DANOS NOS 

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS 

 



CINCO CUESTIÓNS BÁSICAS 

 Seguro escolar versus seguro de responsabilidade civil 

 

 Obriga de pagamento dun sinistro pola administración non nace da 
existencia dun seguro de responsabilidade civil 

 

 Non todo dano que aconteza durante a actividade educativa dá lugar a 
obriga de indemnizar 

 

 Ámbito  público: non hai acción directa dos particulares contra os 
funcionarios 

 

 Ámbito público: responsabilidade patrimonial 



 

¿QUE É O SEGURO ESCOLAR? 
 

 

É un réxime especial do sistema de 

Seguridade Social 
 



 

¿QUE É O SEGURO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL? 

 

É un contrato  
(contrato de seguro)  

entre unha persoa e unha compañía de seguros 



SEGURO ESCOLAR 

 
(Lei do 17 de xullo de 1953) 

PERSOAS PROTEXIDAS 
 Bacharelato, 3º e 4º da ESO 

 Grado superior conservatorios de música e danza, e alumnos arte dramático 

 Centros integrados 

 Formación profesional 

 Programas de garantía social 

REQUISITOS 
 Menor de 28 años 

 Ser español ou estranxeiro que resida legalmente en España 

 Abonar a cota do seguro escolar 

 Estar matriculado en España nalgún dos estudos que cubre o seguro escolar 

RISCOS CUBERTOS 
 Accidente escolar 

 Enfermidade 

 Infortunio familiar 

PRESTACIÓNS 
 Económicas 

 Sanitarias: médicas e farmacéuticas 

TRAMITACIÓN: INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) 

 



 

¿CÓMO SE COBRE A ASISTENCIA SANITARIA DO 

ALUMNADO QUE SUFRE UN ACCIDENTE DURANTE 

UNHA ACTIVIDADE EDUCATIVA? 

 

 ALUMNO 3º-4º ESO, BACHARELATO, ETC.: SEGURO ESCOLAR 

 

 

 ALUMNO 1º-2º ESO, PRIMARIA, INFANTIL: TARXETA SANITARIA      (ou a 

cobertura sanitaria dos proxenitores) 

 



RESPONSABILIDADE CIVIL 

 Código Civil, art. 1902: 

 

 O que por acción ou omisión 

cause dano a outro, intervindo 

culpa ou neglixencia, estará 

obrigado a reparar o dano 

 Código Civil, art. 1903 

 

 A obriga que impón o artigo 

anterior é esixible, non só por 

actos ou omisións propios, senón 

polos daquelas persoas de 

quen se deba responder 



RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

 
 LEI 30/1992, artigo 139.1: 

 
Os particulares terán dereito a ser indemnizados polas administracións públicas 
correspondentes  de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, agás 
nos casos de forza maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do 
funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos. 

 
 LEI 30/1992, artigo 141.1: 
Só serán indemnizables as lesións producidas ó particular provenientes de danos 
que este non teña o deber xurídico de soportar de acordo coa lei.  
 
 



RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

 TRIBUNAL SUPREMO (sentenza 13.09.2002): 

 “A prestación pola administración dun determinado servizo público e a titularidade por parte daquela da 
infraestrutura material para a súa prestación non implica que o vixente sistema de responsabilidade patrimonial 
obxectiva das administracións públicas converta a estas en aseguradoras universais de todos os riscos co fin 
de prever calquera eventualidade desfavorable ou danosa para os administrados con independencia do actuar 
administrativo, porque do contrario...transformaríase aquel nun sistema providencialista non contemplado no 
ordenamento xurídico”  

 TRIBUNAL SUPREMO (sentenza 13.11.1997): 

 “aínda cando a responsabilidade da administración ten sido cualificada...como un suposto de responsabilidade 
obxectiva,...isto non converte á administración nun responsable de todos os resultados lesivos que 
poidan producirse polo simple uso de instalacións públicas, senón que...é necesario que ese danos sexan 
consecuencia directa e inmediata do funcionamento normal ou anormal daquela”  

  CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA (ditame 80/2007):  

  “efectivamente a circunstancia de que os feitos sucedesen nun centro escolar non é por si soa suficiente para 
entender que existe relación entre o dano e o funcionamento do servizo público”  



RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

 

 LEI 30/1992, artigo 145.1: 

 

 Para facer efectiva a responsabilidade patrimonial a que se refire o capítulo I 
deste título, os particulares esixiranlle directamente á 
Administración pública correspondente as indemnizacións polos 
danos causados polas autoridades e persoal ó seu servizo.  

 
 



RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL: 

acción de regreso 
 

 LEI 30/1992, artigo 145.2: 

 

 A Administración correspondente, unha vez que 

indemnice os lesionados, esixirá de oficio das súas 

autoridades e demais persoal ao seu servizo a 

responsabilidade en que incorresen por dolo, ou culpa ou 

neglixencia graves, logo de instruír o procedemento que 

regulamentariamente se estableza.  

 

 



 

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL: procedemento 

(Real decreto 429/1993) 

PROCEDEMENTO ORDINARIO (Secretaría Xeral Técnica) 

1. Inicio: de oficio ou a instancia de parte (reclamación) 

    Prazo: 1 ano 

2. Práctica de probas (30 días) 

Proba ineludible: Informe do servizo que presuntamente causou o dano 
(informe do/a director/a) 

3. Trámite de audiencia 

4. Proposta de resolución 

5. Ditame de Consello Consultivo de Galicia (se máis 30.000 euros) 

6. Resolución (no prazo de 6 meses) 

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO contra a Administración 

TRÁMITE NECESARIO (alleo ao procedemento administrativo): Dar parte á 
compañía de seguros (se máis 6.000 euros) 

 

 



RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL: 

requisitos: 

 

 

 DANO 

  

 

 CONSECUENCIA DO FUNCIONAMENTO DO 
SERVIZO PÚBLICO 

    
  



RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL: 

requisitos: 

 

DANO 
  

 - efectivo 
 - individualizado 
 - economicamente avaliable 
 
 - danos físicos (secuelas) 
 - danos patrimoniais 
 - danos morais 
 
 - antixurídico (que non se teña o deber de aturalo) 

 
  



RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL: 

requisitos: 

 
 

 CONSECUENCIA DO FUNCIONAMENTO DO 
SERVIZO PÚBLICO 

 

 - funcionamento normal ou anormal: 
 - por acción ou por omisión 

 
 - ausencia culpa da vítima 

 - ausencia culpa de terceiro  
 
   

  AUSENCIA DE FORZA MAIOR 
  



RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

Elementos propios do centros docente: 

 AUDIENCIA NACIONAL (sentenza 02.07.2002): 
 

  “non todo feito produtor de danos no centro docente pode imputarse ao 
funcionamento do servizo, senón que é necesario que sexan atribuíbles como propios 
e inherentes a algún dos factores que o compoñen: función ou actividade docente, 
instalacións ou elementos materiais, e vixilancia e custodia, e non outros factores 
concorrentes alleos ao servizo, propios do afectado”  

 Función ou actividade docente 

 Instalacións ou elementos materiais do centro 

 Vixilancia e custodio dos menores 
  



RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL COMO 

CONSECUENCIA  DO FUNCIONAMENTO DUN 

CENTRO DOCENTE 

 
 FUNCIÓN OU ACTIVIDADE DOCENTE 
- actividades escolares 
- actividades complementarias 
- actividades extraescolares 

- a residencia 

 

- elementos regrados: normas xurídicas currículo, programación didáctica, plan 
xeral anual, protocolos, regulamento de réxime interior. 

  ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA 
- personalidade xurídica propia 
- seguro responsabilidade civil: actividades de voluntariado 
- actividades realizadas por autónomos ou empresas 
- zona de confluencia: colaboración ou coordinación co colexio 

 
 



RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL COMO 

CONSECUENCIA DO FUNCIONAMENTO DUN 

CENTRO DOCENTE 

 INSTALACIÓNS E ELEMENTOS MATEIRIAS 
 

 - elementos regrados 
 
 - responsabilidade dos concellos 

Disposición adicional 15 LOE: A conservación, o mantemento e a vixilancia dos 
edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria 
ou de educación especial, corresponderán ao municipio respectivo. 

  



RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL COMO 

CONSECUENCIA DO FUNCIONAMENTO DUN 

CENTRO DOCENTE 

 
 VIXILANCIA E CUSTODIA 

 

- ámbito temporal 
- ámbito espacial 

 

- idade  e circunstancia do alumno 

- danos aos alumnos e danos a terceiros polo alumnado 
- elementos regrados e “dilixencia dun bo pai de familia” 

ACCIDENTE ESCOLAR 
- actuación razoable ou pautada: deber de auxilio 

 

ACOSO ESCOLAR 
- actuación razoable ou pautada: non mirar a outro lado 

 
 



RESPONSABILIDADE PENAL: 

 responsabilidade civil derivada de delito: 

CÓDIGO PENAL: 

Artigo 109. [Obriga de reparar danos e perdas causados]  

1. A execución dun feito descrito pola lei como delito ou falta obriga a reparar, nos termos 

previstos nas leis, os danos e perdas por el causados. 

Artigo 116. [Supostos xerais]  

1. Toda persoa criminalmente responsable dun delito ou falta éo tamén civilmente se do feito se 

derivaren danos ou perdas.  

LEI 30/1992:  
Artigo 146. Responsabilidade penal. 

1. A responsabilidade penal do persoal ao servizo das administración públicas, así como a 

responsabilidade civil derivada do delito, esixirase de acordo co previsto na lexislación 

correspondente.  

 

 



RESPONSABILIDADE PENAL: 

responsabilidade civil subsidiaria da Admin. 

 CÓDIGO PENAL: Artigo 121. [Responsabilidade civil subsidiaria da administración 
polo funcionamento dos servizos públicos]  

O Estado, a comunidade autónoma, a provincia, a illa, o municipio e demais entes públicos, segundo os 
casos, responden subsidiariamente dos danos causados polos penalmente responsables dos delitos 
dolosos ou culposos, cando estes sexan autoridade, axentes e contratados daquela ou funcionarios 
públicos no exercicio dos seus cargos ou funcións sempre que a lesión sexa consecuencia directa do 
funcionamento dos servizos públicos que lles estivesen confiados, sen prexuízo da responsabilidade 
patrimonial derivada do funcionamento normal ou anormal dos ditos servizos esixible conforme ás 
normas de procedemento administrativo, e sen que, en ningún caso, poida darse unha duplicidade 
indemnizatoria. 

 LEI 30/1992: Artigo 146. Responsabilidade penal. 

2. A exixencia de responsabilidade penal do persoal ao servizo das administracións públicas non 
suspenderá os procedementos de recoñecemento de responsabilidade patrimonial que se instrúan, agás 
que a determinación dos feitos na orde xurisdicional penal sexa necesaria para a fixación da 
responsabilidade patrimonial. 

 



DEFENSA XURIDICA DO DOCENTE 

(ámbito penal) 

 

 FUNCIONARIOS DO CORPO DE LETRADOS DA XUNTA DE 
GALICIA 

 

   Decreto 343/2003, do 11 de xullo. 
  

 AVOGADOS ELIXIDOS LIBREMENTE POLO FUNCIONARIO 
 

 Asume os gastos (agás outros seguros persoais) 

 Seguro de responsabilidade civil da Xunta  

 

 

 

 

 



DEFENSA XURIDICA DO DOCENTE POR 

FUNCIONARIOS DO CORPO DE LETRADOS 

 (artigos 43 a 46 do Decreto 343/2003, do 11 de xullo) 

  

 Autorización do director xeral da Asesoría Xurídica 
 

 Previa petición do secretario xeral técnico da Consellería, logo de 
solicitude do/a funcionario/a 
 

 Supostos de denegación: 
a) Cando o procedemento xudicial non está relacionado con actos ou omisións realizados no 

exercicio lexítimo das funcións inherentes ao posto de traballo. 

b) Cando se aprecie a existencia de intereses contrapostos entre a Xunta de Galicia, 

organismos ou entidades públicas cuxa representación ostenten legal ou convencionalmente 

os letrados de la Xunta e a autoridade, funcionario ou empregado. 

 

 

 



 

DEFENSA XURÍDICA A CARGO DO SEGURO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA XUNTA 

 

 
http://www.conselleriadefacenda.es/export/sites/default/Economia/Biblioteca/Docu

mentos/S_Xeral_Patrimonio/rc_xeral_sanitaria_poliza.pdf 

 

- gastos defensa en calquera procedemento xudicial sobre responsabilidade civil 

- comunicación previa compañía e á administración 

- Responsabilidade penal: límite de 35.000 euros 

 
 

http://www.conselleriadefacenda.es/
http://www.conselleriadefacenda.es/
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A RESPONSABILIDADE POR DANOS NOS 

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS 

 


