
           
                      

  
 
STSJ d’Extremadura de 12 de novembre de 2013, recurs 433/2013 
 
Indemnització per danys i perjudicis derivada d’accident de treball: No es 
reconeix quan es tracta d’una actuació dolosa d’un tercer, imprevisible i 
inevitable per a l’ocupador (accés al text de la sentència) 
 
La demandant va patir un accident de treball en el seu lloc de treball en ser 
agredida per un client que pretenia endur-se productes sense pagar, passant a la 
situació d’IT. La treballadora sol·licita a l’empresa el pagament d’una 
indemnització per danys i perjudicis. 
 
Es desestima aquesta reclamació fonamentant-se en els arguments següents: 
 
 Amb vista a la responsabilitat civil pels danys i perjudicis que pateix un treballador a 

conseqüència d’un accident de treball, ha de concórrer l’ineludible requisit de la 
relació de causalitat entre el resultat lesiu i l’acció culposa o negligent generadora 
de tal resultat. 

 
 La treballadora exercia el seu treball en un establiment comercial. L’empresari tenia 

elaborat un pla de prevenció de riscos laborals, havent donat formació 
adequada a la treballadora, i el contratemps laboral ocorre a causa d’una il·lícita 
agressió per part d’un tercer, que tractava d’apropiar-se d’un producte sense pagar-
lo. 

 
 L’empresari va actuar conforme a les exigències de prevenció de riscos, 

comptant amb un pla per a tal fi i en el que no és exigible que es prevegi un 
esdeveniment com l’esmentat, per mitjà del qual va produir-se una clara interrupció 
del curs causal per l’acció dolosa d’un tercer. L’accident que va patir la treballadora 
ho va ser exclusivament per culpa d’aquest tercer, totalment imprevisible per a 
l’ocupador, i fins i tot, per al supòsit d’haver-ho previst, era de tota manera 
inevitable. No va existir cap incompliment de l’ocupador que incidís en 
l’accident de treball ocorregut. 

 
No hi ha cap dubte, doncs, que es tracta d’un accident de treball –encara que estigui 
present l’acció dolosa d’un tercer- però això no determina l’existència d’una 
responsabilitat civil per danys i perjudicis a càrrec de l’ocupador. 

 

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_433_2013.pdf

