
           
                      

  
 
STS de 26 de maig de 2009, recurs 2304/2008 
 
Recàrrec de prestacions: requisits (accés al text de la sentència) 
 
Un treballador pateix un accident a causa de la fallada en l’ancoratge d’una màquina. El 
TS recorda els requisits que s’han de donar per poder aplicar el recàrrec de prestacions: 
 
• Que l’empresa hagi comès una infracció consistent en l’incompliment d’alguna 

mesura de seguretat general o especial. I no essent possible que el legislador 
concreti l’àmplia gamma dels mecanismes davant la impossibilitat de seguir el ritme 
de creació de noves màquines, és suficient que es vulnerin les normes 
genèriques o deures de seguretat, en el sentit de manca de diligència d’un 
prudent empresari. 

 
• Que s’acrediti que s’ha causat un dany efectiu en la persona del treballador. 
 
• Que existeixi una relació de causalitat entre la infracció i el resultat danyós; 

connexió que es pot trencar quan la infracció es imputable al propi treballador.  
 
Pel que fa a la concreció i aplicació d’aquests requisits, el TS estableix que: 
 
• La vulneració de les normes de seguretat en el treball mereix un judici rigorós després 

de la promulgació de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales (LPRL). 

 
• D’acord amb l’art. 14 LPRL, l’empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels 

treballadors en tots els aspectes relacionats amb el treball. 
 
• Segons l’art. 15 LPRL, l’efectivitat de les mesures preventives s’ha de preveure, 

fins i tot, davant distraccions o imprudències no temeràries del treballador. 
 
• L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la fi que els equips de treball 

siguin adequats pel treball que s’ha de realitzar i convenientment adaptats a 
aquests efectes, de forma que garanteixin la seguretat i salut dels treballadors. 

 
• És l’empresari qui té la posició garant del compliment de les normes de 

prevenció. El treballador també té les seves obligacions, però més matisades i 
menys enèrgiques: ha d’observar en el seu treball les mesures legals i reglamentàries 
de seguretat però “segons les seves possibilitats”, com diu expressament l’art. 29.1 
LPRL; ha d’utilitzar correctament els mitjans de protecció proporcionats per 
l’empresari, però no té l’obligació d’aportar aquests mitjans, ni d’organitzar la 
prestació de treball d’una manera adequada. 
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