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Requisits del recàrrec de prestacions i possible imprudència de l’empleat (accés al 
text de la sentència) 
 
L’empleat accidentat, enviat per una ETT, no havia rebut la formació teòrica i 
pràctica necessària en matèria de riscos laborals per tal de desenvolupar el seu 
lloc de treball de manera adequada. La formació rebuda va consistir només en un 
test multi-resposta que en cap cas feia referència al tipus específic d’equips de treball 
que havia d’utilitzar.  
 
El TSJC conclou que l’empleat té dret al recàrrec de prestacions, i recorda que els 
requisits per a imposar-lo són els següents: 
 
 L’existència d’un accident de treball o malaltia professional que doni lloc a una 

prestació ordinària del sistema de Seguretat Social. 
 
 L’empresa ha d’haver comès una infracció consistent en l’incompliment d’alguna 

mesura de seguretat general o especial, resultant suficient que es vulnerin les normes 
genèriques o deures de seguretat, en el sentit de manca de diligència d’un prudent 
empleat. A més, es tracta d’una responsabilitat quasi objectiva, essent l’empresa qui 
ha de provar que ha complert totes les normes de seguretat i adoptat totes les 
mesures de prevenció necessàries o bé que es tracta d’un cas fortuït o de força 
major. Per al Tribunal, la manca de formació adequada constitueix un 
incompliment, especialment en un àmbit -les ETT- on s’ha de ser 
particularment sensible amb el compliment de les normes de prevenció de 
riscos laborals (atesa la temporalitat de les relacions laborals). No es 
considera suficient la realització d’un test genèric. 

 
 L’existència d’un nexe causal entre la manca de mesures de seguretat i el sinistre, 

que es pot trencar en cas de temeritat de l’empleat o quan es tracta d’un cas fortuït o 
de força major. Es considera que l’empleat va incórrer en una imprudència 
professional (va posar en marxa la màquina per iniciativa pròpia o confonent les 
ordres de l’encarregat), però això no exclou el recàrrec de prestacions, tot i que pot 
influir en la seva quantia. 

 
 L’existència d’un perjudici causat pel sinistre. 
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