
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 13 de març de 2006, recurs 853/2001 
 
Recàrrec de prestacions: activitat subcontractada i responsabilitat solidària de 
l’Ajuntament (accés al text de la sentència) 
 
El supòsit d’aquesta sentència és el següent: a les instal·lacions municipals es va dur a 
terme un procés de desinfecció utilitzant un potent plaguicida, sense seguir totes les 
mesures de seguretat requerides; com a conseqüència d’aquest fet, una treballadora va 
iniciar un procés d’incapacitat temporal per accident de treball; es va imposar a 
l’Ajuntament el pagament solidari d’un recàrrec de prestacions del 40%. 
 
El TSJ de Catalunya confirma la responsabilitat solidària de l’Ajuntament en el pagament 
del recàrrec de prestacions, sobre la base dels següents arguments: 
 
• Als ajuntaments també se’ls aplica la LGSS i, en conseqüència, el seu article 123, 

que regula el recàrrec de prestacions. 
 

• El dany es va produir en els locals de l’Ajuntament en el procés d’execució d’una 
contracta de desinsectació efectuada per decisió seva, i en tot cas, és d’aplicació 
l’obligació de coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24.2 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 
• L’Ajuntament va incomplir la seva obligació d’informació vers l’empresa contractista 

sobre la presència de treballadors en els locals que havien de ser objecte de 
desinsectació, i vers els funcionaris presents en el moment de la desinsectació o que 
hi van anar a treballar els dies següents. 

 
• El TS ha declarat que l’element decisiu en aquesta qüestió no és que es tracti 

d’empreses de la mateixa activitat sinó que l’accident s’hagi produït per una 
infracció imputable a l’empresa principal i dins de la seva esfera de 
responsabilitat, amb el requisit que la infracció s’hagi comès en el centre o 
lloc de treball de l’empresari principal (situació que es produeix en aquest 
cas). 

 
• I finalment, és evident que l’Ajuntament era deutor de la seguretat i salut de la 

treballadora afectada. 
 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_853_2001.pdf

