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Incapacitat temporal derivada d’accident de treball: quadre de depressió 

vinculat a problemes d’horari laboral (accés al text de la sentència) 

Una empleada, funcionària interina d’un ajuntament, es trobava en situació 

d’incapacitat temporal per depressió. Va sol·licitar que es qualifiqués com a 

accident de treball, atès que la seva malaltia obeïa a un conflicte entre les seves 

obligacions familiars i l’horari establert per l’entitat local, de matí i tarda. 

El TSJ considera que es tracta d’un accident de treball, pels motius següents: 

 La situació psicològica de la funcionària està directament relacionada amb el

treball que executa, o, més concretament, amb l’horari que té establert. És una

particular reacció a les seves vivències professionals. Es tracta d’una lesió psíquica, i

per tant corporal, que pateix amb ocasió del treball, incardinable a l’art 156.1 LGSS.

 A aquest efecte, la jurisprudència exigeix una relació de causalitat entre el

treball i la lesió; bé de manera estricta (per conseqüència) o bé en un sentit

més ampli o relaxat (amb ocasió), de manera que en aquest últim cas ja no

s’exigeix que el treball sigui la causa determinant de l’accident, sinó que únicament

cal l’existència d’una causalitat indirecta, quedant exclosa del caràcter laboral

-només- l’eventualitat pura. La diferència queda més ressaltada si es considera que

en el primer supòsit (per conseqüència) estem en presència d’una veritable causa

(allò pel que es produeix l’accident), mentre que en el segon cas (per ocasió),

pròpiament es descriu una condició (allò sense el que -sine qua non- es produeix

l’accident), més que una causa en sentit estricte.

 L’eventualitat rellevant es caracteritza per una circumstància negativa i una

altra de positiva. La negativa consisteix en que els factors que produeixen

l’accident no són inherents o específics del treball; i la positiva en que o bé el

treball o bé les activitats normals de la vida de treball hagin estat condició

sense la qual no s’hagués produït l’exposició als agents o factors lesius

determinants d’aquella.
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