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Consideració de la malaltia d’alzhèimer com a professional (accés al text de la
sentència) 

Un treballador havia prestat els seus serveis durant bastants anys per a una 
empresa dedicada a la desratització i desinfecció, com a responsable tècnic qualificat 
d’equip d’aplicació de biocides. Manifestava episodis de desorientació ocasional, 
manca de concentració amb oblits i pèrdua d’objectes, des de feia temps. Se li va 
diagnosticar demència i es discuteix en el litigi si el seu origen és laboral. 

El TSJ entén que ens trobem davant una malaltia professional, sobre la base dels 
següents arguments: 

• La LGSS considera com a malaltia professional aquella que es contrau a
conseqüència del treball executat per compte d’altri en les activitats que
s’especifiquen en el quadre que s’aprovi per les disposicions de desenvolupament i
que estigui provocada per l’acció dels elements o substàncies que en aquest quadre
s’indiquen per a cada malaltia professional. El Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro, és la norma actualment aplicable.

• Atès que el treballador havia estat habitualment en contacte durant el seu
treball amb aquests agents químics, és decisiu demostrar que això ha estat
el que ha desencadenat la malaltia i, en definitiva, correspon  a qui nega aquesta
circumstància posar de manifest que aquests agents no són susceptibles de
provocar-la.

• La tesi de la mútua és que la malaltia d’alzheimer no pot ser professional,
doncs la seva etiologia es desconeix amb certesa, fins i tot havent-hi factors
que poden influir en la seva aparició, com ho són el genètic i l’estil de vida. Però
essent això cert, doncs vincular-la sense més a concrets productes químics
constituiria una fita científica, la realitat és que conforme a l’informe mèdic emès, la
demència que pateix el treballador, qualificada com a complexa i de difícil filiació
respecte del seu origen, es descarta que es tracti d’una malaltia d’Alzheimer atípica,
que seria d’origen comú. És en realitat una demència frontotemporal de
variant conductual amb alteracions objectives a nivell cognitiu, que pot
sorgir de l’exposició a tòxics com el bromur de metil i derivats del fòsfor.

• Dins de la dificultat del cas, en què fins i tot per als experts no hi ha una certesa
absoluta que la demència que pateix el treballador sigui deguda
exclusivament a l’exposició i contacte amb productes químics, no obstant
això les abundants proves practicades apunten en la direcció que ha estat
aquest contacte habitual el que ha provocat l’aparició de la malaltia
degenerativa, i que en la mesura que el ventall de malalties professionals considera
com a tals aquelles que es produeixen a conseqüència de la utilització i manipulació
dels productes esmentats i les enquadra en els grups recollits, s’entén correcta i
raonable tal consideració, atès el temps d’exposició a aquells agents químics i la
inexistència de símptomes de la malaltia amb anterioritat a la prestació de serveis
per a l’empresa.
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