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Incapacitat temporal per accident de treball: agreujament d’una lesió anterior 

esdevinguda en temps i lloc de treball (accés al text de la sentència)  

 

Un empleat amb la categoria de paleta, prestava serveis per a una entitat local i va 

passar a la situació de baixa per “tendinitis d’espatlla esquerra”. El dia de la baixa 

mèdica  va sentir un fort dolor en l’espatlla en manipular una planxa. 

 

El TSJ considera que es tracta d’un accident de treball, fonamentant-se en els 

arguments següents: 

 

 L’art. 156.2.f) LGSS considera accidents de treball les malalties o defectes, 

patits amb anterioritat pel treballador, que s’agreugin com a conseqüència 

de la lesió constitutiva de l’accident. I conforme a l’art. 156.3 es presumeix, 

excepte prova en contra, que són constitutives d’accident de treball les lesions que 

pateixi el treballador durant el temps i en el lloc de treball. 

 

 En relació amb la presumpció de l’art. 156.3, la jurisprudència ha assenyalat que 

s’estén no només als accidents, sinó també a les malalties, però s’ha de tractar de 

malalties que per la seva pròpia naturalesa puguin ser causades o 

desencadenades pel treball, sense que això es pugui aplicar a aquelles que “per la 

seva pròpia naturalesa excloguin una etiologia laboral”. Així mateix, el fet que la 

lesió tingui etiologia comuna no exclou que el treball pugui ser-ne factor 

desencadenant, per ser “de coneixement comú que l’esforç de treball és amb 

freqüència un factor desencadenant o coadjuvant en la producció d’un infart de 

miocardi…” (STS de 27 de desembre de 1995). 

 

Per destruir la presumpció de laboralitat de l’art. 156.3 cal que l’absència de relació 

entre lesió i treball s’acrediti de manera suficient, bé perquè es tracta d’una patologia 

que per la seva pròpia naturalesa exclogui l’etiologia laboral, bé perquè s’addueixen 

fets que desvirtuen aquest nexe causal. 

 

 La presumpció legal de l’art. 156.3 és operativa quan concorren les dues 

condicions de temps i lloc de treball, “la qual cosa determina, pel seu joc, que al 

demandant li incumbeix la prova del fet bàsic que la lesió es va produir en el lloc i 

temps de treball, però amb aquesta prova es té per certa la circumstància presumida 

i qui s’oposi a l’aplicació dels efectes de la presumpció haurà de demostrar la manca 

de connexió entre el fet productor del dany i el treball” (STS de 3 de desembre de 

2014). 

 

 En aquest cas, s’entén que va existir un accident en temps i lloc de treball quan 

l’empleat en manipular una planxa, va sentir un fort dolor en l’espatlla esquerra. El 

sobreesforç en el treball va agreujar la malaltia degenerativa que patia, 

consistent en una “tendinitis d’espatlla esquerra”,  que no havia estat diagnosticada 

amb anterioritat, ni constava fruit de la mateixa assistència mèdica o període previ 

d’incapacitat temporal. Així mateix, l’art. 156.2.f) considera com a accidents de 

treball les malalties patides amb anterioritat pel treballador que s’agreugin com a 

conseqüència de la lesió constitutiva de l’accident. 
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