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LA PROFESSIÓ DESPRÉS DE LA PANDÈMIA 

 

El repte d'una pandèmia 

AIDE, Col·lectiu d’Assessorament i Defensa 

 

• Retallades de drets laborals aprofitant una situació d'excepcionalitat 

• Responsabilitat professional davant els protocols 

• Riscos laborals: responsabilitat de les empreses 

 

Retallades de drets laborals aprofitant una situació d'excepcionalitat 

A mode de presentació i de disculpa, “Códigos electrónicos COVID-19: Derecho 

Europeo, Estatal y Autonómico”. 

Amb aquest títol s’està editant i actualitzant diàriament la normativa que publica el BOE. 

El del 14 de desembre té 2.246 pàgines i ocupa més de 30 megues. Per tant, ja ens 

perdonareu si ens és molt difícil, en el poc temps que disposem, desenvolupar les 

retallades dels drets laborals que s’estan produint amb l’excusa de la pandèmia o si 

cometem alguna contradicció o errada. Òbviament, no tota la normativa aprovada afecta 

directament l’àmbit del dret del treball i de la seguretat social, però si que n’hi ha molta 

d’específica i molta d’altra que hi té relació directa (limitacions a la mobilitat, normativa 

processal, etc.).  

Per poder fer-nos càrrec del que ha suposat la pandèmia en el sistema de salut, caldrà 

començar transcrivint el que va disposar el text de l’aprovació del primer estat d’alarma:  

Artículo 12. Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el 

territorio nacional. 

1. Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio 

nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, 

quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario 

para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios 

extraordinarios por su duración o por su naturaleza. 

 

2. Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales 

mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los 

correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado 

funcionamiento. El Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades 

resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del 

referido servicio. 
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3. En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles 

responsables del ámbito de salud pública, y de los empleados que presten servicio 

en el mismo. 

 

4. Estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor 

distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo 

con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis 

sanitaria. 

 

5. Las autoridades competentes delegadas ejercerán sus facultades a fin de asegurar 

que el personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar 

contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. 

 

6. Asimismo, el Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten 

necesarias a estos efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios de titularidad privada. 

 

Teletreball 

Haurem de diferenciar entre el teletreball COVID i el teletreball en situació de retorn a la 

“normalitat”, però, en qualsevol cas, intentem donar resposta a algunes preguntes 

freqüents en relació amb el teletreball:  

Em poden obligar a fer teletreball? 

No. Cap de les parts de la relació laboral pot decidir unilateralment fer teletreball. Com 

hem vist, es "recomana" des del Govern per limitar al màxim l'exposició al coronavirus i 

la seva propagació, però no és obligatori. Cal pacte exprés i escrit. 

Puntualització per al personal sensible: i si no és possible l’adaptació del lloc de treball? 

El teletreball pot afectar el meu salari? 

No. El problema és qui assumeix la despesa diferida d'estar treballant a casa. 

Òbviament, ara com ara és la persona treballadora i això s’ha de corregir.  

A més, hi ha la problemàtica de les guàrdies i del sistema de localització, extrems que 

caldria que es contemplessin en el document d’acord de realització de teletreball. 

També caldrà analitzar determinats plusos relacionats amb la presència. 

Qui ha de posar els mitjans necessaris per possibilitar el teletreball? 

L’empresa, sempre. Això inclou una línia telefònica, si cal, i un ordinador adequat a la 

tasca que es porta a terme i, el que és més problemàtic en el cas de les dades mèdiques: 

un sistema de protecció eficient i eficaç de les dades que utilitza el personal des de casa 

seva.  
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Puntualitzacions: assumpció de responsabilitat en la protecció de dades sensibles? 

Qüestions pendents en el teletreball 

- On queda el dret de vaga? 

- I els accidents de treball i les malalties professionals? I els accidents in itinere? 

- Com exercim la representació de les persones treballadores? I com gaudim de les 

hores sindicals? 

- Com queda la conciliació i el dret de desconnexió? 

Si el teletreball arriba per quedar-se, i tot sembla apuntar que sí, caldrà donar resposta 

a totes aquestes qüestions. 

 

Conciliació de la vida personal i familiar, permisos, llicències, vacances i 

excedències  

Reducció de jornada i flexibilitat contractual. Després de l’opció del teletreball, s’ha 

procurat el manteniment de l’ocupació a través de la modificació de la normativa sobre 

les reduccions de jornada i la flexibilització en l’adaptació de la mateixa, hi ha diferències 

entre les mesures que són d’aplicació al personal que es troba sotmès a l’Estatut dels 

treballadors i també que treballa al SISCAT, i el que ho fa a l’ICS, sobretot pel sistema 

anomenat Plan Me Cuida). RDL 8/2020 i RDL 15/2020. 

La situació creada per la declaració de l’estat d’alarma ha provocat la intervenció del 

Servei Català de la Salut, que ha dictat un seguit d’instruccions relatives a la gestió de 

la jornada, els descansos, els permisos, les llicències i les vacances del personal que 

presta serveis al SISCAT, no només el que treballa a l’ICS.  

Això provoca tensió en l’aplicació de diversa normativa que ha calgut i caldrà resoldre 

cas per cas i atenent a la prelació de normes i els interessos que protegeixen. 

En aquest marc, el 14 de març de 2020 es va aprovar la primera instrucció per part 

del CatSalut justificada, segons afirma, en la necessitat d’adoptar mesures que 

garanteixin el funcionament regular dels serveis públics de salut. Es defineix el deure 

dels professionals d’atendre la població com a derivat del dret a la salut d’aquesta, que 

es posa per davant d’altres situacions i contextos a nivell laboral, segons cita textual. 

Transcrivim part de la instrucció: 

Les entitats del sistema Sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) han 

d’adoptar les mesures especials en matèria de salut pública, previstes a l’article 59.2 de 

la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis 

de salut, que siguin necessàries, pel temps imprescindible i de forma motivada, davant 

la concurrència en els centres sanitaris de circumstàncies concretes, les quals 

impossibilitin el normal manteniment de l’assistència sanitària a la població amb els 

recursos humans disponibles.  
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Les entitats esmentades al punt anterior han de garantir l’adequada coordinació del 

dispositiu sanitari públic mitjançant la disponibilitat compartida dels/ de les professionals 

si això fos necessari, en el marc de la legalitat vigent.  

 La vigència d’aquesta Instrucció s’inicia el dia 14 de març de 2020 i te una vigència 

vinculada al manteniment de la situació excepcional d’emergència sanitària, susceptible 

de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment. 

El que justifica l’adopció de mesures extremes és la protecció de la salut pública i per 

això tota referència a la suspensió de les disposicions sobre jornada i descansos que 

regula l’Estatut marc del personal sanitari s’ha d’entendre en relació precisament a 

aquests dos únics supòsits: temps de treball i règim de descansos. No es pot afectar a 

la necessitat de dotar del material de protecció imprescindible per a garantir la protecció 

a la seguretat i la salut de les persones treballadores, que, repercutint a la seva salut, 

també afectaria a la salut pública.  

Què diu l’apartat segon de l’article 59? 

2. Las disposiciones de esta ley relativas a jornadas de trabajo y periodos de descanso 

podrán ser suspendidas en un determinado centro, por el tiempo imprescindible y 

mediante resolución motivada adoptada previa consulta con los representantes del 

personal, cuando las circunstancias concretas que concurran en el centro imposibiliten 

el mantenimiento de la asistencia sanitaria a la población con los recursos humanos 

disponibles. 

En este caso, se elaborará un plan urgente de captación de recursos humanos que 

permita restituir la normalidad en el mantenimiento de la asistencia sanitaria. 

Quan la instrucció descriu els ítems que es poden veure afectats per cada decisió que 

s’adopti, no es pot entendre que fent una reproducció literal dels mateixos es doni 

compliment al que preveu, al contrari. La pròpia instrucció inclou un annex en el que es 

descriu de manera molt detallada el model de resolució que han d’adoptar cadascuna 

de les entitats del sector públic que vulguin fer ús de les capacitats que els atorga, és a 

dir, que vulguin modificar el règim de jornada, descansos, permisos, llicències i 

vacances, insistim que tot negociat amb la representació de les persones treballadores 

i en el marc de l’aplicació supletòria de l’Estatut marc enfront l’Estatut dels treballadors.  

El que hem descrit fins ara no ha variat amb l’entrada en escena de la segona instrucció, 

la 07/2020, que determina que les mesures especials previstes en aquesta resolució no 

poden afectar el personal en situació de permís per maternitat, o llicència per risc durant 

l’embaràs o risc durant la lactància natural. 

- Jornades de treball i descansos  

La Direcció pot adaptar les jornades de treball i descansos dels professionals 

afectats d’acord amb les necessitats assistencials del centre i el pla de contingència 

previst, que pot establir altres mesures de caràcter organitzatiu. Això inclou la 

jornada ordinària i complementària d’atenció continuada, els torns de treball, el 

treball en dissabtes i dies festius, els descansos diaris i setmanals, i les vacances. 
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- Dedicació de la totalitat de la jornada a l’assistència sanitària 

Queda suspesa la realització d’activitats docents per part dels professionals sanitaris 

a estudiants de les facultats, escoles universitàries o escoles de formació 

professional, incloent-hi la suspensió de les pràctiques acadèmiques curriculars i 

extracurriculars que es realitzen al centre sanitari, així com en els casos que existeixi 

activitat no assistencial. 

 

- Hores extraordinàries per força major  

Davant d’una situació de força major, la direcció de l’entitat pot determinar 

l’obligatorietat de la realització d’hores extraordinàries per força major per part dels 

professionals contractats a temps complet o temps parcial, no supeditades al límit 

de les 80 hores anuals, tal com preveuen els articles 35.3 i 12.4.c) del Reial decret 

legislatiu 2/2015, del 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 

dels treballadors. 

 

Situacions de tensió normativa 

- Vacances: determinació de comú acord i obligatorietat de fer-les. 

- Activitat sindical: suspensió total? 

- Mesures de conciliació: interès superior del menor i de la persona que necessita 

cures especials. Anàlisi de les situacions individualitzades. 

No tots els permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada tenen el mateix 

fonament. 

 

I després de la Covid ....  

La primera qüestió a resoldre és si realment hi haurà un “després”. El binomi entre 

manteniment de drets i garantia de seguretat i salut també entra de ple en l’àmbit de les 

relacions laborals i de la seguretat social, les ha afectat i les afectarà d’arrel. Dependrà 

de cadascuna de nosaltres, individualment i col·lectiva, la capacitat de mantenir principis 

rectors sobre diferents matèries que, a tall de reflexió final i sense ànim exhaustiu, 

apunto: 

- El manteniment de la separació entre la vida personal i la laboral o professional.  

- El dret a la conciliació. 

- El dret a la progressió i la formació professionals. 

- Les fronteres de l’especialització. 

- Els descansos com a element clau d’unes relacions laborals sanes. 

- El dret a les vacances retribuïdes. 

- La concreció d’allò que és realment excepcional i el grau de responsabilitat de les 

persones treballadores en la seva solució. 
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Responsabilitat professional davant els protocols 

Podem parlar dels diferents tipus de responsabilitats que pot haver d’assumir un metge 

o metgessa com a conseqüència de la seva activitat professional assalariada. Aquestes 

són: 

Deontològica: és un tipus de responsabilitat derivada de l’incompliment del codi 

deontològic, és a dir, del conjunt de principis i regles ètiques i professionals que guien i 

inspiren la conducta professional del metge o metgessa. En aquest marc, es respon 

davant del col·legi professional i també pot tenir rellevància a l’hora d’establir altres tipus 

de responsabilitats. Les sancions són, bàsicament, suspensions en la col·legiació o 

apercebiments.  

Disciplinària: és la responsabilitat derivada de les instruccions, mandats de l’ocupador 

o del trencament de la bona fe que ha de regir el vincle contractual laboral/estatutari.    

Les sancions poden ser de suspensió de sou i ocupació, apercebiments, trasllats, 

impossibilitat d’ascendir, etc. 

Penal: és la responsabilitat que s’assumeix davant de la societat en el seu conjunt per 

violentar o danyar el bé jurídic que socialment es vol protegir. És la responsabilitat amb 

conseqüències més greus (multes, penes de presó, etc.). 

Patrimonial: és la responsabilitat que comporta la reparació dels danys causats, 

materials i/o personals. A diferència de les anteriors, que han de ser assumides 

personalment pel professional, la patrimonial pot ser externalitzada mitjançant la 

subscripció d’una assegurança i en el cas que el professional actués com a assalariat 

seria assumida per l’ocupador. 

Vistos, de manera esquemàtica, els diferents tipus de responsabilitats que pot assumir 

un/a professional, val a dir que l’activitat professional dels metges i metgesses en 

múltiples situacions es veu sotmesa a un conjunt de regles, que se segueixen a l’hora 

d’afrontar una determinada situació i que han estat establertes per una autoritat superior 

o per costum, és a dir, protocols d’actuació.  Un clar exemple són els protocols d’actuació 

elaborats pel Ministeri de Sanitat i les diferents conselleries autonòmiques en relació 

amb la Covid-19. 

Però, davant d’una actuació professional realitzada seguint les instruccions d’un 

protocol, el metge o metgessa assumiria les mateixes responsabilitats que realitzant una 

actuació professional no sotmesa a un protocol? 

La resposta és clarament no. Els protocols, com hem referit, estableixen normes 

d’actuació que estandarditzen les respostes davant les situacions regulades per aquest 

protocol, reduint, per tant, el marge de decisió professional del facultatiu. Aquesta 

disminució de la capacitat de decidir, evidentment retalla la lex artis del professional i la 

seva llibertat, però el protegeix al davant d’exigències de responsabilitat.   

Així, en el supòsit que el professional hagi complert les normes establertes pel protocol 

aplicable a la situació que ha d’afrontar, l’eximiria de responsabilitat, ja que el/la  
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professional estaria donant compliment a les instruccions donades pel seu ocupador 

mitjançant el protocol. A sensu contrari, si existint un protocol per resoldre una 

determinada situació no s’ha aplicat per part del/la professional, en aquest cas sí que 

pot sorgir responsabilitat, ja que el treballador ha incomplert les instruccions que ha 

rebut, invertint la càrrega de la prova en la seva contra, doncs, una vegada constatat 

que existia un protocol i era aplicable a una situació concreta, serà el professional qui 

haurà de demostrar que la no aplicació del protocol era la millor opció clínica o que no 

resultava aplicable o qualsevol altra circumstància que pogués eximir-lo de 

responsabilitat. 

 

Què fer si ens trobem davant d’un protocol inadequat des d’un punt de vista 

professional? 

No actuar de manera unilateral. La millor opció és actuar de manera col·lectiva, com a 

servei, mitjançant societats professionals, col·legis professionals, etc., i que, previ estudi 

i anàlisis d’aquest protocol, emetis un informe d’actuació professional que evidenciï els 

dèficits del mateix. Aquest fet donaria marge de defensa per discutir la idoneïtat del 

protocol i, per tant, de la conveniència de la seva aplicació a un cas concret i, per tant, 

per aconseguir l’exempció de responsabilitat. Per contra, si de manera unilateral es 

deixa d’aplicar, hem d’assumir que la defensa davant de qualsevol dels diferents tipus 

de responsabilitat serà més complexa i requerirà desplegar uns mitjans de defensa molt 

més amplis i amb un resultat més incert. 

 

Riscos laborals: responsabilitat de les empreses 

Per entendre l’existència de la responsabilitat empresarial davant un accident de treball, 

hem de partir d’un context normatiu existent. Així, la Constitució estableix en el seu art. 

15 que:  

Artículo 15: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral 

 40.2.- Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la 

formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo 

y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las 

vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. 

41.- Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 

todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes 

ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y 

prestaciones complementarias serán libres. 

Aquests mandats constitucionals, que tenen origen en normes i instruments 

internacionals (Declaració Universal de Drets Humans, Convenis Organització 

Internacional del Treball, en especial el Conveni 155 sobre seguretat i salut dels 
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treballadors i medi ambient al treball) donen lloc a un conjunt de normes amb l’objectiu 

de protegir la salut i la integritat física i moral de la persona treballadora. 

Així, tenim, en primer lloc, allò disposat en l’article 4.2 d) de l’Estatut dels treballadors 

que estableix un deure genèric de protecció als treballadors i treballadores, que es 

concreta en tot el cos normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Aquest cos normatiu té com a norma principal la Llei de prevenció de riscos laborals 

(Llei 31/1995, de 8 de novembre) que configura el marc general en què hauran de 

desenvolupar-se les diferents accions preventives, en coherència amb la normativa 

internacional referida i de la Unió Europea (Directiva 89/391/CEE, relativa a l’aplicació 

de les mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut dels treballadors a 

la feina, que conté el marc jurídic general en què opera la política de prevenció 

comunitària, o les directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE, relatives a la 

protecció de la maternitat i dels joves i al  tractament de les relacions de treball temporal, 

de duració determinada i en empreses de treball temporal). 

Els dos articles més importants d’aquesta norma, en relació amb la responsabilitat 

empresarial són els 14 i 15: 

14.1.- Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 

protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 

públicas respecto del personal a su servicio. 

(…). 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados 

con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario 

realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad 

preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se 

recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos 

laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de 

los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 

vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios 

necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad 

preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de 

identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los 

niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las 
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medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que 

puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

Es referma el dret de les persones treballadores a una protecció adequada i eficaç en 

matèria de seguretat i salut i, també, l’altra cara de la moneda, és a dir, l’obligació 

derivada d’aquest dret: l’obligació de l’empresari (administració ocupadora) de protegir 

els treballadors (14.2 i 14.3). 

Per donar compliment a aquesta obligació, l’empresari ha d’aplicar les mesures que 

integren el deure general de protecció, segons uns principis establerts en l’article 15 de 

LPRL: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 

los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de 

trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 

trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las 

tareas. 

3. (…) 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 

imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.  

Aquest marc normatiu s’acaba de concretar amb tot un seguit de normativa recollida en 

varis reials decrets que estableixen unes condicions mínimes en el desenvolupament 

del treball (actualment, són 21), amb previsions concretes de la normativa reguladora 

de seguretat social (recàrrec) i la normativa de ressarciment de danys, derivada d’allò 

establert al Codi civil, que configuren, en el seu conjunt, un context de responsabilitat 

empresarial quasi objectiva. 

Establert el marc normatiu que regula la responsabilitat empresarial, a la pràctica, per a 

una persona treballadora que ha sofert un accident de treball, en què es tradueix en 
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matèria de protecció de la persona treballadora i conseqüentment de responsabilitat 

empresarial? 

Podríem establir 4 àmbits o nivells de responsabilitat. Un primer nivell, purament 

compensatori dels danys soferts, és a dir, una responsabilitat patrimonial i, per una altra 

banda, trobem un altre nivell de responsabilitat empresarial amb repercussions en 

matèria de prestacions de seguretat social derivades de l’accident de treball. Aquests 

dos primers nivells són de responsabilitat enfront la víctima, sent els altres dos nivells 

de responsabilitat enfront la societat en el seu conjunt: responsabilitat administrativa i 

penal. 

En el primer nivell, la persona treballadora té dret a una reparació integra del dany sofert, 

ja sigui en relació amb el dany personal (psíquic o físic) o amb el dany material. 

Dany personal: l’empresa ha de compensar la persona treballadora en relació amb les 

lesions sofertes, compensant el temps que ha estat en situació d’incapacitat temporal, 

com les seqüeles psíquiques o físiques que ha patit. 

Dany material: l’empresa ha de compensar tots els danys materials soferts [per exemple, 

despeses de tractaments, desplaçaments a rehabilitacions, trencament de bens (mòbil, 

etc.)]. 

Aquesta responsabilitat, que inicialment es configurava per la jurisprudència com una 

responsabilitat culpable, actualment és una responsabilitat quasi objectiva, és a dir, pel 

sol fet d’haver sofert un accident de treball que hagi minvat la salut o el patrimoni del 

treballador, l’empresa ha de respondre com un risc derivat de la seva activitat productiva.    

Aquesta responsabilitat pot ser assegurada. 

En el segon nivell de responsabilitat empresarial, aquell amb repercussions en matèria 

de prestacions de seguretat social, cal fer, prèviament, una petita contextualització.     

Així, quan una persona treballadora pateix un accident té dret a tota una sèrie de 

prestacions en matèria de seguretat social, les quals tenen un tractament específic i més 

protector que si fossin derivades d’una malaltia comú o accident no laboral.  Bàsicament, 

són: 

- Incapacitat temporal 

- Incapacitat permanent (parcial, total, absoluta o gran invalidesa) 

- En cas de mort de la persona, orfandat i/o viduïtat.  

Una persona pot tenir dret a una o vàries d’aquestes prestacions. 

Doncs bé, l’empresari pot tenir responsabilitat en relació amb aquestes prestacions en 

el cas que l’accident hagi estat causat per una acció o omissió empresarial, i que 

incompleixi la normativa en matèria preventiva (principis dels art. 14 i 15 de la LPRL, 

reials decrets sobre condicions mínimes en matèria preventiva), com podria ser no haver 

avaluat els riscos existents o haver donat els EPI adequats a les persones treballadores.   

En aquest cas, l’empresari hauria de fer front a un recàrrec de prestacions de seguretat 

social derivades de l’accident (veure l’art.164, Reial decret legislatiu 8/2015). 
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Aquest recàrrec, que té una doble naturalesa sancionadora per a l’empresa i 

ressarcitòria per al treballador/a, es configura com un percentatge d’entre un 30 i un 50 

d’increment en les prestacions de seguretat social reconegudes a la persona 

accidentada. Aquest risc empresarial no pot ser assegurat. 

També es pot derivar un altre tipus de responsabilitat empresarial en relació amb les 

prestacions de seguretat social, que venen associades no directament a l’accident com 

a l’incompliment en matèria d’alta i cotització en el sistema de seguretat social.  Aquesta 

responsabilitat implica que l’empresari s’haurà fer càrrec directament de les prestacions 

derivades de l’accident, sens perjudici de la possibilitat d’anticipar de les mútues i 

seguretat social. 

Davant l’Administració i la societat en el seu conjunt, l’empresari també pot tenir 

responsabilitats en un accident de treball, les quals són purament punitives. És a dir, el 

sistema castiga l’empresari pel seu incompliment. Aquesta responsabilitat s’articula en 

dos nivells: un de tipus administratiu i un altre de tipus penal. 

Responsabilitat administrativa: ve determinada per l’aplicació del disposat en la Llei 

d’infraccions i sancions en l’ordre social (Reial decret Legislatiu 5/2020) en relació amb 

la normativa que l’empresari hagi incomplert amb la seva acció o omissió, i que ha 

causat l’accident. Bàsicament, consisteix en multes pecuniàries o pèrdues de 

bonificacions, sent les infraccions en matèria preventiva les més greus de les regulades 

en aquesta norma. 

Responsabilitat penal: regulada en la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del 

Codi Penal (CP), el bé jurídic protegit en la responsabilitat penal en matèria de prevenció 

de riscos laborals és la seguretat en el treball vinculada a la vida, la salut i la integritat 

física dels treballadors. Es tracta d’un bé jurídic col·lectiu, la seguretat del grup social, 

integrat per les persones que presten serveis retribuïts per compte aliè. Es tipifica en els 

articles 316 i 117 com a delicte de risc en dues modalitats, segons el grau de culpabilitat 

del subjecte. La diferència entre aquestes dues modalitats radica en l’element subjectiu, 

la consciència del perill quan es tracta del tipus dolós i, tot i això, s’ometen les mesures 

adequades i necessàries, mentre que en l’imprudent concorre infracció del deure del 

ciutadà per absència de totes les previsibles exigibles al garant de la seguretat i salut 

dels treballadors (art. 14.2 LPRL). Evidentment, aquest tipus de responsabilitat és la 

més greu, ja que pot comportar penes de presó per als subjectes responsables de 

l’accident. 


