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O tribunal supremo dixit: 

Atraco = Risco laboral 
 
 
O alto tribunal confirma integramente a sentenza 

da Audiencia Nacional do 12 de marzo de 2007, 

desestimando cada unha das alegacións 

presentadas pola patronal de Caixas de Aforros 

no recurso de casación que interpuxo contra a 

dita sentenza á demanda de COMFIA-CCOO e 

CSICA, na que xa entón se nos daba a razón. 

O Tribunal Supremo declara que «o atraco a 
unha entidade bancaria ten carácter de risco 
laboral, xa que supón a posibilidade de que un 
traballador sufra un determinado dano 
derivado do traballo, constituíndo o dano as 
doenzas, patoloxías ou lesións sufridas con 
ocasión do traballo». 

Comprendemos a perplexidade que pode supor 

esta nova porque é lóxico pensar: Se o atraco 
nunha entidade bancaria non é un risco 
laboral… que é? 

Esta sentenza impón a obriga de revisar as 
avaliacións de riscos laborais efectuadas nas 
entidades, tendo en conta a posibilidade de 
que os traballadores e traballadoras sufran 
actos violentos. Así mesmo, han incluirse no 

Plan de Prevención as posibles medidas 

preventivas ou correctoras que deban aplicarse 

para unha protección eficaz da súa saúde e 

integridade. Ademais, deben considerar o atraco 

entre as situacións do Plan de Emerxencia, e dar 

unha formación eficaz aos traballadores 

referentes ao risco. Do mesmo modo, declara o 

dereito dos representantes dos traballadores a 

ser informados e consultádos en todo o relativo a 

estes temas. 

Ata a data, Banco Sabadell, dentro da súa 
filosofía habitual de que a saúde dos 
traballadores é un custo, non recoñece o 
atraco como risco laboral, malia as numerosas 

peticións neste sentido que realizou a 

representación de CCOO no seo do Comité de 

Seguridade e Saúde (CESS). 

As razóns argumentadas pola empresa foron 

simplemente de carácter dilatorio: a última, que a 

sentenza estaba recorrida diante do Tribunal 

Supremo. Pois ben, xa se pronunciou e cremos 

que esgotaron os seus argumentos. 

Esperamos que se reconsidere esta postura e 

logremos pasar ao estadio da aplicación da 
sentenza en todos os seus puntos, para así 

mellorar as medidas de seguridade e o 

tratamento das secuelas que un atraco deixa nas 

persoas afectadas. 
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