
SEQÜELES TEMPORALS: raó d'existir

CONCEPTE

El concepte de seqüela temporal va aparèixer amb la Llei 34/2003. Fins aquell moment 

l'indemnització d'un accident només recollia la sanitat (com període que anava des del 

accident  fins  la  estabilització  de  les  lesions),  les  seqüeles  i  els  factors  correctors 

(incapacitat permanent, necessitat de tercera persona,...). 

Per això el primer que hem de establir es què són les seqüeles temporals.

Des de un punt de vista mèdic, es tracta d'un concepte incongruent. Ja que per seqüela 

s'entén aquell trastorn o lesió que queda després de curar-se una malaltia o traumatisme, 

i que és conseqüència d'ells. Per tant té un caràcter permanent, que xoca de front amb la  

temporalitat del nou concepte.

La reacció  d'algunes  companyies  d'assegurances  no es  va fer  esperar.  No va ser  una 

reacció oficial, però sí que es va indicar als pèrits, que treballaven per elles, que no les 

fessin servir. Fet que tàcitament van acceptar, ja que no les apliquen. Encara que la labor 

de  un  pèrit  metge,  dins  de  la  seva  activitat  professional,  deu  aplicar  els  barems, 

independentment de que hi estigui d'acord amb ells. 

ÀMBIT D'UTILITZACIÓ

Aleshores, què s'intenta establir amb aquest nou concepte? Des de el meu punt de vista, 

és la constatació d'una realitat injusta. Quan s'estableix l'estabilització lesional es fa en 

base a uns criteris que no s'expliquen gaire i que es vesteixen amb la frase “criteris mèdic  

legals”. Aquest criteris solen estar lligats al tractament, no el seguir controls mèdics, ni el  

fet de precisar medicació, sinó al fet de fer rehabilitació, infiltracions, etc. També, sense 

justificació alguna, la estabilització es determina en base a criteris estadístics de duració 



estàndard, amb el comporta d'unificació arbitrària del lesionats. Segons la Llei 30/1995, en 

aquest moment, el d'estabilització, es devien valorar les seqüeles. Però el que realment es 

feia  era  dir  que  les  molèsties,  dolors,  limitacions,  alteracions  estètiques,...  que  es 

considerava no eren permanents no es valoraven, no eren seqüeles.

CARACTERÍSTIQUES

I aquí és on la seqüela temporal ve  a omplir aquest buit que és creava. Com ja s'ha deixat 

entreveure, les seqüeles temporals s'inicien una vegada s'ha establert la sanitat. Es a dir, 

quant ja hem determinat els dies d'hospitalització, els dies impeditius sense hospitalització 

i els dies no impeditius. A més hem d'haver establert les seqüeles definitives. 

Naturalment, també es determina la necessitat de que han de desaparèixer. I ho han de 

fer en plaç curt o mitjà. Sense que ningú indiqui què és curt o mitjà. Personalment entenc 

que fer una valoració inferior a dues o tres setmanes no té sentit, així com tampoc el que 

sigui superior a sis mesos. En el primer supòsit perquè representaria que les molèsties són 

mínimes i en el segon perquè més de sis mesos estaria dins del que podríem considerar 

com una situació crònica i es deuria valorar com estat permanent.

La llei també indica que aquestes seqüeles temporals poden ser impeditives o no. Això pot 

resultar  molt  difícil  d'entendre.  Perquè  una situació  temporal  impeditiva  requereix,  en 

principi,  un  exercici  d'imaginació.  Un exemple  d'això  seria  un  lesionat  que  porta  una 

immobilització,  però  que  el  metge  està  segur  que  quan  li  retirin  no  caldrà  cap  altra 

actuació terapèutica, i d'aquesta manera pot donar el procés per estabilitzat. Més fàcil 

d'entendre  és  que  hi  hagi  un  període  impeditiu,  seguit  d'un  no  impeditiu.  Seguint 

l'exemple  anterior,  al  retirar  l'embenament  es  necessita  un  temps  per  recuperar  la 

funcionalitat complerta. O, com és més habitual, la seqüela temporal es no impeditiva. És 

un temps d'alteracions que permeten fer una vida dins de la normalitat, encara que es 



necessiti medicació, més repòs,... amb la plena seguretat de que no serà una situació 

permanent.

El  valor  d'indemnització  és  equiparable  al  del  dia  de  sanitat,  ja  sigui  impeditiu  o  no 

impeditiu. Això és plenament coherent, doncs la seqüela temporal es mesura en dies. I, 

com ja s'ha comentat, en dies impeditius i no impeditius, sense ingrés hospitalari.

PROBLEMÀTICA D'APLICACIÓ

Tot això comporta un estudi detallat del cas. Tenir la seguretat de que l'estabilització ha 

estat assolida. Que les seqüeles definitives ho són de veritat. Que les molèsties estimades 

com seqüeles temporals veritablement desapareixeran. I que compleixen els requisits ja 

esmentats:

• Iniciar-se immediatament després de l'estabilització del procés-

• Desaparèixer a curt o mig termini.

• Qualificar-les com impeditives o no. I, conseqüentment establit el seu valor. 

• Tenir una durada raonable.

En relació a la durada, hem establert que menys de dues setmanes i més de sis mesos, en 

línies generals, resultaria un tant incongruent. Però la pregunta és: com establim la durada 

de la seqüela temporal? No tenim més remei que anar a buscar valors  estadístics de 

durada mitjana que ens puguin ajudar.

El I.N.S.S. publica unes durades estàndard d'incapacitats laborals. Per tant només valoren 

el temps impeditiu d'una patologia, sense referir-se a cap activitat laboral en concret. El 

costum de no valorar els casos de forma individualitzada, sinó en base a valors estadístics  

(d'obscura font en molts casos) no fa una altra cosa que crear una uniformitat fictícia que 

impedeix establir períodes reals de sanitat. Per tant ens em d'anar a buscar estadístiques 



personals  o  publicades  per  altres  perits,  en  base  a  la  seva  experiència  personal.  I 

d'aquesta manera poder raonar la durada estimada.

PATOLOGIES MÉS FREQÜENTS

De forma general, les patologies que amb més freqüència poden ser valorades mitjançant 

seqüeles temporals són les de parts toves. Ja que totes aquelles que fan referència a 

estructures òssies, o articulars, el temps, habitualment, les agreuja o cronifica, sense que 

es  pugui  esperar  la  seva  desaparició.  Això  no  és  el  que  esperem  amb  lesions  com 

esquinços de lligaments, lesions parcials de tendons, ruptures fibrilars musculars,... fins hi 

tot amb la típica fuetada cervical. Patologies, totes elles, que tendeixen a desaparèixer en 

un termini relativament curt.

També en patologia mental reactiva, sempre que sigui correctament tractada (que no es 

retardi el diagnòstic, que el diagnòstic sigui correcte, que el tractament es realitzi des de 

les  diverses  vessants  terapèutiques,...),  es  poden fer  valoracions  dins  de les  seqüeles 

temporals.  Doncs,  si  no  s'estableixen  com  cròniques,  al  finalitzar  el  patiment  físic 

tendeixen a desaparèixer. 

I,  com  no,  determinades  alteracions  estètiques  també  poden  ser  valorades  com 

susceptibles de desaparèixer. En general, seran totes aquelles superficials, susceptibles de 

tractaments relativament senzills,... de caràcter lleu.

CONCLUSIONS

De tot, el que s'ha exposat, es poden extreure les següents conclusions: 

1. La seqüela temporal és un concepte no mèdic que el deuen determinar metges.

2. Té unes característiques determinades:

• Ser una alteració que ha de curar-se



• Ser impeditiva o no impeditiva

• Iniciar-se després de l'estabilització lesional

• Tenir una durada raonada i raonable.

• El seu valor econòmic és el del dia impeditiu sense ingrés hospitalari o el del no 

impeditiu.

3. Les patologies que m´s freqüentment poden valorar-se, con a seqüeles temporals 

són:

• Lesions de parts toves

• Alteracions mentals reactives

• Alteracions estètiques de caràcter lleu

4. La finalitat de la seqüela lleu es defensar els drets del lesionats, als quals se'ls  

reconeix un període que d'altra manera tindrien que patir sense dret a rebre una 

contraprestació per aquest patiment.


