
           
                      

  
 
STS de 14 de març de 2012, recurs 494/2011 
 
Accident de treball: infart que es manifesta en el lloc de treball abans de l’inici 
de la jornada laboral (accés al text de la sentència) 
 
Després de sortir a les 8 del matí del vestidor de posar-se la roba de treball, i quan 
anava a iniciar la seva jornada de treball, un empleat va comentar a un company que 
sentia un dolor en el costat esquerre. Traslladat a un centre mèdic, va patir un infart 
de miocardi. La seva situació va ser qualificada com una malaltia comuna, 
qualificació que va recórrer l’empleat en considerar que es tractava d’un accident de 
treball, sobre la base del que disposa l’art. 115.3 LGSS. 
 
El TS declara que no es tracta d’un accident de treball, pels motius següents: 
 
 Perquè resulti aplicable la presumpció del citat art. 115.3 LGSS cal que la lesió o 

malaltia es produeixi en temps i lloc de treball. 
 
 Respecte al requisit de “lloc de treball”, s’ha admès jurisprudencialment que el 

vestidor es pot incloure dins d’aquest concepte (SSTS de 22 de novembre de 
2006 i 25 de gener de 2007). 

 
 No obstant, no es compleix el requisit de “temps de treball”, ja que aquest 

exigeix que l’empleat es trobi en el seu lloc de treball, en el qual es 
presumeix que ha començat a realitzar algun tipus d’activitat o esforç (físic o 
intel·lectual) que determina una més fàcil vinculació de l’esdeveniment amb el treball 
i per aquest motiu s’aplica la presumpció. Per tant, no es compleix aquest requisit en 
aquells supòsits en què: a) el treballador es trobava en els vestidors canviant-se de 
roba abans d’incorporar-se al lloc de treball i dirigint-s’hi (STS de 20 de desembre de 
2005); b) s'havia canviat de roba en els vestidors i es disposava a començar el seu 
treball (STS de 14 de juliol de 2006); c) en cas d'un infart sobrevingut quan 
finalitzada la seva jornada laboral, es trobava en els vestidors (STS de 20 de 
novembre de 2006); d) es trobava en els vestidors de l’empresa per canviar-se de 
roba i iniciar la seva jornada de treball després d'haver fitxat (STS de 22 de 
novembre de 2006); i, e) el treballador s'estava canviant de roba per començar a 
treballar (SSTS de 25 de gener de 2007 i 14 de març de 2007). 

 
En definitiva, no s’aplica la presumpció d’accident de treball (art. 115.3 LGSS) 
quan l’infart es produeix trobant-se l’empleat en el vestidor, abans d’iniciar la 
seva activitat laboral o un cop finalitzada aquesta.  
 
Cal tenir en compte, no obstant això, que la STS de 4 d'octubre de 2012 (recurs 
3402/2011) sí qualifica com accident de treball una situació semblant a la que aquí es 
resol. 
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