
 
 
El TSJC reconeix el suïcidi d'un agent rural de l'Alt Urgell com accident 
laboral 
 
La família ho va demanar perquè considerava que s'havia tret la vida per l'estrès derivat d'una sèrie de focs a la 
comarca al març de 2012 
 
La família va considerar que l'home pensava que els seus superiors podrien culpar-lo de l'incendi de Calbinyà 
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Lleida  
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat una sentència on es reconeix com accident laboral el suïcidi que 
va patir un empleat de la Generalitat, que feia les tasques d'agent rural, a conseqüència de la pressió derivada de la seva feina. 
Amb aquesta decisió del TSJC es revoca una primera sentència d'un jutjat de Lleida on es desestimava la demanda 
interposada per la dona i els fills del treballador mort. La família va demanar que es considerés així la pèrdua de la vida de 
l'agent rural per l'estrès que li van provocar una sèrie de focs a l'Alt Urgell, al març de 2012, un d'ells a Calbinyà, el qual es 
pensava que els seus superiors el podrien haver acusat de ser-ne el responsable. 
 
La sentència recull que si bé l'argument de presumpció de laboralitat pot quedar minvat pel caràcter voluntari que té el fet del 
suïcidi, no es menys cert que aquest es produeix en ocasions per una situació d'estrès o trastorn mental que pot derivar de 
factors relacionats amb el treball. Els fets provats d'aquest cas demostren, segons el TSJC, que el treballador mort es va treure 
la vida a conseqüència de la seva feina i de la responsabilitat que li va provocar un fet vinculat amb el seu lloc de treball. 
 
La família, al seu dia, va considerar que l'home pensava que els seus superiors podrien culpar-lo de l'incendi de Calbinyà, ja 
que es va originar en una carbonera mal apagada i els agents rurals tenen encarregada les tasques de vigilància d'aquestes 
instal·lacions. 
 
La sentència reconeix a la vídua el dret al cobrament de la pensió sol·licitada, pensions d'orfandat pels dos fills de la parella, 
així com d'una indemnització a la que haurà de fer front la Generalitat, mitjançant la Mútua d'accident de treball, com empresa 
responsable on treballava el funcionari mort. 

 
 


