
           
                                                                  

  
 
STS de 20 de novembre de 2006, recurs 3387/2005 
 
Delimitació del concepte d’accident de treball: treballador que pateix un infart 
en el vestidor de l’empresa un cop finalitzada la seva jornada (accés al text de la 
sentència) 
 
El treballador va patir un infart agut de miocardi mentre es canviava de roba al vestidor 
de l’empresa, un cop finalitzada la seva jornada de treball. Tenia 47 anys, no era 
fumador ni tenia antecedents de cardiopatia i aquell dia i l’anterior va estar pintant sota 
un sostre d’uralita, amb una intensa calor, a 7 o 8 metres d’altura i en condicions 
esgotadores. La Mútua d’Accidents de Treball no va qualificar la situació com accident de 
treball. 
 
El Jutjat del Social va estimar que es tractava d’un accident de treball i el TSJ de la 
Comunitat Valenciana va revocar la sentència d’instància. 
 
El TS conclou que ens trobem davant d’un accident de treball, però no aplica la 
presumpció prevista a l’art. 115.3 LGSS sinó el supòsit recollit a l’art. 115.2.e) LGSS, 
amb els arguments següents: 
 
• L’aplicació de la presumpció de laboralitat de l’art. 115.3 LGSS exigeix que la 

lesió que pateixi el treballador es produeixi durant el “temps” i en el “lloc de 
treball”. No és suficient, per tant, que el treballador es trobi en els vestidors de 
l’empresa (que és “lloc de treball” però no en el sentit previst per l’esmentat article) o 
en les dutxes. Per aplicar la presumpció és necessari, en tot cas, que el treballador 
estigui en el seu “lloc de treball”, on es presumeix que ha estat realitzant algun tipus 
d’activitat o esforç físic o intel·lectual que determina una més fàcil vinculació del fet 
amb el treball. 

 
• La solució anterior no tanca la possibilitat que l’anomenada “malaltia de treball” tingui 

la consideració legal d’accident de treball, ja que quan la malaltia -en aquest cas 
l’infart- es manifesta fora del lloc de treball, es pot recórrer a l’art. 115.2.e) 
LGSS i aplicar-lo, sempre i quan s’acrediti que la malaltia va tenir per causa exclusiva 
l’execució del treball. 

 
• En conseqüència, donat que el treballador es trobava al vestidor en el moment 

de patir l’infart, no es pot aplicar la presumpció de l’art. 115.3 LGSS, però 
com que es va provar que va desenvolupar la seva feina en condicions 
esgotadores, resulta d’aplicació l’art. 115.2.e) LGSS, ja que el TS entén que 
aquestes condicions van ser la causa exclusiva de l’infart. Es va tractar, 
doncs, d’un accident de treball. 
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