
           

                                                                   
  

 
STSJ de Madrid de 8 de març de 2017, recurs 113/2017 

 

No és accident de treball la síncope patida per un policia local al vestidor (accés al 

text de la sentència)  
 

Un agent de policia local, mentre es trobava en el vestidor per canviar-se de roba i 

començar la seva jornada laboral, va patir una síncope, amb pèrdua de coneixement i 

politraumatisme. Sol·licita que la seva situació d’incapacitat temporal sigui 

qualificada com a derivada d’un accident de treball. 

 

El TSJ desestima aquesta qualificació, basant-se en els arguments següents: 

 

 La presumpció de laboralitat de l’accident, prevista en l’art. 156.3 LGSS, no 

s’aplica quan la situació es produeix fora del lloc i temps de treball. En 

aquests casos s’ha de demostrar la connexió amb el treball. 

 

En el cas de les lesions esdevingudes en el vestidor, cal assenyalar que aquest 

es pot incloure en el concepte de “lloc de treball”, però el “temps de treball” 

es computa quan el treballador es troba ja en el seu lloc, perquè és llavors 

quan 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 això opera la presumpció citada. Per tant, 

s’exclou de la consideració de temps de treball aquell en què el treballador 

es troba en el vestuari, ja es produeixi el fet abans d’iniciar la jornada laboral 

(SSTS de 20 de desembre de 2005, 14 de juliol de 2006, 25 de gener de 2007, 14 

de març de 2007 i 22 de desembre de 2010) fins i tot quan ja s’ha fitxat (STS de 22 

de novembre de 2006), o en finalitzar aquella (STS de 20 de novembre de 2006). El 

temps de vestidor no entra en la consideració de “temps de treball” a l’efecte de 

l’esmentat art. 156.3. 

 

 En aquest mateix sentit, no és possible relacionar la síncope amb una situació 

d’estrès per motius professionals, ja que encara no s’havia iniciat l’activitat, 

sense que constin tampoc fets dels quals se’n derivi una especial situació d’estrès. 
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