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Treballador desmaiat en el seu vehicle aparcat enfront del seu domicili en 
tornar del treball: no és un accident de treball in itinere (accés al text de la sentència) 

Un treballador va ser trobat desmaiat en el seu vehicle per un veí del seu edifici, 
essent traslladat a l’hospital on va ingressar amb una parada cardiorespiratòria de la qual 
no es va recuperar. L’empleat procedia del seu centre de treball. 

El TSJ descarta que es tracti d’un accident de treball in itinere pels motius 
següents: 

• La presumpció de laboralitat de l’accident recollida a l’art. 156.3 LGSS només inclou
els esdevinguts en el temps i lloc de treball i no als ocorreguts en el trajecte d’anada
o tornada d’aquest.

• L’assimilació a accident de treball de l’accident in itinere es limita als
accidents en sentit estricte (lesions sobtades i violentes produïdes per un agent
extern) i no a les malalties o processos morbosos de diferent etiologia i manera de
manifestar-se.

• Les malalties -com l’infart agut de miocardi- esdevingudes in itinere no han de
considerar-se com a accident de treball, llevat que s’acrediti la concurrència
del preceptiu nexe causal, perquè la presumpció de laboralitat no les inclou. La
presumpció de l’art. 156.3 LGSS, “només és aplicable a les malalties aparegudes en
temps i lloc de treball i no a les que es manifesten en el seu trajecte d’anada o
tornada perquè no deriven directament de l’execució del contingut de la relació de
treball, quedant així l’accident in itinere considerat com a accident laboral únicament
quan les malalties es produeixen a conseqüència d’una acció sobtada i violenta,
corresponent al sentit vulgar i tradicional de l’accident” (per totes, SSTS 11/12/00,
recurs 4.181/99; 30/06/04, recurs 4.211/03; 16/07/04, recurs 3.484/03; 06/03/07,
recurs 3.415/05; 08/10/09, recurs 1.871/08, 24/06/10, recurs 3.542/09; 14/03/12,
recurs 4.360/10).

• La part demandant -obligada a suportar la càrrega de la prova- no ha demostrat
fefaentment la relació de causa-efecte entre la defunció del causant i el seu
treball, és a dir, no hi ha cap dada acreditada que permeti vincular amb el treball el
desmai patit pel treballador un cop finalitzada la seva jornada laboral i fora del lloc
de prestació de serveis.
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