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Incapacitat permanent total per un infart provocat per l’estrès laboral (accés al text 

de la sentència) 

Un treballador, amb la categoria d’auxiliar administratiu, es va aixecar per a anar al 

bany i va caure al terra, víctima d’un infart. No existia patologia prèvia ni factors de 

risc cardiovascular. En aquell moment estava treballant, juntament amb altres 

companys, en l’oficina de l’empresa, ja que havien de presentar un informe de gran 

importància. L’informe s’havia encarregat el divendres i havia de lliurar-se el 

dilluns. 

El TSJ considera que es tracta d’un accident de treball, fonamentant-se en els 

següents motius: 

 Dins del concepte d’accident de treball, l’art. 156.3 LGSS estableix una

presumpció de laboralitat respecte a aquells accidents que es produeixin en

temps i lloc de treball, de manera que, concorrent un fet lesiu durant aquest

temps i lloc, s’imposa la conseqüència de considerar acreditada l’existència d’un

accident de treball. No obstant això, és necessari en tot cas que es compleixin les

dues exigències de temps i lloc en l’esdeveniment de l’accident, perquè si una d’elles

hi manca no pot aplicar-se la presumpció.

 El concepte “temps de treball” ha d’interpretar-se en el sentit de l’art. 34.5

ET i, en conseqüència, el treballador ha de trobar-se en el seu lloc de treball,

en el qual es presumeix que s’ha estat realitzant algun tipus d’activitat o esforç -físic

o intel·lectual- que determina una vinculació més senzilla del dany amb el treball, i

per això opera la presumpció.

 En aquest cas, el treballador es trobava a l’oficina de l’empresa, quan es va aixecar

per a anar al bany, es va desplomar i va caure a terra, en patir un ictus isquèmic,

sense que presentés una patologia prèvia, ni factors de risc cardiovascular, per la

qual cosa s’ha d’aplicar la presumpció de l’art. 156.3 LGSS no desvirtuada per

la Mútua.
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