
           
                      

  
 
STS d'11 de febrer de 2014, recurs 42/2013 
 
Accident de treball “en missió”: no ho és un ictus isquèmic que es produeix 
durant el període de descans a l’hotel (accés al text de la sentència) 
 
En aquesta sentència es torna a perfilar l’abast del concepte d’accident de treball, 
referint-se en concret al cas de l’accident en missió. Un treballador, desplaçat per la 
seva empresa a Israel per desenvolupar la seva activitat professional, pateix un 
ictus isquèmic durant la nit, essent declarat en situació de gran invalidesa. Es 
discuteix si es tracta d’una malaltia comuna o d’un accident de treball en missió. 
 
El TS conclou que no es tracta d’un accident de treball, fonamentant-se en els 
arguments següents: 
 
 L’accident de treball “en missió” és una modalitat específica d’accident de treball, en 

la qual es produeix un desplaçament del treballador per realitzar una activitat 
encomanada per l’empresa. La missió integra així dos elements connectats ambdós 
amb la prestació de serveis del treballador: a) el desplaçament per complir la missió; 
i, b) la realització del treball en què consisteix la missió. 
 

 La protecció del desplaçament presenta certa similitud amb la de l’accident 
“in itinere”, en la mesura que el desplaçament es protegeix quan pot ser 
determinant de la lesió, com en el cas de la STS de 26 de desembre de 1988, sobre 
una insuficiència cardíaca per una crisi d’asma durant un vol que va impedir que el 
treballador fos degudament atès, ja que sense el desplaçament el resultat lesiu no 
s’hagués produït. 

 
 Si es produeix un accident durant la realització del treball que constitueix 

l’objecte de la missió, el seu règim és el previst, amb caràcter general, en 
l’art 115.1 LGSS. 
 

 No tot el que succeeix durant la missió té una connexió necessària amb el 
treball, quan ni és pròpiament desplaçament, ni tampoc realització de l’activitat 
laboral en si. Així, la STS de 10 de febrer de 1983 va excloure de la 
consideració d’accident de treball la mort d’un treballador en missió a 
Nigèria en ofegar-se a la platja durant un dia de descans. I en el mateix sentit, 
les SSTS de 17 de març de 1986 i 19 de juliol de 1986 neguen també la consideració 
d’accident de treball a la mort per infart de miocardi de treballadors en missió quan 
l’infart es va produir mentre descansaven a l'hotel. 
 

 És cert que existeixen excepcions al criteri anterior, però es fonamenten en 
circumstàncies especials: la STS de 14 d’abril de 1988 va considerar com a 
accident de treball un infart patit per un directiu en un hotel perquè aquest 
infart es va vincular amb una situació laboral de gran estrès, i la STS de 4 de 
maig de 1988 referida a un transportista que va patir infart en el propi vehicle, 
mentre descansava. També es considera que concorren circumstàncies especials quan 
un transportista mor en el camió mentre dormia en el seu interior (STS de 22 de juliol 
de 2010) o pateix una hemorràgia quan es trobava prenent un cafè en una àrea de 
servei (STS de 19 de juliol de 2010). 
 

 En definitiva, no es poden considerar accident de treball aquells supòsits en 
què, tractant-se d’un treballador en missió, la lesió es produeix en períodes 
aliens a la prestació de serveis, de descans o d’activitats de caràcter 
personal o privat. 
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