
           
                                                                  

  
 
STS de 18 de setembre de 2007, recurs 3750/2006 
 
Accident de treball: concepte d’imprudència temerària (accés al text de la sentència) 
 
El supòsit de fet d’aquesta sentència és el següent: un treballador va patir un accident de 
tràfic, passant a la situació d’incapacitat temporal per contingència comuna. El 
treballador va reclamar judicialment que la seva situació fos considerada com un accident 
de treball, reclamació que va ser estimada pel Jutjat Social. El TSJ de Murcia, per la seva 
banda, va admetre el recurs de suplicació plantejat per la Mútua d’Accidents de Treball i 
Malalties Professionals, en considerar que el treballador va actuar amb temeritat 
manifesta, al no haver observat ni respectat les normes de tràfic, creant un perill concret 
per la seva vida i la d’altres persones (situació que es produeix quan en hores de gran 
circulació no es respecta la senyal d’un semàfor en vermell o una senyal de stop). 
 
El TS considera que la norma aplicable és l’article 115.4.b) LGSS, que nega la 
consideració d’accident de treball quan es produeix per dol o imprudència 
temerària del treballador accidentat, centrant-se en la figura de la imprudència 
temerària, donades les circumstàncies concurrents en el cas. En aquest àmbit el TS 
assenyala que: 
 
• La imprudència temerària no té el mateix sentit en el camp laboral que en el 

penal, donat que en el primer cas l’efecte que provoca la seva concurrència és la 
pèrdua de protecció qualificada d’un risc específicament cobert, mentre que en el marc 
penal tendeix a protegir al col·lectiu social dels riscos causats per conductors 
imprudents. També és cert que la simple infracció de les normes reguladores del 
tràfic no implica, per sí mateixa, la imprudència temerària de l’infractor, donat 
que no totes les contravencions de les normes de tràfic comporten idèntica gravetat. I, 
per últim, la imprudència es configura en relació amb les circumstàncies de fet 
que es donen en cada supòsit litigiós i, aquestes circumstàncies concurrents 
són d’apreciació inicial del Jutge en cada cas concret, per a determinar si existeix 
o no la causa d’exclusió de la presumpció de laboralitat, i per això no són possibles les 
declaracions amb vocació de generalitat. 

 
• La imprudència temerària pressuposa una conducta en la que el seu autor 

assumeix riscos manifestos, innecessaris i especialment greus aliens al normal 
comportament de les persones, es a dir, es pot concebre como el patent i clar 
menyspreu del risc i de la prudència més elemental exigible (és la conducta del 
treballador en que excedint-se del comportament normal d’una persona, s’assumeix un 
risc innecessari que posa en perill la vida o els bens, conscientment). 

 
• En el cas plantejat el treballador va iniciar la marxa, en una hora de gran 

circulació, quan encara el semàfor es trobava vermell. El TS entén que el 
treballador coneixia perfectament el perill concret en que es trobava i era 
previsible que, donades les circumstàncies, es pogués produir la col·lisió amb un altre 
vehicle. En definitiva, la conducta va ser temeràriament imprudent, i per tant s’exclou 
la qualificació com accident de treball. 
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