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ASEPEYO NO CONSIDERA ACCIDENT DE TREBALL EL 
SOFERT DURANT LA PAUSA LABORAL 

 
CCOO posem en coneixement de tot el personal, i la pròpia 

mútua, la jurisprudència existent i que ASEPEYO amaga 
 
ASEPEYO ha comunicat el seu criteri unilateral pel qual els accidents 
soferts durant el descans, amb o sense desplaçament, no tindran la 
consideració d'accident de treball, ja que, segons la seva opinió, no es dóna 
la necessària relació de causalitat entre lesió i treball que exigeix l'article 156 
de la Llei General de la Seguretat Social per a qualificar de professional 
l'accident, tant en el cas de produir-se a les instal·lacions de l'empresa, com 
si concorren les circumstàncies de lloc i temps de treball que permeti 
l'aplicació en el cas de desplaçaments. 
 
Així doncs, ASEPEYO ho decideix segons alguns pronunciaments judicials, 
entre altres sentències del Tribunal Superior de Justícia del País Basc de 
29.10.2013, TSJ Madrid 18.5.2015, TSJ Astúries 28.11.2014, TSJ Castellà i 
Lleó (Valladolid) 27.12.2006, encara que diu tenir coneixement de la 
sentència del TSJ País Basc que reconeix a una treballadora l'accident de 
treball succeït en una sortida per esmorzar, no obstant això, manifesta que 
es tracta d'una única sentència que no crea jurisprudència perquè no és del 
Tribunal Suprem, motiu pel qual es manté el criteri actual de no reconèixer 
com a accident laboral els supòsits d'accidents en el temps d'esmorzar en 
cap cas. 
 
CCOO volem informar-vos, i de pas a la pròpia mútua i a Funció Pública que 
manté una actitud més aviat “tova” en aquest tema, que sí que existeix una 
Sentència del Tribunal Suprem de 14 de novembre de 2006 sobre 
l'accident mortal sofert per un treballador en el descans per la qual el 
Suprem va condemnar a la mútua a abonar a la vídua d'un treballador la 
pensió de viduïtat i la indemnització corresponent, donat el caràcter laboral 
de l'accident. 
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Des de CCOO volem recordar a ASEPEYO, a Funció Pública, i de pas a la 
resta de mútues que: 
• És accident de treball o laboral «tota lesió corporal que el treballador 

pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball per compte d'altri». 
• El temps dedicat al descans és temps efectiu de treball. 
• L'accident ha de produir-se «amb ocasió o per conseqüència del treball», 

sent aquest l'element que permet diferenciar l'accident de treball del no-
laboral. 

• La connexió entre treball i lesió s'estableix per la Llei de manera àmplia i a 
més ha estat interpretada per la jurisprudència de manera flexible i 
expansiva, de manera que també abasta a accidents esdevinguts en 
activitats anteriors, preparatòries o de terminació del treball, en situacions 
de descans i fins i tot en activitats marginals o no estrictament 
professionals, però que es troben relacionades amb el treball o 
organització de l'empresari al qual es presten els serveis, per exemple, els 
ocorreguts en cursos de perfeccionament professional en interès de 
l'empresa. 

Ja n’hi ha prou de permetre aquestes pràctiques: no voler donar baixes, 
no considerar accident laboral fets que ho són, ocultar jurisprudència... 
 
I Funció Pública, donant per bones les afirmacions de la Mútua... Per què no 
es controla prou i no s’atenen totes les disfuncions que es deriven de 
contractar segons quina Mútua? I Funció Pública sense mostrar-se 
contundent i defensar la plantilla... 
 
CCOO no permetrem l’aplicació del criteri d’ASEPEYO 
respecte accidents laborals durant la pausa o descans 

considerada com a treball efectiu. 
 
Per a qualsevol problema, poseu-vos en contacte amb els delegats i 
delegades de CCOO. 
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