
 

CLAUS DELS ACCIDENTS IN ITINERE O EN MISSIÓ 

ACCIDENT DE TREBALL és “Tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o com a 

conseqüència del treball que executi per compte aliè”. 

El Tribunal Superior considera que existeix la presumpció d’accident laboral quan els símptomes 

apareixen en el lloc i temps de treball encara que l’incident sigui en el trajecte.  

 

Tenint en compte la definició anterior, s’han de distingir dos tipus d’accidents de treball:  

 

1) ACCIDENT IN ITINERE quan: 

 

• La finalitat principal i directa del viatge està determinada pel treball.  

• Es produeix en el trajecte habitual i normal que s’ha de recórrer des del domicili al lloc 

de treball i viceversa. El recorregut de l’esmentat trajecte no ha de veure’s modificat per 

desviacions o alteracions temporals que no siguin normals i obeeixin a motius d’interès 

particular, i ha de ser dins d’un temps prudencial.  S 

• Que el trajecte es realitzi amb un mitjà normal de transport.  

 

Els accidents IN ITINERE, motivats pel desplaçament al lloc de treball, són cada vegada més 

freqüents, representant a Espanya el 10% dels accidents de treball.  

 

2) ACCIDENTS EN MISSIÓ, els elements fonamentals que els defineixen són:  

 

• Hi ha d’haver un desplaçament ocasional del treballador per a realitzar la missió que 

l’ocupador li ha encomanat.  

• Es produeix com a conseqüència (causa directa) o amb ocasió (causa indirecta) del 

compliment d’una ordre o instrucció realitzada per l’ocupador dins de l’àmbit de 

l’activitat laboral. 

 

Dins dels ACCIDENTS EN MISSIÓ estan inclosos els ocorreguts per l’assistència als actes i 

reunions als que hagi d’assistir el treballador per encàrrec de l’ocupador. 

  

Por això, des de CGBS (Federats a FINE) recorda la importància de que aquests actes i reunions 

estiguin degudament convocats per l’empresa. 

 

Així mateix, cal destacar la diferència jurídica significativa entre ambdós tipus d’accidents. En l’ 

ITINERE, és el treballador el que ha de demostrar que ho és, per contra, en el EN MISSIÓ, 

s’inverteix la càrrega de la prova, dons es reconeix, llevat de que l’ocupador demostri el contrari.  

 



En el supòsit de que l’accident tingués lloc In Itinere o en Missió, el treballador haurà d’informar 

a l’empresa i dirigir-se al centre de salut corresponent.  

 

Lògicament, en ambdós casos, si el nivell d’emergència és important, es podrà contactar 

directament amb el 112 per a rebre assistència mèdica urgent.  

 

En general, la conveniència de reconèixer un accident de treball enlloc de comú, ve de que en el 

primer cas es cobra el 100% del sou des del dia següent a la baixa, del dret a la dispensació 

gratuïta de medicaments, al tractament en hospitals especialitzats de les Mútues i la possibilitat 

d’obtenir, en alguns casos, una indemnització per seqüeles.  

 

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE! 

 

 


