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Accident de treball: accident de trànsit en tornar al domicili familiar, diferent del 
laboral, per passar un pont festiu (accés al text de la sentència) 
 
Un empleat desenvolupa les seves tasques a Terol, on resideix per motius 
laborals, i pateix un accident de trànsit en dirigir-se a Badajoz, on té el seu 
domicili familiar, per passar un pont festiu. Es discuteix quin és el domicili de 
referència a l’efecte de poder determinar si es tracta d’un accident de treball in itinere. 
En contra de tal possibilitat s’al·lega que el desplaçament no tenia per objecte tornar al 
seu domicili ni estava motivat pel treball, ja que la seva finalitat era passar el pont festiu 
amb la seva família. 
 
El TSJ conclou que es tracta d’un accident de treball in itinere pels motius 
següents: 
 
 Tal com ha assenyalat el TS, la noció d’accident de treball in itinere es 

construeix a partir de dos termes: el lloc de treball i el domicili del 
treballador, i la connexió entre ells mitjançant el trajecte. 

 
 Així mateix, el TS ha considerat que per a qualificar un accident com in itinere, 

es requereix la concurrència simultània de les següents circumstàncies: a) 
que la finalitat principal i directa del viatge estigui determinada pel treball 
(element teleològic); b) que es produeixi en el trajecte habitual i normal que s’ha 
de recórrer des del domicili al lloc de treball o viceversa (element geogràfic); c) que 
l‘accident es produeixi dins del temps prudencial que normalment s’inverteix 
en el trajecte (element cronològic), o que el recorregut no es vegi alterat per 
desviacions o alteracions temporals que no siguin normals i obeeixin a motius 
d’interès particular de tal índole que trenquin el nexe causal amb l’anada o la tornada 
del treball; i d) que el trajecte es realitzi amb un mitjà normal de transport 
(element d’idoneïtat del mitjà). 

 
 En aquest àmbit el TS admet una definició àmplia del concepte de domicili, ja que no 

només es tracta del domicili legal, sinó també del real i fins i tot de l’habitual i, en 
general, del punt normal de sortida i arribada del treball, precisant a més que allò 
essencial no és sortir del domicili o tornar al domicili, encara que això sigui el més 
corrent i ordinari. El que resulta essencial és anar al lloc del treball o tornar del 
lloc del treball, per la qual cosa el punt d’arribada o de tornada pot ser o no 
el domicili del treballador en tant no es trenqui el nexe necessari amb el 
treball.  

 
 S’ha anat adaptant el concepte de domicili a les formes de transport i 

costums socials, ampliant-lo en atenció a diverses circumstàncies (així s’ha admès, 
com a domicili, la residència d’estiu). 

 
 I conforme a l’anterior, també entra dins del concepte d’accident de treball in 

itinere el desplaçament d’anada o tornada del treball al domicili de la família 
del treballador que es troba desplaçat del lloc del seu domicili habitual per 
motius laborals (la residència per motius laborals no seria habitual sinó ocasional). 
 


