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No és accident de treball in itinere el que es produeix quan l’empleat es desvia 

per deixar un company a casa seva (accés al text de la sentència)  

 

Un treballador va patir un accident de trànsit quan tornava del seu lloc de 

treball i acompanyava un company a casa seva. El TSJ descarta que ens trobem 

davant un accident de treball in itinere pels motius següents: 

 

 La jurisprudència ha fixat amb reiteració que la noció d’accident in itinere es 

construeix a partir de dos termes (el lloc de treball i el domicili del treballador) i de la 

connexió entre ells a través del trajecte. És cert que s’ha admès que el punt de 

sortida o de tornada del treball pot ser o no el domicili del treballador, però 

la dita afirmació no es pot aïllar del seu context, en el qual no es prescindeix 

d’aquest segon terme, sinó que simplement s’aplica un criteri flexible amb vista a la 

consideració del que s’ha d’entendre per domicili: aquest es defineix de forma oberta 

en el sentit que no es tracta només del domicili legal, sinó del real i fins tot de 

l’habitual i, en general, del punt normal d’arribada i tornada del treball, en atenció a 

l’evolució que es produeix en les formes de residència o, fins i tot, d’estada o menjar 

diferents de la residència principal del treballador. Però aquesta normalitat es 

trenca quan es tracta d’un lloc que no és una residència habitual o el lloc 

ordinari de menjar o descans o quan l’opció per aquest lloc comporta un 

increment dels riscos de desplaçament, com ocorre en el cas de les 

diferències rellevants de distància (STS de 26 de desembre de 2013). 

 

 El treballador s’havia desviat del seu itinerari normal, racional i lògic per 

deixar un company de treball a casa seva. En l’adreça a la qual es dirigia no es 

trobava la seva residència legal, ni el seu domicili real i principal, ni tan sols el 

secundari d’ús habitual i, en conseqüència, no és possible parlar de domicili del 

treballador. I en mancar l’“element geogràfic”, no es possible qualificar-ho 

com a accident de treball in itinere. 
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