
           
                      

  
 
STSJ de València de 6 de maig de 2015, recurs 2443/2014 
 
És accident de treball in itinere aquell que es produeix cinc hores abans de 
l’inici del torn de treball (accés al text de la sentència) 
 
Una treballadora és atropellada sobre les 10.30 hores quan es dirigia a recollir 
una companya de treball per iniciar la seva activitat laboral a les 15 hores. Com 
a conseqüència de les seqüeles patides és declarada en situació d’incapacitat permanent, 
reclamant-se la qualificació de l’accident com de treball in itinere. 
 
El TSJ considera que, efectivament, es tracta d’un accident de treball in itinere, 
d’acord amb els arguments següents: 
 
 La idea bàsica que subsisteix en aquest tipus d’accident de treball és que aquest es 

produeix perquè el desplaçament ve imposat per l’obligació d’anar al treball. 
 
 L’accident de treball 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. No és 
suficient que l’accident es produeixi en anar o venir del treball, es requereix, 
a més, aquesta connexió causal entre domicili i treball. 
 

 La jurisprudència ha matisat i flexibilitzat l’aplicació de l’accident de treball 
in itinere en supòsits en els quals en el camí del domicili al treball o viceversa s’ha 
produït alguna parada de tipus circumstancial, com fer una compra, una visita o 
prendre una cervesa. 
 

 Així mateix, la jurisprudència ha flexibilitzat l’element temporal, ja que el TS 
ha admès fins i tot com a accident de treball in itinere (sentència de 26 de desembre 
de 2013) aquell que es produeix prenent com a punt de partida el domicili dels caps 
de setmana i a les 2.20 hores de la matinada del dilluns quan l’ingrés a l’empresa era 
a les 8 hores, amb un descans d’unes 4 hores que tenia previst el treballador realitzar 
al seu domicili.  

 
Com a conseqüència d’això, el TSJ entén que s’ha produït una revisió doctrinal que 
amplia el concepte d’accident de treball in itinere, perfectament aplicable a 
aquest cas. 

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_2443_2014.pdf

