
           
                                                                  

  
 
STSJ de Catalunya de 18 d’abril de 2006, recurs 2586/2005 
 
Accident de treball “in itinere”: no ho és aquell que es produeix en el marc 
d’una visita mèdica (accés al text de la sentència) 
 
El supòsit de fet d'aquesta sentència és el següent: un treballador amb una jornada de 
treball de dilluns a divendres, de 7 h. a 14 h. i de 15 h. a 16 h., va anar al metge, amb 
permís de l’empresa, finalitzant la visita mèdica a les 12 h., quan es disposava a tornar a 
l’empresa, a les 14,30 h., va ser atropellat pel seu propi cotxe, que es va desfrenar.  
 
El treballador va morir i la seva vídua reclamà les prestacions per mort i supervivència 
sobre la base que es tracta d’un accident de treball “ in itinere”, en considerar que el seu 
marit es disposava a tornar al seu treball quan va ser atropellat. 
El TSJ conclou que no és un accident de treball “in itinere” sinó un accident no 
laboral, sobre la base dels següents arguments: 
 

• Recorda que, d’acord amb la jurisprudència, per poder qualificar un accident 
com laboral “in itinere” ha de produir-se la concurrència simultània de les 
següents circumstàncies:  

 

• Que la finalitat principal i directa del viatge estigui determinada pel treball 
(element teleològic). 

 

• 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). 

 

• Que l’accident es produeixi dins del temps prudencial que normalment 
s’inverteix en el trajecte (element cronològic) i, en conseqüència, el recorregut no 
es vegi modificat per alteracions temporals que no siguin normals i obeeixin a 
motius d’interès particular que trenquin el nexe causal amb l’anada o tornada del 
treball. 

 

• Que el trajecte es realitzi amb un mitjà normal de transport (element 
d’idoneïtat del mitjà). 

 

• En aquest àmbit el concepte de “domicili” s’ha interpretat d’una forma àmplia, 
incloent-hi llocs de residència o, fins i tot, d’estança o menjar diferents de la 
residència principal del treballador; i en aquest sentit, s’ha admès com accident “in 
itinere” el produït en el trajecte entre el centre de treball i la residència d’estiu. Si bé, 
en tot cas, les ampliacions del concepte de domicili es fonamenten en criteris de 
normalitat, dins dels quals es produeix també una connexió entre el desplaçament i el 
treball. 

 

• En el cas plantejat a la sentència manca la necessària connexió amb el treball, 
ja que l’accident ocorregut a l’anada o tornada d’una visita mèdica realitzada 
amb permís de l’empresa durant la jornada laboral, no és un accident de treball 
si no consta una relació directa entre la malaltia que motiva la visita mèdica i 
el treball. 

 

• En aquest cas, la visita mèdica va finalitzar a les 12 h. i el treballador no va tornar a 
treballar sinó que es va demorar fins les 14,30 h., quan va tenir l’accident, trencant-se 
qualsevol nexe causal amb l’activitat laboral. D’altra banda, el fet que l’accident es 
produís durant el temps del dinar –de 14 a 15 h.- tampoc permet considerar l’accident 
com laboral, donat que només és accident “in itinere” aquell que es produeix en el 
desplaçament des del domicili habitual al treball, no des de qualsevol altre lloc i, per 
tant, només seria possible parlar d’accident “in itinere” en cas d’haver-se acreditat que 
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aquest va tenir lloc a l’anada o tornada des del lloc on habitualment es realitzen els 
àpats durant la jornada laboral.  


