
           
                      

  
 
STSJ de Madrid de 8 de gener de 2015, recurs 263/2014 
 
És accident de treball in itinere l’atropellament en acompanyar un fill al col·legi 
abans d’anar a treballar (accés al text de la sentència) 
 
Es debat si l’atropellament d’una treballadora en acompanyar a la seva filla al col·legi 
abans d’anar a treballar pot qualificar-se o no com a accident laboral (la treballadora va 
morir i es va sol·licitar la corresponent pensió de viduïtat). 
 
El TSJ qualifica la situació com a accident laboral, fonamentant-se en els arguments 
següents: 
 
 L’accident de treball es defineix legalment com tota lesió corporal que el 

treballador pateix amb ocasió o per conseqüència del treball que executa per 
compte aliè, del que deriva que han de concórrer tres elements: la lesió, un 
treball per compte aliena i la relació entre aquest i la lesió, en ser precís que aquella 
s’hagi causat al treballador amb ocasió o per conseqüència del treball que executa. 
 

 En l’art. 115 LGSS es contempla una sèrie de supòsits que tenen també la 
consideració d’accident de treball i entre ells, l’accident in itinere, on, tal com 
ha fixat la jurisprudència, no s’exigeix que l’anada al treball es realitzi des del domicili 
del treballador o la tornada del treball tingui aquesta destinació, sinó que el punt 
d’arribada o sortida sigui el centre de treball o un altre lloc al qual hagués d’anar o 
del que hagués de tornar el treballador per raó del treball, amb el benentès que 
encara que la circumstància de si anava o venia del treball ha de ser provada, el 
dubte raonable quant al motiu del viatge s’ha de resoldre en favor del treballador en 
virtut del principi “pro operario”. 
 

 Quan va patir l’accident, la destinació de l’empleada era el seu centre de treball i 
portava tots els dies al col·legi a la seva filla abans d’anar a treballar, de manera 
que es tractava d’una conducta habitual de la treballadora, ja que acudia al 
seu treball en metro després de deixar la seva filla al col·legi, sense que, a 
més, hi hagi un desviament significatiu o desproporcionat de la ruta cap al 
centre de treball i sí una clara proximitat temporal. Els elements clau són, 
doncs, que no es constata un desviament significatiu en la ruta seguida, i haver-se 
produït l’accident en temps raonablement proper a l’entrada al treball. 
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