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Incapacitat temporal per accident de treball: temps del dinar (accés al text de la 

sentència)  
 

Un treballador va patir una caiguda per les escales (en l’horari de 14 a 16 hores) 

després d’anar a dinar al domicili de la mare del propietari de l’empresa. 

 

Es descarta l’existència d’un accident de treball in itinere pels motius següents: 

 

 Segons la STS de 26 de febrer de 2008, per domicili cal entendre “l’espai 

tancat, exclusiu i excloent per als altres, del que no formen part els 

elements comuns que cal travessar per anar al treball… en una interpretació 

finalista allò rellevant és que el treballador estigui recorrent el camí que duu al seu 

lloc de treball i no que l’accident es produeixi a la via pública, sinó que ja s’ha iniciat 

per un lloc de lliure accés per a tots els veïns”. 

 

En la mateixa sentència també s’afirma que “… és clar que qui roman encara al 

domicili, abans de sortir o després d’entrar en ell, no es troba en el trajecte 

protegit, i per tant el que en el seu interior esdevingui no és accident in itinere (…) 

el problema en aquest cas rau, com hem dit, en l’extensió que es doni al concepte 

domicili, tenint en compte que pot estar constituït per un habitatge unifamiliar o bé 

per un apartament en un bloc de pisos, existint llavors unes zones comunes 

utilitzables per tots els propietaris per entrar o sortir al pis propi (…) quan el 

treballador baixa les escales de l’immoble en el qual se situa el seu habitatge ja no 

està a l’espai tancat, exclusiu i excloent pels altres, constitucionalment protegit, sinó 

que ja ha iniciat el trajecte que cal recórrer per anar al treball, transitant per un lloc 

de lliure accés per als veïns i susceptible de ser vist i controlat per terceres persones 

alienes a la família…”. 

 

 Conforme a això anterior, no es tracta d’un accident de treball, ja que 

l’accident es va produir en un domicili particular quan el treballador va patir 

una caiguda en les escales de l’habitatge, sense que consti cap indici que 

aquesta escala formés part dels elements comuns de l’immoble, ni que es 

tracti d’un lloc de lliure accés per a tots els veïns. Es trobava encara al domicili, 

sense arribar a sortir d’ell, i l’accident es va produir en un espai exclusiu i excloent 

per als altres. 
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