
           
                      

  
 
STSJ d’Andalusia de 12 de març de 2009, recurs 728/2008 
 
Accident de treball: accident de tràfic durant el desplaçament al metge dins de 
la jornada laboral (accés al text de la sentència) 
 
Una treballadora es va absentar durant la jornada laboral, amb autorització de 
l’Ajuntament, per anar a una consulta mèdica i quan tornava al seu lloc de treball va 
patir un accident de tràfic, que va provocar una situació d’IT. La treballadora reclama la 
qualificació de la situació com un accident de treball in itinere.  
 
El Tribunal desestima la reclamació, sobre la base dels següents arguments: 
 
• Recorda que el TS manté quatre requisits determinants de l’existència d’un 

accident de treball in itinere:  
 

a) La finalitat principal i directa del viatge ha d’estar determinada pel treball 
(element teleològic). 

 
b) Que es produeixi en el trajecte habitual i normal que s’ha de seguir des del 

domicili al lloc de treball o viceversa (element geogràfic). 
 

c) L’accident s’ha de produir dins del temps prudencial que normalment 
s’inverteix en el trajecte (element cronològic), és a dir, que el recorregut no es 
vegi alterat per desviacions o alteracions temporals que no siguin normals i 
obeeixin a motius d’interès particular de tal tipus que trenquin el nexe causal amb 
l’anada o la tornada del treball. 

 
d) El trajecte s’ha de realitzar amb un mitjà normal de transport (element 

d’idoneïtat del mitjà). 
 
• Cap dels elements esmentats concorre en el cas plantejat, ja que la treballadora no 

es trobava en el domicili en l’inici o final del trajecte (per molt que es vulgui 
ampliar la noció de domicili, el despatx de consulta d’un metge no ho és), ni la 
finalitat del desplaçament era anar a treballar des del domicili ni tornar-hi. No 
es pot estendre el concepte a desplaçaments que no guarden cap relació amb el 
treball. 

 
• El permís de l’Ajuntament per anar al metge no s’ha de confondre amb una gestió de 

treball que possibiliti la conceptuació de l’accident com ocorregut en missió. 
 
• En el mateix sentit s’ha pronunciat el TS en la Sentència de 2 de març de 2007, en un 

cas molt semblant en el qual l’accident es va produir quan el treballador -amb permís 
de l’empresa- va anar a portar la seva declaració d’impostos a Hisenda. 
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