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Determinació del domicili a l’efecte d’un accident de treball in itinere (accés al text 

de la sentència) 

Una treballadora, interina en una institució sanitària pública, va treballar en torn de nit 

i patí una caiguda a les 9 del matí de l’endemà al garatge comunitari de l’edifici 

on residia, quan en baixar del vehicle va ensopegar amb un bol·lard. La treballadora 

estava empadronada a l’esmentat immoble, situat en un poble de Zamora, 

juntament amb el seu marit i la seva filla, si bé tenia igualment un altre domicili a 

Valladolid, on treballava. Es discuteix si es tracta d’un accident de treball in itinere i el 

problema és determinar quin és el “domicili” de referència a aquests efectes. 

El TSJ entén que es tracta, efectivament, d’un accident de treball in itinere, sobre 

la base dels arguments següents: 

 Aquest tipus d’accident es construeix a partir del treballador i dos termes: (1) el lloc

de treball i el domicili del treballador, i (2) la connexió entre ells a través del

trajecte.

 El concepte de “domicili” a aquests efectes es defineix de manera oberta, en

el sentit que no es tracta només del domicili legal, sinó del real i fins i tot de

l’habitual i, en general, del punt normal d’arribada i partida del lloc en què es treballa

i això en atenció a l’evolució que es produeix en les formes de transport i els costums

socials.

 En aquest cas, la treballadora tenia dos llocs de residència, un a Valladolid i un

altre a Toro (Zamora), on va tenir lloc l’accident després d’haver finalitzat la jornada

laboral i haver-se desplaçat a aquest, que és on figurava empadronada des de l’any

1996. No trenca el nexe causal exigit en el concepte d’accident de treball in

itinere aquest desplaçament des del lloc de treball a Valladolid a un dels

seus domicilis, que es considera habitual, probablement juntament amb el de

Valladolid, però que no per aquesta dualitat el del municipi de Toro perd el caràcter

d’habitual.

 Per tant, es compleixen tots els requisits per parlar d’accident in itinere:

l’element teleològic –va treballar en torn de nit–, el cronològic –acabat el torn a les 8

del matí és prudencial el temps invertit fins a la localitat zamorana-, la idoneïtat del

medi -un cotxe-, i l’element geogràfic -el domicili de Toro també es considera

habitual-.
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