STSJ de Castella i Lleó de 16 de juliol de 2021, recurs 345/2021
Ictus que es produeix en el trajecte entre el centre de treball i el domicili

text de la sentència)

(accés al

Un cop finalitzada la jornada laboral i quan es dirigia des del seu centre de treball al
seu domicili habitual, una treballadora va començar a sentir símptomes d’alteració
del sistema nerviós (dificultat a la parla i parestèsies breus a totes dues mans) mentre
conduïa. Se la va ingressar el mateix dia amb diagnòstic d’ictus.
El TSJ conclou que és un accident de treball in itinere:
•

La treballadora va començar a notar els símptomes de l’ictus només
abandonar el seu lloc de treball en direcció al domicili habitual. Cal recordar que
l’accident in itinere es construeix a partir de dos termes (el lloc de treball i el domicili
del treballador) i de la connexió a través del trajecte.

•

L’essencial no és sortir del domicili o tornar-hi, encara que aquesta operativa
esdevingui la més corrent i ordinària, sinó anar al lloc de treball o tornar-ne, per
la qual cosa el punt d’arribada o de tornada pot ser o no el domicili del treballador
mentre no es trenqui el nexe necessari amb el treball. Com a conseqüència d’això,
la noció de domicili s’amplia per incloure-hi llocs de residència o, fins i tot,
d’estada o àpat diferents de la residència principal.

•

En aquest cas, l’empleada es dirigia des del centre de treball al seu domicili quan va
notar els primers símptomes de l’ictus, i posteriorment va ser hospitalitzada. En
conseqüència es compleixen els requisits de l’accident de treball in itinere.

Aquesta sentència resulta innovadora ja que l’accident de treball in itinere es
limita, segons la jurisprudència, als casos d’accidents (és a dir, fets externs
sobtats) i no inclou, per tant, les malalties, com és el cas d’un ictus.

