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Consideració com in itinere de l’accident de trànsit patit després de deixar un fill 
a casa dels seus pares (accés al text de la sentència) 

Una treballadora, infermera, abans d’anar a treballar va deixar el seu fill en el 
domicili dels seus pares perquè el cuidessin, i en adreçar-se a les visites 
domiciliàries que havia de realitzar va patir un accident de trànsit. La situació es va 
qualificar com accident no laboral a l’efecte de la prestació per incapacitat temporal. 

El TSJ declara que es tracta d’un accident de treball in itinere, fonamentant-se en 
els següents arguments: 

• Per tal de qualificar un accident com a laboral in itinere han de concórrer-hi
les següents circumstàncies:

- Que la finalitat principal i directa del viatge estigui determinada pel treball
(element teleològic).

- Que es produeixi en el trajecte habitual i normal que s’ha de recórrer des del
domicili al lloc de treball o viceversa (element geogràfic).

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

- Que s’utilitzi per al trajecte un mitjà normal de transport (element d’idoneïtat del
mitjà).

• Aplicant com a directriu principal la interpretació de les normes amb
adaptació a la realitat social, s’ha d’entendre que hi concorren totes les
circumstàncies per declarar que es tracta d’un accident de treball in itinere (art.
156.2.a de la LGSS). Així:

- L’accident va tenir lloc quan la treballadora es traslladava des del seu
domicili al lloc de treball que havia de desenvolupar aquell dia atenent, en les
seves funcions d’infermera, dues cites domiciliàries prèviament concertades amb
incorporació posterior al seu centre de treball a l’ambulatori (element teleològic).

- El trasllat el va realitzar en el seu propi cotxe, amb el qual es desplaçava
habitualment des del domicili al treball i viceversa (element d’idoneïtat del mitjà).

- Si bé és cert que el trasllat des del seu lloc de residència fins al lloc de treball no
exigeix el pas per la localitat on va tenir lloc l’accident, el fet de passar-hi va ser
motivat per la necessitat de deixar al seu fill menor que es trobava de
vacances a casa dels seus pares per a la seva cura, és a dir, per poder conciliar la
seva vida laboral i familiar, d’on es deriva que la petita desviació en el
trajecte habitual que va fer aquell dia no va resultar aliena a una concausa laboral,
és a dir, a la necessitat de poder acudir i executar el seu treball sense abandonar la
cura del seu fill, sense que el mínim desviament efectuat i el temps invertit trenquin
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el nexe causal necessari amb l’anada al treball (elements geogràfic i cronològic 
vinculats al teleològic). 


