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Accident de treball in itinere: lesió cervical per frenada brusca provocada per la 
situació meteorològica (accés al text de la sentència) 

Un empleat, en el trajecte de tornada del treball, va haver de frenar bruscament a 
conseqüència de la situació meteorològica per tal d’evitar una col·lisió, patint 
una distensió cervical que va derivar en cervicàlgia. 

El TSJ considera que es tracta d’un accident de treball in itinere, ja que: 

• Aquest tipus d’accident no és directe i immediat, com l’accident de treball típic, sinó
mediat o indirecte, ja que deriva del desplaçament del treballador des de o fins al
lloc on ha de realitzar la prestació laboral, és a dir, fins al centre de treball.

• És una matèria essencialment casuística i circumstancial, la qual cosa en fa
difícil la unificació. És molt difícil establir generalitzacions o pautes vàlides per
als diferents supòsits, ja que l’adopció de cada solució depèn fonamentalment de
les circumstàncies, dades i elements que en cada cas específic concorren.

• L’accident de treball in itinere no es presumeix i qui l’al·lega ha d’acreditar totes
les circumstàncies. I l’assimilació a accident de treball de l’accident in itinere es
limita als accidents en sentit estricte (lesions sobtades i violentes produïdes per
agent extern) i no a les malalties o processos morbosos de diferent etiologia i
manera de manifestació.

• En aquest supòsit es donen totes les circumstàncies exigides
jurisprudencialment:

- La finalitat principal i directa del viatge es troba determinada pel treball (element
teleològic).

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

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

- El trajecte es realitza amb un mitjà normal de transport (element d’idoneïtat del
mitjà).
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