
           
                      

  
 
STS de 17 de juliol de 2012, recurs 2516/2011 
 
Responsabilitat del pagament de la prestació d’IT quan es produeix un canvi en 
la Mútua asseguradora (accés al text de la sentència) 
 
En aquesta sentència es ratifica una doctrina anterior del TS segons la qual en un cas 
de successió en l'assegurament per part de dues Mútues d'accidents de treball i 
malalties professionals, el pagament d'una prestació per IT iniciada abans del 
canvi de Mútua correspon a la Mútua successora. Els arguments que avalen aquesta 
posició jurisprudencial són els següents: 
 
 L'art. 70.2 LGSS estableix una regla d'unitat i integritat d'assegurament, regla 

que sembla contrària a la concurrència en el mateix centre de treball de diverses 
entitats encarregades de la gestió de la mateixa contingència. 
 

 Tal concurrència d'asseguradores resultaria, a més, desaconsellable en termes de 
gestió, en tant que atribuir el pagament del subsidi a la primera 
asseguradora quan ja la nova asseguradora ha assumit la gestió produiria un 
evident efecte desincentivador per a aquesta última, ja que és obvi que 
disminuiria el seu interès a realitzar, respecte dels treballadors exclosos, les funcions 
de seguiment i control de les seves situacions d’IT. 

 
 Els arts. 70.2 i 71 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social remarquen sense distinció que “un 
cop formalitzada la cobertura”, la Mútua assumirà tant la gestió com el 
pagament de la prestació econòmica d’IT per contingències comunes dels 
treballadors al servei de les seves empreses associades, condició que ostenta 
el treballador amb contracte de treball suspès per causa d’IT. 
 

 La solució d'assignar la responsabilitat a la nova asseguradora equilibra els interessos 
de les entitats, doncs igual que ha d'assumir la nova asseguradora el 
pagament de les IT existents en començar la seva gestió, també quedarà 
exonerada de continuar abonant-les, a partir del moment en què l'empresa 
decideixi no mantenir el conveni d'associació. 
 

 La nova Mútua, des del moment en què es va fer càrrec de la gestió de la IT, va 
passar a percebre la fracció de les cotitzacions de tots els treballadors que correspon 
a aquesta contingència, per la qual cosa és lògic que sigui aquesta Mútua la que hagi 
de respondre de les prestacions que es mantenen a partir de la data en què comença 
la seva gestió. 
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