
           
                                

  
 
STS de 20 de novembre de 2008, recurs 2662/2007 
 
Extinció del contracte durant una situació d’IT derivada d’accident no laboral: 
identificació de l’entitat responsable del pagament de la prestació (accés al text de la 
sentència) 
 
Una treballadora inicià la situació d’IT derivada d’accident no laboral el dia 1 de juny de 
2005. El seu contracte de treball s’extingí el dia 6 d’octubre de 2005, moment en el qual 
passà a percebre la prestació mitjançant pagament directe. La qüestió que es planteja és 
determinar a qui correspon el pagament directe: a la Mútua que assumia la cobertura en 
el moment del fet causant o bé a l’entitat responsable de la protecció dels riscos comuns 
i professionals? 
 
El TS conclou que és responsable del pagament, la Mútua que efectivament cobria els 
riscos en el moment del fet causant, sobre la base dels següents arguments: 
 
• S’aplica el principi general, vigent en l’àmbit de l’assegurança mercantil, que preveu 

que està obligada a assumir la cobertura del sinistre, l’entitat assegurada 
amb la qual estava concertada l’assegurança del risc en el moment de la 
seva actualització, ja que és aquesta asseguradora la que ha percebut les 
primes que constitueixen la contraprestació econòmica de la cobertura. 

 
• No es pot acceptar que l’entitat quedi alliberada del pagament de la prestació causada 

perquè a partir de l’extinció del contracte de treball ja no existeixi una cotització 
individualitzada pel treballador en situació d’IT. La responsabilitat del pagament de la 
prestació no depèn del manteniment de la relació de cotització cap al futur, sinó de la 
vigència d’aquesta assegurança en el moment que es va produir el fet causant. No es 
paga la prestació perquè continuï l’obligació de cotitzar en benefici de l’entitat 
asseguradora, sinó perquè en el seu moment es van percebre cotitzacions amb 
anterioritat a l’actualització del risc. 

 
• Si el treballador en situació d’IT extingeix la seva relació laboral amb l’empresa i 

continua percebent el subsidi corresponent, la llei no li exigeix que cursi una nova 
sol�licitud de pagament de la prestació, perquè no es tracta d’un nou reconeixement 
del dret, sinó de la seva continuació, es a dir, la situació que roman sense canvis és 
l’originada en el moment del fet causant.  
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