
           
                                                                  

  
 
STS de 24 de setembre de 2008, recurs 562/2007 
 
Millores voluntàries: data d’efectes d’una pòlissa d’accidents prevista en 
conveni col�lectiu (accés al text de la sentència) 
 
L’empresa demandada tenia concertada, en el moment de produir-se l’accident de 
treball, una pòlissa d’assegurances. Es va pactar expressament que en els casos 
d’invalidesa permanent derivada d’accident de treball, la data a tenir en compte a efectes 
econòmics seria la de la resolució o declaració de la invalidesa per part de l’organisme 
oficial competent o de la de la sentència ferma de l’òrgan judicial. Aquesta pòlissa va 
finalitzar la seva vigència el dia 29 de febrer de 2004. Un dia després es va contractar 
una pòlissa amb una altra companyia, fixant-se també expressament que per al mateix 
supòsit referit, la data a tenir en compte seria la del sinistre. 
 
El demandant va patir un accident de treball el dia 26 de maig de 2003, restant fora de 
la cobertura d’ambdues pòlisses: de la primera perquè no havia estat declarat encara en 
situació d’incapacitat permanent i, de la segona pel fet que no era vigent en el moment 
de produir-se l’accident. 
 
El TS conclou que el pagament de la millora voluntària és responsabilitat directa de 
l’empresa, sobre la base dels següents arguments: 
 
• Tot i que la jurisprudència, STS de 24 de maig de 2006, recurs210/2005, preveu que 

respecte les millores voluntàries pactades amb entitats asseguradores, en els supòsits 
d’accident de treball s’ha de tenir en compte, com a fet causant, la data en que es va 
produir, aquesta doctrina no s’aplica quan existeix un contracte 
d’assegurança lliurement subscrit per la empresa on expressament es pacta 
una data diferent. 

 
• Les empreses assegurades no tenen cap responsabilitat respecte d’allò 

expressament pactat a les pòlisses, d’acord amb els arts. 1281 i 1283 del Codi 
Civil. 

 
• L’empresa va assumir, via negociació col�lectiva, el pagament d’una millora 

voluntària, tenint atribuïda l’obligació de garantir i verificar adequadament el seu 
compliment; i si no ho fa, com és el cas, recau sobre ella la responsabilitat 
indemnitzatòria corresponent, en virtut de l’obligació incorporada en la 
norma col�lectiva. 
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