
           
                      

  
 
STS de 16 de juny de 2009, recurs 1134/2008 
 
IT: mútua responsable del pagament en el supòsit de recaiguda (accés al text de la 
sentència) 
 
La qüestió a resoldre se centra a determinar quina mútua d’accidents de treball i 
malalties professionals ha d’assumir el pagament de la prestació en el cas de successives 
baixes per IT derivades de contingències professionals. El TS conclou que la Mútua 
responsable és aquella que tenia assegurades aquestes contingències en la data que es 
va produir l’accident de treball, sobre la base dels arguments següents: 
 
• En el sistema espanyol de Seguretat Social, la protecció dels accidents s’estableix 

amb una tècnica propera a la de l’assegurança privada, organitzant-se la cobertura a 
partir de la distinció entre contingències determinants (regulades en els arts. 115 a 
118 LGSS), situacions protegides i prestacions (art. 38 LGSS), de forma anàloga a la 
que en el marc de l’assegurança s’associa a la distinció entre el risc, el dany derivat de 
la seva actualització i la reaparició. De manera que mentre en relació amb les 
contingències derivades de riscos comuns, el que la Seguretat Social 
assegura o garanteix són unes concretes prestacions, en relació amb els 
accidents de treball el que es fa és assegurar la responsabilitat empresarial 
derivada de l’accident des que es produeix. 

 
• La noció de fet causant, que és fonamental per determinar el moment en que s’ha 

d’entendre causada la prestació a efectes de dret transitori o per tal de fixar el 
naixement d’una situació protegida en aquells casos en que els diferents efectes de 
l’accident es despleguen de forma successiva (incapacitat temporal, incapacitat 
permanent o mort), no serveix per determinar l’entitat responsable de les 
seqüeles que deriven de l’accident de treball, atès que a aquests efectes la 
data de l’accident és l’única que es té en compte, ja que aquest és el risc 
assegurat i, per tant, és la data de producció de l’accident la que determina 
l’asseguradora, tot i que l’efecte danyós (la incapacitat o la mort) aparegui 
posteriorment. 

 
Aquesta doctrina també s’aplica en els supòsits de reassegurança i pagament de millores 
voluntàries de la Seguretat Social. 
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