
           
                      

  
 
STS de 17 de febrer de 2009, recurs 1827/2008 
 
Pensió d’incapacitat: data dels efectes econòmics de la pensió (accés al text de la 
sentència) 
 
La qüestió que es planteja se centra a fixar la data d’efectes d’una declaració 
d’incapacitat permanent total per a la professió habitual quan aquesta declaració no ve 
immediatament precedida d’una situació d’incapacitat temporal o inactivitat, sinó d’una 
situació de prestació de serveis. 
 
El TS declara que, en aquest supòsit, els efectes econòmics de la prestació d’IP es 
produeixen des del dia següent a aquell en el qual es va cessar en la prestació 
efectiva de serveis en l’empresa. Els arguments en que es basa el Tribunal són: 
 
• Una interpretació sistemàtica dels arts. 131 bis.3 LGSS, 6 del Real Decreto 

1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades 
laborales del Sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y de orden social, i 4 i 13.2 de la Orden de 18 de 
enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de 
julio, sobre incapacidades laborales del Sistema de la Seguridad Social. 

 
• Quan la situació invalidant no ve precedida d’una IT, per estar en actiu el treballador, 

no existeix cap dificultat a distingir entre la data del fet causant i la data 
corresponent als efectes econòmics de la prestació. La primera serà la 
corresponent a la data d’emissió del dictamen-proposta de l’Equip de Valoració 
d’Incapacitats (com estableix el paràgraf segon del número 2 de l’art. 13 de la Orden 
de 18 de enero de 1996), i la segona serà aquella en que es produeixi el 
cessament en el treball. 

 
• Percebre la prestació és incompatible amb el desenvolupament de la professió 

exercida al temps del seu fet causant, el que imposa que aquella es reconegui quan es 
deixa de treballar i de cobrar el salari. 

 
Aquesta doctrina ja es troba consolidada (en el mateix sentit, SSTS de 19 de desembre 
de 2003 i 19 de gener de 2009). 
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