
           
                                                      

  
 
STS de 18 de gener de 2007, recurs 3253/2005 
 
Responsabilitats derivades d’una sol·licitud d’alta presentada fora de termini 
(accés al text de la sentència) 
 
En el cas d’aquesta sentència, el treballador va iniciar la seva prestació de serveis sense 
estar donat d’alta a la Seguretat Social. Va patir un accident de treball el seu primer dia 
a l’empresa i aquesta va complir el tràmit d’alta amb posterioritat a l’accident. 
 
El TS declara que l’empresa ha d’assumir totes les conseqüències derivades de 
l’accident i, en conseqüència, abonar el cost de l’assistència sanitària que es va 
prestar al treballador. Els arguments que fonamenten la seva decisió són els següents: 
 
• L’art. 32.3.1 del Real Decreto 84/1986, de 26 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento General sobre Inscripción de Empresas y afiliaciones, altas, bajas y 
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, preveu que les 
sol·licituds d’alta s’han de presentar amb caràcter previ al començament de 
la prestació de serveis per part del treballador, sense que a aquest caràcter 
previ de l’actuació empresarial obsti la utilització de procediments electrònics, 
informàtics o telemàtics, donat que això no fa sinó facilitar la diligència en el 
compliment de l’obligació empresarial. 

 
• No es pot admetre –com fa el TSJ de la Comunitat Valenciana- que l’alta 

tramitada el mateix dia en que s’inicia la prestació de serveis i amb 
posterioritat a l’accident, faci que aquest dia quedi cobert totalment amb 
independència de l’hora concreta en que es va cursar l’alta, donat que aquesta 
interpretació deixaria buits de contingut els arts. 124 i 126 de la LGSS (cal recordar 
que aquest últim preveu precisament un règim de responsabilitat empresarial per 
manca d’alta). 

 
• El sistema de retroactivitat en matèria d’altes només està previst per al cas 

que les primeres quotes corresponents a un treballador s’hagin ingressat 
amb anterioritat al moment de l’alta formal en la Seguretat Social. 
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