
STS de 6 d’abril del 2022, recurs 1289/2021 

Moment fins al qual s’ha d’abonar la prestació per incapacitat temporal: 

notificació de la resolució administrativa (accés al text de la sentència) 

La qüestió que es planteja és determinar si l’extinció del subsidi per incapacitat 

temporal (IT) té com a data d’efecte la de la resolució administrativa de l’alta 

mèdica o la de la seva notificació a l’interessat. 

El TS assenyala que: 

 La data de la resolució de l’INSS esdevé decisiva per a l’extinció del dret a

cobrar la prestació per IT, però la modificació normativa, força rellevant, produïda

amb la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social

en la regulació de la dita prestació, obliga a modificar aquest criteri per concloure

que l’abonament de la prestació s’ha de mantenir fins a la data de notificació

de la resolució administrativa.

 El subsidi per IT ha de perviure fins a la referida data perquè només a partir

d’aquest moment el treballador s’ha d’incorporar al seu lloc de treball i, per

tant, només aleshores té dret a lucrar el salari corresponent. Per això la demora, de

més o menys durada, en la notificació de la resolució administrativa en què es

declara l’alta mèdica no pot perjudicar el beneficiari de la prestació.

 Aquesta interpretació resta a més avalada per la nova redacció de l’art.

170.2 LGSS, després de la modificació introduïda per la Ley 3/2017, de 27 de junio,

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Aquest precepte estableix

que, una vegada esgotat el termini de durada de la IT de 365 dies, correspon a

l’INSS la decisió de prorrogar aquesta situació, iniciar un expedient d’incapacitat

permanent o emetre’n l’alta mèdica. I també es preveu que quan l’INSS dicti

resolució per la qual s’acordi l’alta mèdica, cessa la col·laboració obligatòria de les

empreses en el pagament de la prestació el dia en què es dicti aquesta resolució, i

expressament s’assenyala que, en aquest cas, s’abona directament per l’entitat

gestora o la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social el subsidi corresponent

durant el període que transcorri entre la data de la resolució i la notificació a

l’interessat.
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