
           

                                                                   
  

 
STS de 20 d’abril de 2017, recurs 1826/2015 

 

Indemnització per danys i perjudicis i successió de societats públiques: 

responsabilitat solidària i aplicació de l’art. 168.2 de la Llei General de la 

Seguretat Social (accés al text de la sentència)  

 

Es planteja si hi ha successió en la responsabilitat en el pagament d’una 

indemnització per danys i perjudicis, derivada d’una malaltia professional 

(asbestosi), de l’empresa pública que va succeir a una altra en què va prestar els 

seus serveis l’empleat, sense que aquest hagués arribat a fer-ho per a l’empresa 

successora. 

 

El TS declara la responsabilitat solidària en el pagament de l’empresa pública successora, 

basant-se en els següents arguments: 

 

 Actualment domina l’aspecte prestacional del recàrrec de prestacions regulat 

en l’art. 164 LGSS: preval la faceta indemnitzatòria sobre la sancionadora o 

preventiva, la qual cosa comporta l’aplicació del que disposa l’art. 168.2 LGSS en 

matèria de successió empresarial. 

 

 Conforme a l’esmentat art. 168.2, la responsabilitat solidària del successor amb 

l’ocupador anterior no només comprèn els recàrrecs que ja s’haguessin reconegut 

abans de la successió, sinó que igualment comprèn aquells que, per estar en curs 

de generació el dany atribuïble a la infracció de la mesura de seguretat, es troben 

latents a la data del canvi o successió empresarial. 

 

 La mateixa solució de transferència de responsabilitats es deriva de la 

STJUE de 5 de març de 2015 (assumpte C-343/13), la qual cosa implica, d’altra 

banda, mantenir la validesa d’allò establert en el citat art. 168.2. Aquesta doctrina, a 

més, resulta perfectament traslladable al supòsit de la indemnització per danys i 

perjudicis derivada d’una malaltia professional.  

 

En conseqüència, en els supòsits de successió d’empresa –en els termes de l’art. 44 

ET, també aplicable en el sector públic-, l’empresa successora (ja tingui naturalesa 

privada o pública) respondrà solidàriament de l’eventual pagament d’un recàrrec de 

prestacions o d’una indemnització per danys i perjudicis derivats d’una manca de 

mesures de seguretat i salut laborals, fins i tot quan l’empleat no hagués prestat 

serveis efectius per a l’empresa successora en haver cessat en aquesta prestació 

abans de produir-se la successió d’empresa. 
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