
           
                      

  
 
STS de 13 de novembre de 2013, recurs 2780/2012 
 
Supressió de la prestació d’incapacitat temporal per no assistència a un 
reconeixement mèdic (accés al text de la sentència) 
 
Una Mútua d’accidents de treball va enviar a una empleada un burofax citant-la 
a un reconeixement mèdic el dia 31 d’agost i, en no presentar-se, va acordar la 
seva alta mèdica amb aquella data. La treballadora no va recollir el burofax fins el 20 
de setembre, sense haver justificat el motiu pel qual es trobava absent el dia proposat 
per al reconeixement. 
 
El TS dóna la raó a la Mútua, ratificant la tesi defensada en sentències anteriors. 
Afirma que: 
 
 La incompareixença injustificada a un reconeixement mèdic acordat pels serveis 

mèdics d’una Mútua és justa causa per a l’extinció del subsidi per IT, conforme 
a la LGSS. 

 
 Al·legar que es va recollir el burofax passat el dia pel qual havia estat citada és una 

simple excusa que no justifica la incompareixença, al no haver provat causes 
justificadores del retard. 

 
 Si les obligacions, conforme a l’art. 1.104 del Código Civil, han de complir-se “amb la 

diligència d’un bon pare de família”, és clar que l’empleada no va obrar amb la 
diligència necessària en trigar 25 dies a recollir el burofax, perquè, si estava 
en situació de baixa laboral, la seva principal obligació era guarir-se com més aviat 
millor i acudir als reconeixements mèdics quan fos citada per controlar l’evolució de la 
seva patologia, raó per la qual no actua amb la diligència deguda qui triga més de 20 
dies a acudir a recollir el burofax que li envia la Mútua que l’assisteix, controla la seva 
malaltia i paga la prestació, doncs, a banda que teòricament no té res que fer excepte 
complir amb aquests deures, resulta que no és lògica aquesta demora a acudir a 
rebre una comunicació enviada per i sobre matèria que afecta la situació de 
baixa mèdica. Acceptar la possible validesa d’aquest retard equival a deixar 
al seu arbitri el compliment d’aquest deure, la qual cosa prohibeix l’art. 
1.256 del Código Civil. 

 
 La conducta de l’empleada després de rebre el fax tampoc va ser conforme a 

la bona fe, perquè va enviar escrits a la Mútua en lloc de presentar-se en 
persona a donar explicacions i a oferir-se per a un reconeixement mèdic que 
la seva conducta va demorar més i va donar lloc al fet que s’acordés l’extinció de la 
seva prestació per causa imputable al seu negligent procedir. 

 
 L’empleada no justifica en cap moment, ja sigui mitjançant l’aportació d’un algun 

document o per manifestacions objectivament justificades, la seva absència al 
reconeixement mèdic. 

 
 No resulta aplicable en aquests casos l’art. 59.4 de la Ley 30/1992, que 

obliga les administracions públiques a practicar la notificació, ja que si 
l’empleada no va tenir coneixement de la compareixença va ser per causa de la seva 
omissió. 
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