
              

                           

 
STS d’11 de maig de 2010, recurs 3420/2008  
 
Incapacitat temporal: nova situació de baixa un cop extingit el procés anterior 
per esgotament de la durada màxima (accés al text de la sentència) 

 
En aquest cas s’ha de decidir sobre el dret de la treballadora a la prestació econòmica per 
IT derivada de malaltia comuna, iniciada després d’haver esgotat un procés anterior que 
va finalitzar per resolució administrativa en expedient de qualificació d’incapacitat 
permanent, amb denegació. 
 
Al voltant d’aquesta qüestió el TS elabora la doctrina següent: 
 
 La imposició legal que sigui l’INSS qui efectuï el control de les baixes mèdiques, quan 

no hagin transcorregut més de 6 mesos des de l’alta per esgotament de la prestació 
d’IT, es circumscriu als casos en què la situació del treballador obeeix a igual o similar 
patologia; el que, evidentment exclou aquells casos en què la baixa tingui la 
seva causa en una altra patologia, així com quan hagin transcorregut més de 
6 mesos d’activitat laboral. 

 
 La facultat de l’INSS no implica, de cap manera, una capacitat absoluta per a 

emetre o rebutjar la nova baixa, sinó que s’ha de sotmetre a les regles pròpies de 
l’avaluació i qualificació de la situació del treballador i, per tant, la decisió de no 
procedir a emetre una nova baixa s’haurà de justificar, singularment, en la incidència 
de la patologia sobre la capacitat de treball. 

 
 La identitat o similitud de les patologies a que es refereix l’art. 131 bis 1, 2on 

paràgraf LGSS no pot ser entesa en relació amb el quadre mèdic que va ocasionar el 
rebuig de la incapacitat permanent, sinó únicament a les que van determinar la 
incapacitat temporal objecte de l’avaluació, i això perquè:  

 
 Des d’un punt sistemàtic, quan es resol sobre la incapacitat permanent s’està 

decidint la capacitat laboral per seqüeles (previsiblement definitives), mentre que 
quan es tracta d’IT ens trobem, per definició, davant processos que, també 
previsiblement, incideixen però de forma transitòria sobre l’aptitud de treball.  

 
 Des d’una perspectiva literal, l’esgotament de la durada màxima establerta 

per al procés d’IT únicament es pot imputar al quadre inicialment 
determinant de la baixa, i no a malalties posteriors respecte de les quals no 
només és impredicable l’esgotament del període màxim de durada (12/18 mesos), 
sinó que d’elles ni tan sols consta la seva virtualitat discapacitant inicial (es 
diagnostiquen durant una baixa prèvia, sense enjudiciar la seva potencialitat 
discapacitant).  

 
En el pla finalístic, si es vol enervar l’anomenada IT “indefinida discontinua”, no sembla 
raonable atendre als processos intercurrents, sinó al diagnòstic inicial. 
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