
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 6 de juliol de 2016, recurs 2677/2016 
 
Extinció de la prestació per incapacitat temporal per incompareixença a un 
reconeixement mèdic a requeriment de la mútua (accés al text de la sentència) 
 
Una mútua col·laboradora de la Seguretat Social va remetre un burofax al domicili 
del treballador citant-lo per a un reconeixement mèdic. Com que no va 
comparèixer, es va procedir a l’extinció de la corresponent prestació per 
incapacitat temporal. Quan el treballador va recollir la notificació, ja era tard per 
comparèixer al reconeixement mèdic. 
 
El TSJ entén que hi ha causa d’extinció de la prestació per incapacitat temporal, 
basant-se en els següents arguments: 
 
 La STS de 13 de novembre de 2013, seguint altres sentències anteriors, va 

declarar que la incompareixença injustificada a un reconeixement mèdic 
acordat pels serveis mèdics d’una mútua, és justa causa per a l’extinció del 
dret al subsidi per incapacitat temporal (art. 174.1 LGSS). 
 

 Al·legar que es va recollir el burofax passat el dia del reconeixement és una simple 
excusa que no justifica la incompareixença. 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” i amb 
aquella requerida per la naturalesa de l’obligació, és clar que no es va obrar amb la 
diligència adequada, en trigar a recollir el burofax. Si hi ha una situació de 
baixa laboral, la principal obligació és guarir-se com més aviat millor i acudir a tots 
els reconeixements mèdics necessaris per controlar l’evolució de la patologia. A banda 
que teòricament el treballador malalt disposa de temps per complir amb els 
esmentats deures, no és lògic el retard a acudir a rebre una comunicació 
enviada per i sobre una matèria que afecta la situació de baixa, perquè 
acceptar la possible validesa d’aquest retard equival a deixar al seu arbitri el 
compliment del deure, cosa que prohibeix l’art. 1.256 del Código Civil. 
 

 El treballador no va justificar en cap moment, ja sigui mitjançant l’aportació d’algun 
document o mitjançant manifestacions objectivament justificatives, la seva 
absència al reconeixement mèdic. 
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