
           
                      

  
 
STSJ de Galícia de 9 d’abril de 2015, recurs 4713/2013 
 
L’abandonament injustificat del tractament mèdic és causa de suspensió de la 
prestació per incapacitat temporal (accés al text de la sentència) 
 
La reclamant va causar baixa mèdica per contingències comunes com a conseqüència 
d’un trastorn depressiu no classificat. Arran d’una anàlisi, la Mútua va comprovar que 
la treballadora no prenia la medicació en les dosis recomanades i va procedir a 
suspendre-li el pagament de la prestació per incapacitat temporal (IT). 
 
El TSJ declara que: 
 
 Entre les facultats d’extinció, denegació, anul·lació o suspensió del subsidi per IT, les 

Mútues col·laboradores de la Seguretat Social només deixen de tenir la possibilitat 
d’extingir el subsidi o suspendre la seva percepció per temps superior al del treball en 
el concret supòsit d’activitat laboral per compte propi o aliè realitzada pel beneficiari. 
Aquesta mesura únicament la pot adoptar l’INSS (art. 48.4 de la Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), i ha d’exercitar-la en el marc de 
l’oportú procediment sancionador. 
 

 Aquest supòsit no es refereix a la suspensió del subsidi pel fet de realitzar 
un treball per compte propi o aliè, sinó a l’abandonament injustificat del 
tractament mèdic que se li havia prescrit. I en aquest cas, l’art. 80 del Real 
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social atribueix a les Mútues una gestió de la IT que comprèn 
les funcions de denegació, suspensió, anul·lació o extinció del dret. 
 

 En l’analítica practicada es va comprovar que no s’assolien els valors terapèutics de la 
medicació pautada, del que es deriva que la treballadora va deixar de prendre la 
medicació necessària per a la curació de la dolença determinant de la IT i entra dins 
de les facultats de la Mútua la suspensió del subsidi, conforme a l’art. 132.2 LGSS. 

 
Per tant, la suspensió és conforme a dret, ja que no es va presentar tampoc cap 
justificació sobre l’abandonament del tractament mèdic. 
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