
STS de 27 de juliol de 2021, recurs 5009/2018 

Incapacitat temporal: interpretació de la situació assimilada a l’alta (accés al text de

la sentència) 

Un empleat va ser donat d’alta inicial a la Seguretat Social per l’empresa amb data 

11 de febrer amb efectes el dia posterior. Tot i això, el dia 12 el treballador no va 
poder accedir al centre de treball per problemes amb la tramitació de la preceptiva 

documentació per part de l’empresa. L’endemà va patir un accident domèstic amb 
resultat de baixa per contingències comunes. Posteriorment, l’empresa va 

procedir a l’anul·lació de l’alta cursada. 

Es discuteix si es considera o no en situació assimilada a l’alta en relació amb la 

incapacitat temporal, al treballador l’alta prèvia del qual va ser cursada per l’empresa, 
sense que es pogués incorporar a la feina per patir un accident domèstic que va donar 

lloc a la baixa mèdica. 

El TS reconeix la situació assimilada a l’alta sobre la base dels elements següents: 

 En relació amb el requisit de l’alta, se n’ha atenuat l’exigència mitjançant una
interpretació humanitzadora que pondera les circumstàncies de cada cas concret per

evitar supòsits no justificats de desprotecció.

 La normativa aplicable ens podria portar a entendre que l’empleat no es trobava en

situació assimilada a l’alta, però les circumstàncies concurrents en el cas duen
a la solució contrària, ja que el treballador es va presentar al lloc de treball

amb la finalitat d’iniciar la seva activitat i no se li va permetre l’accés pel
personal de seguretat en no tenir preparada l’empresa la seva documentació.

 En conseqüència, si tal com estava programat, el treballador es presenta en la data

prevista al seu lloc de treball i no se li deixa accedir per raons que no li són

imputables, no se li poden denegar els efectes de l’alta quan l’endemà pateix
un accident domèstic. L’aplicació de la doctrina flexibilitzadora comporta el

reconeixement del dret a la prestació, en trobar-se el treballador en situació
assimilada a l’alta, ja que pot explicar raonablement que hagués pogut dilatar la seva

incorporació a l’empresa davant l’esdeveniment d’un accident domèstic que va donar
lloc a la baixa mèdica per la qual se sol·licita la prestació. En aquesta situació no es

pot presumir un abandonament per part del treballador del sistema de
Seguretat Social, doncs pel seu estat no es va poder realment incorporar al seu lloc

de treball.

 Finalment, en haver anul·lat l’empresa l’alta del treballador, se la condemna

al pagament de la prestació -conforme a l’art. 167.2 LGSS-, sens perjudici de la
bestreta a càrrec de la mútua col·laboradora.
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