
           
                      

  
 
STSJ de la Comunitat Valenciana de 7 de febrer de 2006, recurs 4214/2005 
 
L’assistència regular a una acadèmia de preparació d’oposicions és compatible 
amb la situació d’IT (accés al text de la sentència) 
 

Aquesta sentència resol una situació bastant habitual: una treballadora que anuncia a un 
company de treball -abans de produir-se la situació-, que aviat tindrà la baixa mèdica i 
que, a més, durant la baixa assisteix regularment -un dia a la setmana- a una acadèmia 
de preparació d’oposicions per accedir a places de personal funcionari d’ajuntaments. La 
treballadora va ser acomiadada per la seva empresa, per transgressió de la bona fe 
contractual. 

El TSJ de la Comunitat Valenciana dóna la raó a la treballadora, sobre la base dels 
següents arguments: 

• El tipus de malaltia que pateix la treballadora -una depressió- explica que aquesta 
pogués anunciar la seva baixa mèdica a un company de treball abans que es produís. 

• El simple fet d’anar a una acadèmia de preparació d’oposicions un dia a la setmana de 
19,30 a 21,30 hores -horari diürn- no suposa un trencament de la bona fe 
contractual, donat que no consta que aquesta situació perjudiqui la recuperació de la 
salut. 

• L’empresari pot fer ús de les facultats de control de la situació de malaltia de la 
treballadora previstes en l’article 20.4 ET i, per tant, sinó les utilitza no pot al·legar 
que es troba impossibilitat per demostrar que la conducta de la treballadora és 
perjudicial. 

• La jurisprudència exigeix, respecte dels treballs desenvolupats en situació 
d’incapacitat temporal, que tinguin una certa intensitat i puguin, d’alguna manera, 
afectar a la correcta recuperació del treballador. En aquest cas, no es tracta d’un 
treball sinó només d’una activitat d’estudi, un dia per setmana i durant dues hores 
diürnes. 

El TSJ considera l’acomiadament com a improcedent. 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_4214_2005.pdf

