STSJ de la Comunitat Valenciana de 29 de setembre de 2020, recurs 17/2020
Millores voluntàries i covid-19

(accés al text de la sentència)

En aquesta sentència es planteja una qüestió interessant: en els processos
d’incapacitat temporal (IT) desenvolupats per causa de la covid-19 (per contagi o
aïllament per contacte i exposició), que la normativa específica aprovada en el passat
va considerar com a “assimilats” a accident de treball i, en conseqüència, es va
cobrar el 75 % de la base reguladora, també es té dret a cobrar la millora voluntària
prevista com si es tractés d’un accident de treball i no d’una malaltia comuna?
La reclamació es planteja per mitjà d’una demanda de conflicte col·lectiu en relació
amb personal de residències de gent gran.
El TSJ nega aquesta possibilitat, assenyalant que:


Es tracta d’una millora la regulació de la qual estableixen els qui la implanten.
En aquest cas, es recull en un conveni col·lectiu, que estableix que es té dret a la
millora voluntària en els “casos d’incapacitat temporal causada per accident laboral o
malaltia professional”.



La regulació sobre els processos d’IT relacionats amb la covid-19 va sorgir
en una situació excepcional. Efectivament, l’art. 5 del Real Decreto-ley 6/2020,
de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito
económico y para la protección de la salud pública, va disposar que, amb l’objectiu
de protegir la salut pública, es considerarien, amb caràcter excepcional,
situació assimilada a l’accident de treball, exclusivament per a la prestació
econòmica d’IT, aquells períodes d’aïllament o contagi dels treballadors
provocats pel virus covid-19. Per tant, es tractava de fer front a l’excepcionalitat
de la situació generada pels contagis basada en dues circumstàncies: la gran
propagació de la malaltia i les presumibles dificultats de les empreses per assumir els
primers 15 dies de prestació o per part dels treballadors autònoms, que va requerir
un canvi dels criteris comuns, que es van traduir en una nova elaboració de la
naturalesa del procés d’IT, passant a ser de caràcter mixt (s’exigeix alta real i els
comunicats els emeten els facultatius del sistema públic de salut i per la contingència
de malaltia comuna, mentre que l’abonament de la prestació, com és el cas de les
contingències professionals, correspon a l’entitat gestora o col·laboradora de la
contingència professional).



Sense l’acreditació, si escau, que la contingència per la qual s’emeten els
comunicats de malaltia comuna dels treballadors, és la d’accident de treball
o malaltia professional, que cal estudiar de manera singular a cada procés i per a
cada persona afectada, és inviable un pronunciament general sobre aquesta
qüestió, que és el que es demana a la demanda de conflicte col·lectiu.

Per tant, si bé, amb caràcter general, una baixa mèdica per IT derivada de contagi o
aïllament per covid-19 no es considera un accident de treball o una malaltia professional
als efectes de poder cobrar una millora voluntària prevista en conveni col·lectiu per a
aquestes contingències, sí que es deixa oberta la porta a que, en una demanda
individual, el treballador pugui demostrar que el contagi o l’aïllament va estar
relacionat amb el treball, i en aquest cas sí que es podria cobrar la millora
voluntària corresponent.

