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SENTENCIA NÚM. 273/2019

Vistos pel Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm. 2 de Barcelona,
les presents actuacions procediment núm. 102/18, seguides entre les
parts identificades a l'encap<;alament d'aquesta resolució, sobre lncapacitat Permanent.

ANTECEDENTS DE FET

lr.- El dia 1 de febrer de 2018 es va presentar demanda davant el Jutjat Dega de
Barcelona per la part actora la qual es fonamentava en els fets que es descrfuen
detalladament i es sol-licitava que es dictés sentencia que declarés a la part demandant
en situació d'incapacitat permanent en el grau que consta en l'escrit presentat.

2n.- Es va admetre a tramit la demanda i es va citar a les parts per celebrar l'acte del
judici pel dia 23 de' julio( de 2019; en aquesta ..data· van ~ompareixer" les parts
identificades davant el Secretari Judicial. Obert l'acte, que es va gravar, la part
demandant es va ratificar en l'escrit de demanda i les demandades es van aposar en els
termes que consten a l'acta aixecada; en fase probatoria es van practicar les proves
proposades per les parts, consistents en documental, pericial i testifical, amb el resultat
que consta a la dita acta; en conclusions les parts van reiterar les seves peticions i el
judici va quedar vist pera dictar sentencia.

3r.- En la tramitació del judici s'han obseNat tates les normes processals aplicables al
cas.
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FETS PROVATS

afiliació a
la SS
, data de naixement
, tenia reconeguda la .situació
d'lncapacitat Permanent Absoluta, per Resolúció de l'INSS de data 12/09/2016 amb dret
a una pensió del 100% de la base reguladora de 1.811,96 euros mensuals.
SEGON.- Les lesions reconegudes en el moment de ser reconeguda la lncapacitat
Permanent eren: "metrorragias y astenia en estudio con cifras.postransfusión Hb. (,2 g/1
y Hcto de 0,26 1/1). Crioablación cardiaca por fibrilación auricular (03-16) con buena
evolución. T. adaptativo mixto sin interferencia en la función global".
TERCER.- Es va tramitar expedient de revisió per milloria i l'lnstitut Catala d'Avaluacions
Mediques va emetre informe en data 16/10/2017 on establéix que l'estat físic-psíquic
actual era el següent: "útero polimiomatoso. Metrorragias en controles periódicos.
Analítica (10-05-17): hematocrito de 35,40 (36-51) y hemoglobina de 11,38
(11,50-16,00). FA paroxismal ablacionada, de momento sin recurrencias. Trastorno de
ansiedad generalizada. Tr. Personalidad Cluster e·. Aquesta proposta va ser acollida pel
director provincial del citat órgan gestor per resolució de data 31/05/17, que va estimar
la revisió de grau de la incapacitat declarant que la part demandant no estava afecta de
cap grau d'incapacitat; interposada reclamació previa va ser desestimada per resolució
de data 25/07 /17.
QUART.- Les seqüeles que presenta la part demandant són les següents:
- "Útero polimiomatoso. Metrorragias en controles periódicos. Analítica (10-05-17):
hematocrito de 35,40 (36-51) y hemoglobina de 11,38 (11,50-16,00). FA paroxismal
ablacionada, de momento sin recurrencias". (Dictamen ICAM)
- Trastorn de panic amb agorafobia greu i trastom per ansietat generalítzada. (Informe
psiquiatric lnstitut NEPP de 03/06/19, i declaració testifica
)
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Mitjans de prova que s'han tiogut en compte per a ta constatació deis fets

declarats provats i objecte del ctebat.
En primer lloc, i tal com estableix l'article 97 .2 del text processal, hem de posar de
manifest que els fets provats que s'acaben d'exposar resulten de l'expedient
administratiu, llevat deis que descriuen el quadre clínic actual, en els quals s'han valorat
els diferents informes medies que consten a les actuacions i aportats com prava
documental, així com la prava pericial aportada per la part demandada i la declaració del
testimoni-perit
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L'objecte del debat consisteix en determinar el grau d'afectació funcional de les actuals
malalties i valorar si s'ha prodliit una miliaria del seu estat de salut que justifiqui que
actualment no es traba en situació d'lncapacitat Permanent.
SEGON.- Revisió del grau d'incapacitat.

L'article 143.2 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social al•ludeix a la
"revisió per agreujament o millora de l'estat invalidant professional", per aquest motiu es
fa referencia a la situació completa i global de la incapacitat, no només a les concretes
lesions que es va basar el reconeixement anterior del grau inferior d'invalidesa.
D'aquesta forma, seguint les directrius establertes pel propi Tribunal Constitucional, en
la seva sentencia 15/91, de 28 de gener, en un procés sobre revisió d'una incapacitat cal
determinar l'estat que tenia la demandant al temps de declarar-se la lncapacitat
Permanent Total i comparar-lo amb l'estat actual de les seves lesions, per a determinar
si la pretesa miliaria s'ha produTt i és de tal entitat que no sigui tributaria de cap
lncapacitat Permanent.
La revisió d'una incapacitat permanent requereix del concurs de dos requisits: a) que
realment les lesions primitives hagin millorat o empitjorat; i b) que aquesta milloria, o
aquest empitjorament o agreujament repercuteixi de tal forma en la capacitat laboral de
qui ho pateix que, efectivament, possibiliti exercir i ocupar una professió o ofici, amb
remuneració adequada, o bé que li anul-li per complet, totalment, la capacitat residual
que li permetia amb anterioritat realitzar una altra professió.
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TERCER.- Concepte d'incapacitat Permanent.
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L'art. 137 de la Llei General de la Seguretat Social de 30.05.74 -vigent en virtut de la
Disp. transitoria sa bis del RD-Leg. 1/94, de 20 de juny-, determina els diferents graus
en els quals es divideix la incapacitat permanent, assenyalant en l'apartat 5 que
s'entendra per incapacitat permanent absoluta per a tot treball la situació de qui
presenta reduccions anatómiques o funcionals greus, susceptibles de determinació
objectiva i previsiblef!:l_ent definitives, que l'inhabllitin 1;1e1 complet per a tot_a professió o
ofici en condicions de rendibilitat empresarial, i, per tant, de portar-la a terme amb un
mínim de professionalitat, amb la necessaria continunat, subjecció a horaris, dedicació,
rendiment o eficacia i professionalitat. L'apartat 4 del mateix article estableix que la
incapacitat permanent total per a la professió habitual és la que inhabilita al treballador
per a la realització de totes o de les fonamentals tasques d'aquesta professió, en el
sentit d'impossibilitat de continuar treballant en l'activitat habitual, encara que li quedi
una aptitud residual amb rellevancia i transcendencia tal que no impedeixi al treballador
concertar relació de treball futura.
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QUART.- Valoracjó de les lesjons de la part actora en relació amb !'exerdci de gualsevol
activitat laboral.

La part demandant mostra la seva disconformitat amb la resolució de l'INSS que la
declara apte per a tot tipus de treball, per haver millorat el seu estat de salut, i al-lega
que es troba en una situació igual o pitjor que la que va determinar el reconeixement
administratiu d' IP absoluta, principalment degut a la patología psiquiátrica.
L'examen de la prova practicada, i fonamentalment ('informe psiquiatric emes pel Dr.
(folis 92 ~ 93), que tracta habitualment la demandant, determina
l'estimació de la demanda, dones no es pot mantenir que l'actora actualment tingui la
capacitat per treballar i la possibilitat de desenvolupar amb la necessaria dedicació,
rendiment o eficacia, i professionalitat, qualsevol classe d'ofici.
Es comparteix el parer de l'ICAM en quant a la clara milloria de les patologies de caire
físic que afecten l'actora, dones en relació a la crioablació per fibril-lació auricular no
s'objectiven isquemies ni arrítmies en els informes aportats. Les referencies a la
disminució de la capacitat d'esfor<;: semblen basar-se en les manifestacions de l'actora,
que interromp les probes d'esfor<;: per sentir-se cansada sense que els signes vitals
corroborin aquest cansament. 1 en relació a les metrorragies també sembla existir un
control en l'actualitat, de manera que no presenten efectes limitants.
En canvi, la patología de caire. psiquiatric sí que revesteix un important efecte limitant.
Sobre aquest extrem ha declarar el psiquiatra Jordi Domingo, facultatiu que atén a la
demandant des de fa 5 anys, que ha manifestat que l'evolució ha sigut tórpida des de
l'any 2016, i si bé s'ha copsat una petita milloria, des de l'aparició de la patologia
cardíaca la capacitat de desenvolupar una vida normalitzada esta molt limitada per la
por a sortir de casa. El dictamen de l'ICAM discrepa del diagnóstic i les limitacions
expressades en el referit informe, i sembla fer-ho en base a un informe de psiquiatra
consultor que s'esmenta en l'apartat de proves complementaries (i que conclou que hi
ha una milloria de grau) peró que no consta aportat a l'expedient administratiu ni s'ha
aportat per l'INSS a l'acte de judici. L'informe pericial aportat per l'INSS remet, en quant
a aquesta patología, a l'expressat per l'ICAM. Per tant, ha de prevaldre el parer del Dr.
Domingo, dones el seu és l'únic informe de caracter psiquiatric que s'aporta al
procediment. És per aixó que s'ha d'estimar la demanda i declarar al demandant en
situació d'lncapacitat Permanent absoluta pera tota professió.
CINQUE.- Data d'efectes i quantia de la pensió.

La quantia económica de la pensió per incapacitat permanent absoluta per causa de
malaltia comuna es determina de conformitat amb el que estableixen els articles 139 i
140 de la Llei General de la Seguretat Social, i 15 de l'Ordre de 15.04.69. En concret, el
100% de la base reguladora de 1.811,96 euros mensuals.
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Per altra banda, els efectes jurídics de la incapacítat que es declara es fixen en el día
següent de la resolució que va acordar revisár el grau, és a dir, el día 1 de novembre de
2017.
SISE.- Recurs.

La sentencia d'aquest Jutjat resolent litigis en la qual es va discutir el grau d'invalidesa,
va sempre recorreguda en suplicació davant la seu social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (art. 191 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social).
Vistos els preceptes citats i altres de general aplicació,
DECISIO

Estimo la demanda presentada per la Sra.
, contra
INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, declaro a la part demandant afecta
d'una incapacitat permanent absoluta, derivada de malaltia comuna, i he de condemnar i
condemno a l'entitat gestora que aboni al sol-licitant una pensió vitalícia equivalent al
100 % de la seva base reguladora d'euros 1.811,96 euros mensuals, i amb efectes des
del dia 1 de novembre de 2017.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts, i feu saber que es pot recórrer davant la Sala
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya interposant recurs de suplicació,
que s'haura d'anunciar davant aquest Jutjat per compareixern;a o per escrit en el termini
deis cinc dies habils següents a la notificació de la present decisió, sent indispensable
que en el moment de l'anunci acrediti la ·part que no ostenti el caracter de treballador
haver consignat l'import íntegre de la condemna en el compte assenyalat en
l'encap9alament d'aquesta resolució. Tingueu en compte alió que estableix la Llei
10/2012, de 20 de novembre, de Taxes l'ambit de l'Administració de Justícia.
Estan exceptuats de fer aquests ingressos les Entitats Públiques, qui ja tinguin
expressament reconegut el benefici de justícia gratüita o litiguessin en raó a la seva
condició de treballador o beneficiari del régim públic de la seguretat social (o com
-- - - successors· seus'J, encara qüe sf recurfeñtfos una EntitarGesfüraíhag-ués- estat - condemnada a l'abonament d'una prestació de seguretat social de pagament periódic, a
l'anunci del recurs haura d'acompanyar certificació acreditativa que comen<;a
l'abonament de. la mateixa i que ho prosseguira puntualment mentre duri la seva
tramitació.

la

Així ho pronuncia, ho mana i signa, 1'11-lm. Sr. Jordi Sánchez Papaceit, Magistrat-Jutge
titular del Jutjat de lo social nº 2 de Barcelona. En dono fe.
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Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer d'assumptes de
!'oficina judicial, sota la custodia i responsabilitat d'aquesta, on es conseNaran amb caracter confidencial i únicament per
al compliment de la tasca que té encomanada, i es tractaran amb la maxima díligéncia.

Així mateix, queden intormades que les dades que conté aquesta documentació són reservades o confidencials, que l'ús
que se'n pugui fer ha de quedar circurnscrit a rambit del procés, que se'n prohibeix la transmissió o comunicació per
qualsevol mitja o procediment i que s'han de tractar exclusivament per a finalítats propies de l'Administració de justfcia,
sens perjudici de les responsabilitats cívils i penals establertes per al cas que se'n faci un ús il•legítim (Reglament EU

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i Uei organica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia deis drets dig,tals).
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