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Juzgado de lo Social nº 02 de Barcelona 
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 2ª planta, edifici S - Barcelona   - C.P.: 08075 

TEL.: 938874541 
FAX: 938844921 
E-MAIL: social2.barcelona@xij.gencat.cat  

N.I.G.:  

Seguridad Social en materia prestacional 1056/2019-A
-
Materia: Prestaciones

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 5202000000105619
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Juzgado de lo Social nº 02 de Barcelona
Concepto: 5202000000105619

Parte demandante/ejecutante: 
Abogado/a: Marc Nicolau Hermoso
Graduado/a social:
Parte demandada/ejecutada: INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS)
Abogado/a: 
Graduado/a social:

SENTENCIA  Nº 286/2021

Magistrat: Jordi Sanchez Papaceit  

Barcelona, vint-i-set de juliol de dos mil vint-i-u.

Vistos pel Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm. 2 de Barcelona, l’Il·lm. Sr.  
 les presents actuacions procediment núm. 1056/19, seguides entre

les  parts  indicades  en  l’encapçalament  d’aquesta  resolució,  sobre  Incapacitat
Permanent.

ANTECEDENTS DE FET

1r.- El dia 04 de desembre de 2019 es va presentar demanda davant el Jutjat Degà de
Barcelona  per  la  part  actora  la  qual  es  fonamentava  en  els  fets  que  es  descriuen
detalladament i es sol·licitava que es dictés sentència 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 tràmit la demanda i es va citar a les parts per celebrar l’acte del
judici  pel  dia  22  de  juny  de  2021;  en  aquesta  data  van  comparèixer  les  parts
identificades  davant  la  Lletrada  de  l’Administració  de  Justícia.  Obert  l'acte,  la  part
demandant es va ratificar en l'escrit de demanda i la demandada es va oposar en els
termes que consten a l’acta aixecada; en fase probatòria es van practicar les proves
proposades per les parts, consistents en documental, amb el resultat que consta a la
dita acta; en conclusions les parts van reiterar les seves peticions i el judici va quedar
vist per a dictar sentència.
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3r.- En la tramitació del judici s’han observat totes les normes processals aplicables al
cas.

FETS PROVATS

PRIMER.- El Sr. , amb D.N.I. núm. , amb núm.
afiliació a la S. S. , data de naixement ,  es
trobava d'alta en el Règim General de la Seguretat Social com a conseqüència de la
seva activitat com a auxiliar de serveis.

SEGON.- Tramitat el corresponent expedient administratiu, l'Institut Català d’Avaluació
Mèdica va emetre el seu preceptiu informe en data 03/05/2019 assenyalant com lesions
les  següents:  "Malaltia  pulmonar  obstructiva  crònica  secundària  a  tuberculosi  amb
FEV1:  31,2%, DLCO: 41,2%”,  i  proposant  la  qualificació d'incapacitat  permanent.  La
Comissió  d’Avaluació  d’Incapacitats  va  proposar  la  declaració  de  la  incapacitat
permanent  total  i  aquesta  proposta  va ser  acceptada pel  director  provincial  del  citat
òrgan gestor en resolució de data 11/06/2019.
Efectuada  reclamació  prèvia  va  ser  desestimada  per  resolució  expressa  de  data
20/11/2019.

TERCER.-  La  base  reguladora  de  la  prestació  reclamada  és  de  1.031,39  euros
mensuals. 

QUART.- Les lesions que presenta la part demandant són les següents:
“- Importantes lesiones cicatrizales post-tuberculosas pp en LLSS
- Tuberculosis pulmonar bacilifera tratada y curada (fin de tratamiento en septiembre
2018)
- EPOC severo con FEV1 31,2% con disnea de mínimos esfuerzos (clase funcional III)
- Síndrome ansioso depresivo tratado con alprazolam.” (Informe de pneumologia, foli 73
i 74)
 
FONAMENTS DE DRET

PRIMER.-  Mitjans de prova que s'han tingut en compte per a la constatació dels fets
declarats provats i objecte del debat. 

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 i de la documentació mèdica aportada per ambdues parts en l’acte de la
vista. 

La qüestió controvertida en aquest litigi és la valoració de les lesions que afecten a la
part actora en relació amb la seva capacitat per a desenvolupar qualsevol classe de
feina.

SEGON.- Incapacitat Permanent Absoluta per a qualsevol tipus de treball.

L’article 194.5 del Reial Decret Legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre, que aprova el Text
Refós de la Llei  General de la Seguretat Social, segons la redacció de la Disposició
transitòria  26a  de  la  mateixa  norma,  determina  que  s’entendrà  per  incapacitat
permanent  absoluta  per  a  tot  treball  com  la  situació  de  qui  presenta  reduccions
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anatòmiques o funcionals greus que l’inhabilitin per complet per a tota professió o ofici.
En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que l’absència d’habilitat s’interpreta com la
pèrdua de l’aptitud psicofísica necessària per a poder desenvolupar una professió en
condicions de rendibilitat empresarial, i, per tant, més que atendre a les lesions, hem
d’atendre a les limitacions que les mateixes representin amb vista al desenvolupament
de qualsevol activitat laboral amb professionalitat  i  amb unes exigències mínimes de
continuïtat, eficàcia i rendiment.

TERCER.-  Valoració  de  les  lesions  de  la  part  actora  en  relació  amb  l'exercici  de
qualsevol activitat laboral. 

Considerant les dolències declarades provades en el punt Quart de la relació fàctica, la
demanda  ha  de  ser  estimada.  Les  lesions  suposen  una  limitació  de  tal  abast  que
impedeixen  el  desenvolupament  de  qualsevol  professió  u  ofici  amb  un  mínim  de
continuïtat, eficàcia i rendiment.

Sobre les patologies cardíaques i  la  seva valoració pot  citar-se  la  STSJC de 15 de
desembre de 2016, que estableix el següent: “En relación a las cardiopatías, esta Sala,
en múltiples sentencias, viene acudiendo a la valoración funcional de las insuficiencias
cardíacas de la New York Heart Association, que valora la actividad física del paciente
con Insuficiencia  Cardíaca Congestiva  (ICC),  definiendo  cuatro  clases en base a la
valoración subjetiva  que hace el  médico durante la  anamnesis  sobre la  presencia  y
severidad de la disnea:
Clase  funcional  I:  Actividad  habitual  sin  síntomas.  No hay limitación  de la  actividad
física.
Clase  funcional  II:  El  paciente  tolera  la  actividad  habitual,  pero  existe  una  ligera
limitación de la actividad física, apareciendo disnea con esfuerzos intensos.
Clase funcional  III:  La actividad física que el  paciente puede realizar es inferior a la
habitual, está notablemente limitado por la disnea.
Clase funcional IV: El paciente tiene disnea al menor esfuerzo o en reposo, y es incapaz
de realizar cualquier actividad física.
Combinado con el criterio anterior, la fracción de eyección es un dato indicativo de la
limitación funcional. Dice, entre otras, nuestra sentencia de 16-10-2012 (rec. 7234/11 )
que "En cuanto a la fracción de eyección puede usarse para estimar deterioro cardíaco
en ausencia de prueba de esfuerzo o usarla para modificar o validar la opinión médica
basada,  en  la  prueba  de  esfuerzo.  Sin  embargo,  uno  puede  tener  la  fracción  de
eyección  normal  en  reposo  aunque  puede  tener  un  deterioro  como  una  oclusión
coronaria  importante  que no se ve en  el  ecocardiograma en reposo.  Las  directivas
siguientes deben seguirse con respecto a la fracción de eyección:
(a) Más del 55% es la cifra normal, equivalente a un desempeño cardiaco normal para la
edad y el sexo.
(b) Del 45-50% es un deterioro discreto.
(c) 30-45% es un deterioro moderado.
(d) Menos del 30% no es un deterioro del todo severo.
(e) Menos del 20% es un deterioro severo o total.
O, como señala la STSJ Extremadura de 31-1-2008 (rec. 1560/2007), en caso análogo
al  de  autos,  "Conceptuándose  la  fracción  de  eyección  como  la  fuerza  con  que  el
ventrículo izquierdo impulsa la sangre, se considera muy buena cuando supera el 60%,
aceptable cuando se encuentra entre el 45% y el 60%, y mala cuando es inferior al 45
%.".
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Si  bé  la  part  actora  no  pateix  una  patologia  cardíaca,  els  criteris  emprats  per  la
jurisprudència son d’aplicació al cas, doncs els facultatius del servei de pneumologia el
cataloguen com a una classe funcional III de la NYHA, ja que el demandant presenta
una FEV1 del 31,2% i una dispnea de mínims esforços. És cert que la dispnea es fa
constar als informes per referència del pacient, però es plenament congruent amb una
FEV tan baixa com l’objectivada a l’espirometria que consta en foli 68.

Per l’exposat, s’estima la demanda.

QUART.- Data d’efectes i quantia de la pensió. 

La quantia econòmica de la pensió per incapacitat permanent en el grau sol·licitat per
causa  de  malaltia  comuna es  determina  de  conformitat  amb el  que  estableixen  els
articles 196 i 197 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 1.1031,39 euros mensuals.

Per altra banda, els efectes jurídics de la incapacitat que es declara es fixen en el dia
d’emissió del dictamen de l’ICAM, és a dir, el 03/05/2019. 

 CINQUÈ.- Recurs. 

La sentència d’aquest Jutjat resolent litigis en la qual s’ha discutit el grau d’invalidesa pot
ser recorreguda en suplicació davant la seu de la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (art. 191.3.c de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social).

Vistos els preceptes citats i altres de general aplicació, 

DECISIÓ

Que estimo la demanda presentada  pel  Sr./a.  
contra INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, i declaro a la part actora en
situació d’Incapacitat  Permanent Absoluta per a tot  tipus de treball,  derivada de
malaltia  comuna,  i  en  conseqüència  condemno  a  l'INSTITUT  NACIONAL  DE  LA
SEGURETAT SOCIAL que aboni a la part demandant una pensió vitalícia equivalent al
100% de la seva base reguladora de 1.031,39 euros mensuals, catorze vegades a l’any,
i amb efectes jurídics des del dia 03/05/2019. 

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’haurà d’anunciar davant aquest Jutjat per compareixença o per escrit en el termini
dels cinc dies hàbils següents a la notificació de la present decisió, sent indispensable
que en el moment de l’anunci acrediti la part que no ostenti el caràcter de treballador
haver  consignat  l'import  íntegre  de  la  condemna  en  el  compte  assenyalat  en
l’encapçalament  d’aquesta  resolució.  Tingueu  en  compte  allò  que  estableix  la  Llei
10/2012, de 20 de novembre, de Taxes l’àmbit de l’Administració de Justícia.

Estan  exceptuats  de  fer  aquests  ingressos  les  Entitats  Públiques,  qui  ja  tinguin
expressament reconegut el  benefici  de justícia gratuïta o litiguessin en raó a la seva
condició  de  treballador  o  beneficiari  del  règim  públic  de  la  seguretat  social  (o  com
successors  seus),  encara que si  la  recurrent  fos una Entitat  Gestora  i  hagués estat
condemnada a l'abonament d'una prestació de seguretat social de pagament periòdic, a
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l’anunci  del  recurs  haurà  d'acompanyar  certificació  acreditativa  que  comença
l'abonament  de  la  mateixa  i  que  ho  prosseguirà  puntualment  mentre  duri  la  seva
tramitació.

Així ho pronuncia, ho mana i signa, l’Il·lm. Sr. Jordi Sanchez Papaceit, Magistrat-Jutge
titular del Jutjat de lo social nº 2 de Barcelona. 

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de

asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y

responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y

que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente. 

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de

conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales

que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,

rectificación,  supresión,  oposición  y  limitación  se  tramitarán  conforme  a  las  normas  que  resulten  de

aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el

órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse

por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en

la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos

digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder

Judicial.
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INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En  aplicación  de  la  Orden  JUS/394/2020,  dictada  con  motivo  de  la  situación
sobrevenida con motivo del COVID-19:

- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por
vía  telefónica  o  a  través del  correo electrónico  habilitado  a  tal  efecto,  arriba
detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.

- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o
de la fiscalía, será necesario obtener previamente la correspondiente cita.

- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y
usar mascarillas propias y utilizar el gel desinfectante en las manos.




