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ANTECEDENTS DE FET
1r. El dia 07.11.19 es va presentar demanda per via telemàtica en la Secció Social
Declaratiu del Servei comú de registre de Barcelona que es fonamentava en els fets que es
descriuen 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 30.11.19. En aquesta data van comparèixer les parts identificades davant la
lletrada de l’Administració de justícia. Obert l'acte, que es va enregistrar, la part
demandant va ratificar l'escrit de demanda i la demandada s’hi va oposar en els termes
que consten a la gravació. Es van practicar les proves proposades per les parts,
consistents en documental i pericial, amb el resultat que consta a les actuacions. En
conclusions, les parts van reiterar les seves peticions i el judici va quedar vist per dictar
sentència.

FETS PROVATS
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Primer. El Sr.
DNI núm.
amb núm. afiliació a la
SS
, data de naixement
, es trobava d'alta en el règim general
com a conseqüència de la seva activitat com a xofer mecànic de camió.
Segon. El demandant ha estat en situació d’incapacitat temporal des del 10.07.17 fins el
05.01.19. Tramitat el corresponent expedient administratiu, l'Institut Català d’Avaluació
Mèdica va emetre el preceptiu informe en data 14.02.19, en el qual proposava la no
qualificació d'incapacitat permanent i assenyalava com a lesions les següents: “T.
Depressiu. T. per .dependència de l’alcohol en remissió parcial”. La Comissió
d’Avaluació d’Incapacitats va proposar la denegació de la incapacitat permanent; en
data 01.04.19 l’entitat gestora demandada va dictar resolució que va desestimar la
declaració d’incapacitat permanent. L’actora va presentar una reclamació prèvia que es
va estimar parcial en relació a la determinació de la professió habitual per resolució de
data 20.09.19.
Tercer. La base reguladora de la prestació reclamada és de 910,44 euros mensuals.
Quart. Les lesions que presenta la part demandant són les següents: Depressió major,
trastorn de pànic, agorafòbia i trastorn per ús d’alcohol lleu, amb deteriorament cognitiu
moderat que afecta a organització i planificació, fluència verbal, atenció i memòria de
treball auditiva, inhibició i flexibilitat cognitiva, i dèficit en la velocitat de processament.
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
1.- En primer lloc, tal com estableix l’article 97.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció
social (LRJS), hem de posar de manifest que els fets provats que s’acaben d’exposar
resulten de l’expedient administratiu, llevat dels que descriuen el quadre clínic actual i
limitacions funcionals, les quals s’han establert amb la valoració dels diferents informes
mèdics que consten a les actuacions, tant els que ha aportat la part demandant com a
prova documental, així com amb la prova pericial practicada a l’acte del judici.
2.- La qüestió controvertida en aquest litigi és la valoració de les lesions que afecten a la
part actora en relació amb el seu àmbit professional.
Segon. Concepte d’incapacitat permanent
3.- L’article 194 del Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre, que aprova el text
refós de la Llei general de la seguretat social (LGSS), segons la redacció de la
disposició transitòria 26a de la mateixa norma, determina els diferents graus en els
quals es divideix la incapacitat permanent. Assenyala l’apartat 5 que s’entén per
incapacitat permanent absoluta per a tot treball la situació de qui presenta reduccions
anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement
definitives, que l’inhabilitin per complet per tota professió o ofici en condicions de
rendibilitat empresarial i, per tant, de portar-la a terme amb un mínim de professionalitat,
amb la necessària continuïtat, subjecció a horaris, dedicació, rendiment o eficàcia 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
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de les fonamentals tasques d’aquesta professió, en el sentit d’impossibilitat de continuar
treballant en la seva activitat habitual encara que li quedi una aptitud residual amb
rellevància i transcendència, però que no impedeixi al treballador concertar relació de
treball futura.
Tercer. Valoració de les lesions de la part actora en relació amb l'exercici de qualsevol
activitat laboral i amb la professió habitual
4.- S’ha constatat que la demandant pateix trastorn depressiu major que es pot
considerar com greu, ja que té afectades les funcions executives, tal com es descriu en
l’informe del servei de psiquiatria de l’Hospital de Dia de Salut Mental d’Adults (folis
75-77), la qual cosa, per definició, li provoca alteracions severes de l’esfera cognitiva
(atenció, memòria i concentració), i provoca una limitació molt important i laboralment
transcendent de possibilitar l’accés al mercat laboral, la característica del qual, amb
independència de la capacitat residual per a realitzar alguna activitat de caràcter
merament ocupacional, és la d’obtenció d’un mínim rendiment o eficàcia. És evident,
doncs, que l’actor no pot ocupar cap lloc de treball amb garanties d’èxit.
5.- En casos de malalties psiquiàtriques, com és el cas de la depressió major cronificada
i greu, és de difícil objectivació, i per tant hem de prendre en consideració els informes
dels especialistes sobre la matèria –psiquiatres, neuròlegs i psicòlegs–, que són els qui
poden manifestar si les dolences són “previsiblement definitives” en termes de
probabilitat, doncs no impedeix aquesta qualificació el que hi hagi una possibilitat de
recuperació de la seva capacitat laboral, si aquesta s’estima mèdicament com incerta o
a llarg termini. Efectivament, el que diuen els informes dels experts aportats per la part
demandant és que el demandant pateix un trastorn psiquiàtric de molta entitat, el qual es
qualifica com crònic i greu, i encara que es pugui dir que pot tenir una milloria, no s’ha
constatat clarament, però, en tot cas, un cop esgotat el termini màxim d’incapacitat
temporal, s’ha de qualificar com definitiu, sense perjudici que pugui ser revisat el seu
estat de salut en el futur.
6.- Per tant, procedeix reconèixer al demandant la situació d’incapacitat permanent
absoluta per a tot tipus de treball.
Quart. Data d’efectes i quantia de la pensió
7.- La quantia econòmica de la pensió per incapacitat permanent en el grau reconegut
per causa de malaltia comuna es fixa 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 910,44 euros mensuals.
8.- Per altra banda, els efectes jurídics de la incapacitat que es declara es fixen en el dia
que es va extingir la situació d’incapacitat temporal, és a dir, el 05.01.19.
Cinquè. Recurs
9.- Contra aquesta sentència s’hi pot interposar recurs de suplicació davant la Sala
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (art. 191.3.c LRJS).
DECISIÓ
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Estimo la demanda presentada pel Sr.
, contra Institut Nacional de
la Seguretat Social, i declaro la part actora en situació d’incapacitat permanent
absoluta per a tot tipus de treball, derivada de malaltia comuna, i en conseqüència
condemno l’Institut Nacional de la Seguretat Social que aboni a la part demandant una
pensió vitalícia equivalent al 100 % de la base reguladora de 910,44 euros mensuals,
catorze vegades a l’any, i amb efectes des del dia 05.01.19, més les millores i mínims
que siguin procedents.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que hi poden interposar recurs de
suplicació davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recurs
que han d’anunciar en aquest Jutjat per compareixença o per escrit en el termini dels
cinc dies hàbils següents a la notificació d’aquesta decisió. És indispensable que en el
moment de l’anunci la part que no tingui el caràcter de treballador acrediti haver
consignat l'import íntegre de la condemna en el Banc Santander entitat 0049, oficina
4251, situada al Carrer Aprestadora, 18, de l’Hospitalet de Llobregat, en el compte
corrent núm. 5203-0000-65-0772-19 d'aquest Jutjat, o presenti un aval solidari d'una
entitat financera pel mateix import, així com el dipòsit de la quantitat de 300 euros. En
cas de fer l’ingrès per transferència haurà d’indicar número de compte IBAN
ES55-0049-3569-9200-0500-1274, i en “Concepte” el número de compte de l’expedient:
5203-0000-65-0772-19
Estan exceptuats de fer aquests ingressos les entitats públiques i aquells qui ja tinguin
expressament reconegut el benefici de justícia gratuïta o litiguin en la seva condició de
treballador o beneficiari del règim públic de la seguretat social (o com a successors
seus). Si la part recurrent és una entitat gestora i ha estat condemnada a abonar una
prestació de seguretat social de pagament periòdic, haurà d’adjuntar a l’anunci del
recurs una certificació acreditativa que comença a abonar-la i que ho seguirà fent
puntualment mentre duri la tramitació del recurs.
Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.
El magistrat jutge
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