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NIG  

Seguretat social en matèria de prestacions 384/2019 C
-
Matèria: Prestacions

Entitat bancària: Banc de Santander
Per a ingressos en caixa, concepte: 5202000000038419
Pagaments per transferència bancària: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
Beneficiari: Jutjat Social núm. 02 de Barcelona
Concepte: 5202000000038419

Part demandant/executant
Advocat/ada: Alberto Javier Pérez Morte

Part demandada/executada:INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS)

 

SENTÈNCIA  NÚM. 233/2021

Magistrat:   

Barcelona, 9 de juny de 2021

Vistos pel Magistrat-Jutge del Jutjat del Social  núm. 2 de Barcelona, l’Il·lm. Sr.  

, les presents actuacions procediment núm. 384/19, seguides entre les

parts identificades a l’encapçalament d’aquesta resolució, sobre Incapacitat Permanent.

ANTECEDENTS DE FET

1r.- El dia 02/05/19 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  21  de  maig  de  2021;  en  aquesta  data  van  comparèixer  les  parts
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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.

3r.- En la tramitació del judici s’han observat totes les normes processals aplicables al

cas.

FETS PROVATS

PRIMER.-  La Sra , amb D.N.I.  

amb núm. afiliació a la S. S. , data de naixement , es trobava

d'alta en el Règim General com a conseqüència de la seva activitat com professora.

SEGON.- Tramitat el corresponent expedient administratiu, l'Institut Català d’Avaluació

Mèdica  va  emetre  el  seu  preceptiu  informe  en  data  07/11/2018  proposant  la  no

qualificació d'incapacitat permanent, assenyalant com lesions les següents: "Augment

de  freqüència  de  crisis  epilèptiques  en  pacient  amb antecedents  d’epilèpsia  parcial

complexa criptogenètica de difícil control clínic”. La Comissió d’Avaluació d’Incapacitats

va  proposar  la  denegació  de  la  incapacitat  permanent  i  aquesta  proposta  va  ser

acceptada  pel  director  provincial  del  citat  òrgan  gestor,  que  en  resolució  de  data

30/11/18  va  desestimar  la  declaració  d’Incapacitat  Permanent.  Efectuada  reclamació

prèvia va ser desestimada per resolució expressa de data 17/04/2019.

TERCER.-  La  base  reguladora  de  la  prestació  reclamada  és  de  2701,94  euros

mensuals. 

QUART.- Les lesions que presenta la part demandant són les següents: epilèpsia focal

estructural per encefalocele temporal amb crisis farmaco-resistents que no cessen (5 o 6

al mes). (Dictamen mèdic d’OSMA, foli 92).
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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, llevat dels que descriuen el quadre clínic actual i limitacions funcionals.

Efectivament, per establir-les s’han valorat els diferents informes mèdics que consten a

les actuacions. 

La qüestió controvertida en aquest litigi és la valoració de les lesions que afecten a la

part actora en relació amb la seva capacitat laboral.

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

L’article 193.5 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

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. 

L’anàlisi de la prova practicada, i fonamentalment el dictamen mèdic elaborat pel gabinet

Osma a petició  de  l’INSS,  determinen  l’estimació  de  la  demanda.  El  referit  informe

determina que la pacient presenta amplies limitacions laborals, el que és congruent amb

la descripció dels informes de neurologia de la sanitat pública aportats. Així, l’informe de
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20/01/20  (folis  112  i  113)  conclou:  “en  resumen  la  paciente  padece  una  epilepsia

alesional farmacoresistente con crisis de tipo parcial compleja de difícil control clínico,

que cursan con desconexión del medio, alteración del lenguaje y a veces relajación de

esfínteres,  presentando  riesgo  de  suspensión  brusca  del  nivel  de  alerta  con  el

consiguiente riesgo de accidentes  para  la  paciente  y  para  terceros.  La respuesta  a

politerapia  anticomicial  NO ha sido satisfactoria,  que ha empeorado en contexto  de

síndrome ansioso depresivo y mala calidad del sueño”.

Aquest  quadre  seqüelar  és  incompatible  amb  el  desenvolupament  de  qualsevol

professió u ofici, doncs genera inclús l’existència de risc per a la pròpia demandant i per

a tercers.

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,  i  pel  que fa  a  la  incapacitat  permanent  absoluta,  el  100 % de la  base

reguladora de 2.701,94 euros mensuals.

Per altra banda, els efectes jurídics de la incapacitat que es declara es fixen en el dia del

dictamen del ICAM, és a dir, el 07/11/18. 

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  per  la  Sra.  

, contra INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, i declaro a
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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 2701,94 euros mensuals, catorze vegades a

l’any, i amb efectes jurídics des del dia 07/11/18.

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 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. , Magistrat-Jutge

titular del Jutjat de lo social nº 2 de Barcelona. 




