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Actuacions núm. 301/07
Modalitat processal de Seguretat Social (Grau d'incap. permanent).

S E NT E N C 1A Núm. 256/07
Mataró, 12 de novembre del 2007
'

Jaume González Calvet, magistrat jutge titular del Jutjat Social núm. 1 de Mataró, he
vist les actuacions promogudes per la Sra. ............ en contra de l'Institut Nacional de la
Seguretat Social en rec1amació d'incapacitat permanent absoluta o, subsidiàriament,
d'incapacitat permanent total per a la professió habitual, derivada de malaltia comuna.

ANTECEDENTS DE FET
1er. El dia 14-06-07 es va presentar en el registre general del Deganat dels Jutjats de
Mataró la demanda subscrita per l'esmentada part actora, la qual es fonamentava en els
fets que es descriuen detalladament a l'escrit presentat i on es demanava que es dictés
sentencia per la que es reconegués una situació d'incapacitat permanent absoluta o,
subsidiàriament, total per a la professió habitual, derivada de malaltia comuna.
2n. Es va admetre la demanda a tràmit i es va assenyalar el dia 05-11-07 per a l'acte de
judici. En aquesta data es va celebrar la vista oral a presencia judicial amb l’assistència
de les parts i dels lletrats que consten en acta.
3r. En l'acte de judici la part actora es va afirmar i ratificar en la seva demanda i l'Entitat
gestora demandada s'hi va oposar pels propis fonaments de la resolució administrativa.
Obert el judici a prova, es va proposar admetre i practicar la següent: per la part actora,
la pericial medica i la documental. Per l'INSS, la documental composta de l'expedient
administratiu més un informe mèdic. En conc1usions, les parts van elevar les seves
peticions a definitives i van sol·licitar una sentencia de conformitat amb les respectives
pretensions.
4t.- La qüestió controvertida en aquest litigi és de determinar si les malalties, lesions i
seqüeles que pateix la demandant li impedeixen que pugui realitzar tota mena d'activitat
2/5 === ~BB retribuïda o, subsidiàriament si aquestes mateixes dolences tan sols
l'incapaciten per a desenvolupar les funcions bàsiques de la seva professió habitual.
Se. En la tramitació d'aquest procediment s'han complert tots els preceptes legals.
FETS PROVATS
1.- La demandant va néixer el 25-07-57 i consta afiliada a la Seguretat Social amb el
núm.08/1017147322 i en situació assimilada a l'alta en el regim general per ser
perceptora de la prestació d'atur. L'actora va iniciar un procés d'incapacitat temporal en
data 12-01-07. En data 30-01-07 va instar l'expedient d'incapacitat permanent i en data

21-03-07 es va dictar resolució de la Direcció provincial de l'INSS de Barcelona per la
qual s'acordava que no procedia declarar la demandant en cap grau d'incapacitat
permanent. En contra d'aquesta resolució es va interposar la rec1amació prèvia, que va
ser desatesa per nova resolució del mateix centre directiu de I'INSS de data 08-05-07
(expedient administratiu).
II.- Segons el dictamen mèdic emes per la UVAMI el 16-02-07, l'actora pateix les
següents malalties i lesions: "Fibromialgia con funcionalismo conservado. Trastorno
depresivo en tratamiento" (expedient administratiu).
III.- La base reguladora de la pensió que s'interessa a la demanda és de ....... euros i la
data d'efectes del dia 16-02-07 (conformitat explícita de les parts).
IV.- La demandant pateix les següents malalties i seqüeles: Síndrome de fatiga crònica
grau III/IV, amb manifestacions fibromialgiques de característiques moderades-severes.
Síndrome d'hipersensibilitat química múltiple. Transtorn agorafóbic greu amb quadre
depressiu endo-reactiu cronificat i refractari al tractament psicofarmacológic.
V.- La professió habitual de l'actora és la de netejadora (fet incontrovertit).
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- En compliment d’allò previst a l'art. 97.2 de la Llei de procediment laboral,
cal precisar que la relació dels fets que es declaren provats s'ha deduït de la prova
indicada en cadascun dels ordinals mctics i de la consideració conjunta de la totalitat de
la prova practicada a l'acte del judici, aplicant-hi els principis de la valoració imparcial i
crítica de la prova aconsellables al cas particular que ens ocupa. Concretament, la
conclusió recollida en el fet provat IV deriva de la valoració conjunta de la prova
pericial practicada a l'acte del judici i, fonamentalment, dels informes mèdics de centres
sanitaris públics de referència pel diagnòstic de les patologies descrites en aquest cas, de
l'Hospital Clínic- així com dels facultatius que han tractat i fan el seguiment terapèutic
de la demandant.
SEGON.- A I'ordenament jurídic espanyol la incapacitat permanent prevista com a acció
protectora de la seguretat social és de tipus professional. La incapacitat permanent
absoluta s’haurà de declarar quan en el beneficiari concorrin els següents elements : 1)
Que les reduccions anatòmiques i funcionals siguin objectivables. És a dir, constatables
medicament de forma científicament acceptable a través de les proves o experiències
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definitives, és a dir incurables o irreversibles, en funció d'una previsibilitat seriosament
formulada, però tenint en compte que la ciència medica no és una ciència exacta i que
s'admet com a obvi que no és previsible amb total fiabilitat l'evolució futura de cap
malaltia. 3) Que les reduccions anatòmiques siguin greus, des de la perspectiva de la
seva incidència laboral, de forma que disminueixin dràsticament o anul.1inla capacitat
per al treball, entesa aquesta com la capacitat de prestar serveis per compte propi o alie
que siguin socialment acceptables i econòmicament rendibles.
La mateixa jurisprudència ha precisat (SSTS de 7 i 9-4-86) que les seqüeles
determinants del grau d'invalidesa permanent absoluta són aquelles que no permeten ni
tan sols feines lleugeres, siguin o no sedentàries, amb un mínim de continuïtat,
professionalitat i eficàcia. També cal tenir en compte que, segons raona el mateix

Tribunal Suprem, per a valorar el grau d'invalidesa més que considerar les lesions cal
avaluar les limitacions a l'activitat laboral (STS 29-9-87), havent-se de realitzar la
valoració de les capacitats residuals atenent les limitacions funcionals derivades de les
dolences i seqüeles (STS 6-11-87), sense que sigui exigible un vertader afany de
sacrifici per part del treballador i un grau intens de tolerància per l'empresari (STS 21-188).
TERCER.- Si es tenen en compte els paràmetres interpretatius bàsics que venen donats
per la jurisprudència, a la qual hem d'acudir necessàriament donada la parquedat de
llart. 137 LGSS, i els posem en relació amb la descripció de les malalties que afecten el
treballadora demandant, s'ha de concloure que aquest conjunt de dolences i seqüeles –la
incapaciten per a desenvolupar de forma habitual qualsevol activitat laboral.
En efecte, a partir dels informes mèdics que consten a les actuacions, s'ha acreditat que
la beneficiaria demandant pateix síndrome de fatiga crònica grau III/IV, amb
manifestacions fibromialgiques de característiques moderades-severes. Aquesta
patologia li comporta una clínica de dolors osteomusculars generalitzats, amb rampes i
bruxisme, de característiques severes. A més, la demandant pateix un cansament
superior a l'habitual davant d'esfor9Qsordinaris, insomni i descans no reparador,
important pèrdua de memòria i de concentració, canvi de caràcter i irritabilitat. A més,
quant a síndrome d'hipersensibilitat química múltiple, aquesta patologia provoca la
pèrdua de tolerància a diferents productes químics presents a la vida diària -productes
de neteja, colònies, perfums, ambientadors, gasolines i fums- així com amb determinats
aliments o begudes alcohòliques i medicaments. Aquesta síndrome no té cap tractament
específic i redueix de forma notable no tan sols la capacitat laboral de la treballadora
sinó la seva mateixa qualitat de vida. Finalment, el transtom agorafobic greu amb
quadre depressiu endoreactiu cronificat i refractari al tractament psicofarmacologic
redueix la capacitat d'inserció laboral de la demandant a uns mínims no valorables.
Per altre cantó, aquestes són unes patologies cronoficades i que, molt possiblement,
tenen un caràcter irreversible, per la qual cosa no es pot esperar un eventual guariment.
I malgrat que la jurisprudència unificadora de la doctrina ha declarat reiteradament que
en matèria d'invalideses difícilment es poden donar supòsits amb identitat substancial, ja
que cada cas s'ha de resoldre en funció de les seves circumstancies concretes (SSTS de
9-3-91,27-1-92,29-1-93, 11-4-95, 15-12-98,...), s'ha de dir que la doctrina de la Sala
Social del TSJ de Catalunya (vid. S. 11-10-07,recurs 3312/2007) ha considerat que per
si sola la mateixa síndrome de fatiga crònica en grau lIT és tributaria d'una incapacitat
permanent en grau d'absoluta ja que són malalties que impossibiliten per a poder
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QUART.- Com a conseqüència necessària del que s'ha dit, caldrà estimar la demanda i
declarar el demandant en situació d'incapacitat permanent absoluta derivada de malaltia
comuna, d'acord amb el que preveu l'artic1e 137 de la Llei General de la Seguretat
Social i conseqüentment, s’haurà de reconfuer el dret a percebre les prestacions
contributives en quantia del 100% de la base reguladora, d'acord amb el que estableixen
l'artic1e 139 LGSS i I'OM de 15-4-1969, amb dret als mínims, les millores i les
revaloritzacions legalment procedents.
Atesos els preceptes legals esmentats i les altres disposicions aplicables,
DECIDEIXO

Estimar la demanda presentada per la Sra. ......... en contra de I'Institut Nacional de la
Seguretat Social i declarar l'actora en situació d'incapacitat permanent absoluta derivada
de malaltia comuna, amb dret a percebre la corresponent pensió en la quantia del 100 %
de la base reguladora de ......euros i amb data d'efectes de 16-02-07 i condemnar
I'Entitat gestora a pagar a la demandant aquesta prestació amb els rninirns) les mil10resi
les revaloritzacions legalment procedents.
Notifiqueu aquesta sentencia a les parts i feu-los saber que s'hi pot interposar en contra
recurs de suplicació a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
dintre dels cinc dies següents a aquesta notificació. En cas que es presenti recurs, cal
anunciar-lo en aquest Jutjat i és indispensable, si la recurrent és I'Entitat gestora
demandada, que mostri la certificació acreditativa que comen~a el pagament de la
prestació i que el continuarà durant tota la tramitació del recurs.
Si un cop notificada aquesta resolució a les parts no s'anuncia recurs de suplicació en el
termini establert i, per tant, la sentencia esdevé ferma, arxiveu les actuacions.
Així ho mano i ho jutjo.
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DILIGENCIA.-La sentencia anterior, ha estat publicada i llegida en audiència pública
pel magistrat que la subscriu, l'original es conservarà en el llibre corresponent, i s’unirà
per certificació a les actuacions. En dono fe.

