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SENTENCIA NÚM. 277/2019
Magistrada:

Barcelona, 20 de juny de 2019

SENTENCIA NÚM.

Barcelona, 20 de juny de 2019
, Magistrat Jutge del Jutjat Social 33 Barcelona, he vist
aquestes actuacions seguides per invalidesa, a instancies de
contra INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.

ANTECEDENTS DE

FET

Primer. El dia 22.12.17, va correspondre a aquest Jutjat, per tom de repartiment, la
demanda subscrita per l'esmentada part actora, que es fonamentava en els fets que es
descriuen detalladament en l'escrit presentat i en qué es suplicava que es dictés
se~téncia per la qual es declarés el/la demandant afectat/ada d'invalidesa permanent en
el grau sol.licitat.
Segon. Es va admetre la demanda a tramit i es va assenyalar per a la celebració de
l'acte del judici el día 12-11-18, al qual van comparéixer les dues parts, segons consta
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en l'acta del judici. Obert l'acte, l'actora es va ratificar en la demanda i l'INSS s'hi va
oposar.
Tercer. Obert el judici a prova, es va proposar i practicar la prova documental i la pericial
medica. Com a diligencia final, atesa la discrepancia entre ambdues pericials mediques,
es va disposar que la demandant tos examinat pel metge forense, !'informe del qual fou
traslladat a les parts perqué fessin al.legacions i el judici queda llest per sentencia.

Quart. La qüestió controvertida en aquest litigi és la valoració deis mals i les lesions que
afecten la part actora en relació amb el seu ambit professional. Aixó es posa de manifest
per tal de complir el que estableix l'article 97.2 LJS.
Cinque. En la tramitació d'aquest procediment s'han observat les normes processals de
caracter essencial aplicables al cas.

FETS PROVATS

1r. La demandánt, amb DNI • nascuda el • esta en situació d'alta o
assimilada en el RETA pera la seva.professió d'assessora fiscal.

2n. La demandant va endegar procés d'incapacitat temporal en data 27 .10.16 .

3r. Després de ser examinada per la Unitat de Valoració Médica d'lncapacitats el dia
13-10-17, per resolució de l'lnstitut Nacional de la Seguretat Social del dia 31.10.17 , es
va declarar la part actora no afecta a cap grau d'invalidesa permanent.
Les lesions reconegudes foren: "trastorno adaptativo con ansiedad y estado de ánimo
depresivo, en paciente con fíbromialgia, en tratamiento farmacológico, y seguimiento por
especialitzada, actualmnete sin limitaciones psicofuncionales ni funcionales
invalidantes".
4t. Contra aquesta resolució es va interposar una reclamació previa, amb qué s'exhauria
la vía administrativa, que va ser desestimada.

Se. La base reguladora de la prestació és de 1.611,11€

euros al mes per a la invalidesa
i la data d'efectes , en el seu cas, la de cessament en l'activitat.

Ge. La demandant pateix : "depressió crónica i trastorn adaptatiu mixt, síndrome de
fatiga crónica moderat, fibromialgia greu, colon irritable, insomni, limitacions executives
pel que fa a activitats instrumentals i de la vida diaña (planificació, previsió, execució).".
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FONAMENTS DE DRET

Primer. En primer lloc, i tal com estableix l'article 97 .2 del text processal, cal manifestar
que els fets provats que s'acaben d'exposar resulten de l'expedient administratiu, llevat
del darrer, el qua! és el resultat de la valoració crítica de les perícies i els informes
medies que consten en les actuacions. En especial es valora !'informe forense, demanat
en raó de la discrepant prava aportada al judici, la conclusió diagnóstica del qual no ha
estat controvertida per cap de les dues parts.

11. La demandant sol.licita la declaració d'invalidesa permanent en grau d'absoluta per a
tata feina o, subsidiariament, de total per a l'exercici de la seva professió habitual
d'assessora fiscal autónoma.
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Él grau d'incapacitat absoluta, com la resta, no ha estat desenvolupat
reglamentariament tal com disposa l'art. 194 LGSS i, per tant, s'ha definit jurisprudencia!
com la inhabilitació per .tata activitat laboral o professional amb un mínim de rendiment i
eficacia, o la impossibilitat de desenvolupar la majar part de les professions o oficis, o
no es pot suportar uns mínims de dedicació, diligencia i atenció indispensables per
qualsevol ofici, en considerar el Tribunal Suprem (STS 3.2.86) , que "la prestación de un
trabajo, por liviano que sea, incluso sedentario, sólo puede realizarse mediante la
asistencia diaria al lugar de empleo, permanencia en él dudrante toda la jornada, estar.
en condiciones de consumar una tarea, sisquiera sea leve, que ha de demandar un
cierto grado de tención, una relación otras personas u una moderada actividad física; sin
que sea posible pensar que, en el amplio campo de las actividades laborales, existe
alguna en la que no sean exigibles, salvo que se den un verdader espíritu de sacrificio
por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario".
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 tates o de les
fonamentals tasques d'aquesta professió, en el sentit d'impossibilitat de continuar
treballant en l'activitat habitual habitual, encara que li quedi una aptitud residual amb
rellevancia i transcendencia tal que no impedeixi al treballador concertar relació de
treball futura. Aquesta valoració s'ha de fet atenent al conjunt d'activitats que integren,
genérica i habitualment, la seva professió, més enlla de les que desenvolupi en un
concret lloc de treball.

ó

8

111.- Aquest magistrat, quan actua com a magistrat d'instancia i es traba davant de
diagnóstics de SFC i fibromialgia, demana sistematicament l'informe_ del servei medie
forense, atesa la dificultat d'objectivar l'abast de les limitacions psico-físiques que
provoquen aquestes patologies, especialment quan -com en el present cas- venen
diagnosticades per centres medies privats (Barnaclínic, lnstitut Ferran de reumatologia i
lnstitut NEPP), els parametres de valoració deis quals acostumen a divergir deis
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empleats pels metges forenses.
En el present cas, i segons ha quedat acreditat del conjunt de la prova practicada i. en
especial, del qualificat informe del metge forense, la demandant pateix : "depressió
crónica i trastorn adaptatiu mixt, síndrome de fatiga crónica moderat, fibromialgia greu,
colon irritable, insomni, limitacions executives pe/ que fa a activitats instrumentals i de la
vida diaria (planificació, previsió, execució)".
A criteri del metge forense, aquest quadre pluripatologic ocasiona en la demandant un
déficit funcional significatiu que la limita per a les tasques fonamentals de la seva
professió habitual com assessora fiscal (no pas per tota activitat laboral o professional).
Tractant-se de d'un informe tan especialitzat i qualificat com el del metge forense, s'ha
de descartar cap error en aquesta especificació de la limitació, que -a manca de major
explicació, que potser hagués estat convenient- cal vincular amb l'exploració
psicopatologica efectuada pel ell mateix, on constata "/imitacions executives pe/ que fa a
activitats instrumentafs i de la vida diaria (planificació, previsió, execució". Escau afegir,
a més, que l'informe del forense -en base al informe de la Unitat de Psicología del
mateix lnstitut de Medicina Legal- considera que no hi ha un trastom neurocognitiu
primari, i sí una magnificació de la simptomatologia psicopatológica.
Per tant, tot apunta que el forense considera que la demandant -en funció d'aquelles
limitacions intelectives de caracter executiu- no pot seguir atenent els requeriments
intel-lectius propis de la seva professió, pero sí els d'altres professions.
Aquest magistrat, per tant, no havent-se evidenciat error en aquesta qualificada
valoració, haura d'estar a la mateixa i, per tant, amb desestimació de la pretensió
principal, la declaració d'incapacitat absoluta, estimar la pretensió subsidiaria, el
reconeixement del grau d'incapacitat total pera la seva professió habitual.
Atesas els preceptes legals esmentats i altres disposicions aplicables,

DECIDEIXO
Estimar parcialment la demanda presentada per
contra l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL i declaro l'actora en situació
d'invalidesa permanent TOTAL per malaltia comuna i el dret a rebre la prestació per
import del 75 per cent de la base reguladora de 1.611,11€, amb efectes des de la data
que consti hagi cessat en la seva activitat professional, i condemno l'ens gestor a pagar
a l'esmentada part actora aquesta prestació, amb els mínims, les millares i les
revalortizacions legalment procedents.
Notifiqueu aquesta sentencia a les parts, feu-los saber que no és terma i que s'hi pot
interposar recurs de suplicació en contra al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en els cinc dies següents a aquesta notificació; en el cas que es presenti recurs, cal
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anunciar-lo en aquest jutjat, per escrit o en compareixenc;a, 1 es indispensable si
recurrent és la part demandada, que mostri la certificació acreditativa de que ha iniciat el
pagament de la prestació i que el seguira abonant durant la tramitació del recurs.
Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.
EI -Magistrat Jutge
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