
PRÀCTICUM: 
RECLAMACIÓ D’INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA 

PREPARACIÓ DE LA DEMANDA 
1r SEMESTRE 2011/12 

ALUMNE: XANDRI I MOLAS, LLUÍS 

AL JUTJAT SOCIAL DE SABADELL 
 
Na Montserrat Sadurní Coromina, major d’edat, amb DNI 38158417T, amb dominici al carrer 
Xercavins 22 1r de 08201 Sabadell, però amb domicili a efectes de notificacions i citacions al 
despatx dels meus lletrats, UOC ADVOCATS ASSOCIATS SCP , a la Via Laietana 14 1r de 
08003 Barcelona, compareixo respectuosament davant d’aquest Jutjat i com millor procedeixi i 
dret, 
 

DIU: 
 
Que mitjançant el present escrit i en nom propi i Dret, vinc a presentar demanda en reclamació 
de prestació d’INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA, contra el INSS -Direcció Provincial 
de Barcelona-, amb domicili al C. Sant Antoni Ma. Claret, 5-11 de 08037 Barcelona, en base 
següents fonaments de fet i de Dret. 
 

FONAMENTS DE FET: 
 
Primer.-  L’actora fou declarada per la Direcció Provincial de Barcelona l’INSS en situació 
d’Incapacitat permanent en grau de Total mitjançant resolució de data 8 de setembre de 2008, 
essent les lesions que varen donar lloc a aquesta declaració les d’esclerosi dorso-lumbar, 
espodiloartrosi avançada amb degeneració discal múltiple, rizartrotris bilateral hallux valgus i 
artropatia degenerativa moderada. 
 
Segon.-  La base de cotització fins aquell moment era de 980,33 euros, i la seva professió era 
de la peó especialista en fàbrica de televisors. 
 
Tercer.-  En data 28 de febrer de 2011, l’actora va sol·licitar, davant de la Direcció Provincial 
de Barcelona de l’INSS, la revisió del seu grau d’incapacitat per agreujament, a l’efecte que li 
fos reconegut el grau d’Incapacitat Permanent Absoluta derivada de malaltia comuna, essent 
les causes d’aquesta malaltia les de esclerosi severa, fibromiàlgia i hiperlàxia articular 
lligamentosa (Doc. 1). 
 
Quart.-  L’actora té, en l’actualitat, 51 anys d’edat (nascuda el dia 5 d’octubre de 1960). 
 
Cinquè.-  Que mitjançant resolució del director provincial de l’INSS de data 14 d’abril de 2011, i 
a la vista de la proposta formulada per la Comissió d’Avaluació Incapacitats, es va desestimar 
la sol·licitud formulada per l’actora, afirmant que les seqüeles que aquesta presenta 
constitueixen en aquest moment el mateix grau d’incapacitat permanent reconegut en data 8 
de setembre de 2008 (Doc. 2) 
 
Sisè.-  Contra aquesta resolució l’actora va presentar reclamació administrativa prèvia a la via 
judicial, d’acord amb l’article 71 del Text refós de la Llei de procediment laboral, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, aportant-se al mateix temps informe pericial 
elaborat pel Dr. Josep Gubol Sastre, Llicenciat en medicina i cirurgia, col·legiat 19.013 de 
l’Iltre. Col·legi de metges de Barcelona (Doc. 3). 
 
Setè.- Que a la vista de l’informe pericial mèdic-laboral esmentat, l’actora presenta actualment 
les següents patologies: 
 

- fibromialgia severa 
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- síndrome de fatiga crònica 
- artropatia degenerativa avançada 
- escoliosi dorso-lumbar 
- rizoartrosi bilateral 
- epicondilitis-epitrocleitis bilateral 
- hiperlaxitut lligamentosa 
- síndrome vertiginós 
- gonartrosi bilateral femoropatelar 
- hallux valgus. 

 
És molt important destacar que l’actora pateix els 18 punts de dolor sobre els 18 possibles i 
que en conseqüència cal considerar que pateix la malaltia de fibromiàlgia en el seu grau 
màxim. 
 
Cal posar de relleu igualment que existeix discussió quan al fet que aquesta malaltia és 
crònica i que no presenta possibilitats de curació conforme als actuals descobriments de la 
ciència mèdica. 
 
Vuitè.-  Que mitjançant resolució del director provincial de l’INSS de data 10 d’octubre de 2011 
es va procedir a desestimar la reclamació prèvia interposada per l’actora, amb l’argument que 
aquesta no aporta proves mèdiques suficient que desvirtuïn o modifiquin la valoració mèdica 
realitzada en el seu dia. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Jurisdicció 
D’acord amb els articles 1 i 2 del Text refós de la Llei de procediment laboral, aprovada per 
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, els òrgans jurisdiccionals de l’ordre Social 
coneixeran de les pretensions que es promoguin dins la branca social de Dret, i en especial 
l’article 2 b) en recollir expressament la matèria de seguretat social. 
 
2.- Competència 
D’acord amb l’article 10.2.a) del Text refós de la Llei de procediment laboral, són competents 
en els processos en matèria de seguretat social, aquell en la circumscripció del qual s’hagi 
produït la resolució impugnada en el procés, o el del domicili del demandant, a elecció 
d’aquest. 
 
Aquest Jutjat, doncs, és competent, atès que és el del domicili de la demandant. 
 
3.- Legitimació 
Activa: la compareixent es troba legitimada en qual és el subjecte al qual s’ha desestimat la 
seva reclamació prèvia per la qual es sol·licitava una incapacitat permanent absoluta. 
 
Passiva: L’INSS està legitimat en quan ha estat l’òrgan que ha dictat la resolució impugnada. 
 
4.- Procediment 
Es fa constat que el requisit previ per acudir a la via jurisdiccional d’haver plantejat reclamació 
administrativa prèvia ha estat complert, tal i com s’acredita. 
 
5.- Fons de l’assumpte 



PRÀCTICUM: 
RECLAMACIÓ D’INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA 

PREPARACIÓ DE LA DEMANDA 
1r SEMESTRE 2011/12 

ALUMNE: XANDRI I MOLAS, LLUÍS 

Tal i com es demostra amb l’informe pericial mèdic-laboral aportat, l’actora pateix un 
conglomerat de patologies, essent la més destacable la de la fibromiàlgia, que pateix en el seu 
estat més greu, en recaure el dolor sobre la totalitat dels 18 punts de dolor possibles. Per 
aquest fet, cal considerar que la valoració realitzada per la Direcció Provincial de l’INSS, a 
l’empara del reconeixement mèdic realitzat per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques en 
data 1 d’abril de 2011, és errònia, atès que per aplicació de l’article 137.5 de del Text refós de 
la Llei general de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, 
vigent a data d’avui d’acord amb la disposició transitòria 5ª del mateix text en no haver-se 
produït el desenvolupament reglamentari previst en el punt 3 de dit article, defineix la 
“incapacitat permanent absoluta per a qualsevol treball la que inhabiliti per complert al 
treballador per a tota professió o ofici” -inhabilitació que es produeix, atenent a l’estat actual de 
la ciència mèdica i pels tractaments pal·liatius que ha de seguir com a conseqüència de la 
malaltia, en el cas de l’actora- i que ha estat reiteradament aplicat per diferents Tribunals 
Superiors de Justícia de l’Estat. 
 
Por tot el que s’ha exposat 
 

SUPLICO AL JUTJAT SOCIAL 
 
Que tenint per presentat aquest escrit, l’admeti a tràmit i tingui per formulada DEMANDA PER 
RECLAMACIÓ D’INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA, davant la Direcció Provincial de 
Barcelona de l’INSS, i previs els tràmits oportuns, es citi a les parts a l’acte de Judici Oral i 
celebrat aquest dicti Sentència estimant la demanda formulada per la demandant en la qual es 
reconegui la incapacitat permanent absoluta. 
 

ALTRESSÍ DIC 
 
Que interessa al Dret d’aquesta part la recepció del Judici a Prova, per a la qual cosa formulo 
la proposta dels següents 
 
MITJANS DE PROVA 
I.- DOCUMENTAL 
A.- Que es tinguin per presentats i vàlids, a efectes probatoris els documents que s’aporten 
amb la demanda. 
B.- Que es requereixi a la Direcció Provincial de Barcelona de l’INSS a l’objecte que aportin 
l’expedient administratiu MB-01-021-1-2011/3.80012-74 de Montserrat Sadurní Coromina. 
 

NOVAMENT SUPLICO AL JUTJAT SOCIAL 
 
Que tingui per formulat el precedent Altressí i per sol·licitada la recepció del Judici a Prova i 
per proposades les proves que s’hi indiquen, declarant-les pertinents, n’ordeni la pràctica, 
previs els requeriments i citacions que procedeixin. 
 
És Justícia que sol·licito a Sabadell, a 8 de novembre de 2011. 
 


