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GUIÓ DE LES PREGUNTES A REALITZAR I ACLARIMENTS A SOL·LICITAR AL 
NOSTRE PÈRIT EN L’ACTE DE JUDICI. 
 
1.- Una de les qüestions principals a determinar en el decurs d’aquest 
Judici consisteix en posar de manifest si la Sra. Sadurní pateix o no 
fibromiàlgia i, en cas afirmatiu, en quin grau. Vostè sosté, en el seu informe 
de data 11 de juny de 2011, que efectivament la nostra clienta pateix 
aquesta malaltia. 
 
a) En què es basa per a sostenir aquesta afirmació ? 
 
b) És possible que el dolor muscular i la fatigabilitat que pateix la Sra. 
Sadurní siguin degudes a causes diferents a les de la fibromiàlgia? 
 
c) Quin grau de fiabilitat tenen les probes realitzades per al diagnòstic de la 
malaltia ? 
 
d) Per què aquestes s’han realitzat seguin les normes de l’Associació 
Americana de Reumatologia ? 
 
e ) Segons el seu criteri mèdic i les proves realitzades, en quin estadi es 
troba actualment la malaltia ? 
 
f) A tenor de l’estadi actual de la malaltia, és possible que aquesta no 
pogués ser diagnosticada per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques en 
data 1 d’abril de 2011 ? 
 
g) Com afecta el fet de patir aquesta malaltia a la vida personal i familiar 
de la Sra. Sadurní ? 
 
h) La Sra. Sadurní, té possibilitats de recuperació ? Com cal esperar que 
evolucioni la malaltia en un futur ? 
 
2.- Sembla obvi que d’una situació com la que ens ha descrit se’n derivin 
conseqüències, com ara el Trastorn ansiós-depressiu que al·lega la Sra. 
Sadurní. 
 
i) Considera que el trastorn ansiós-depressiu que al·lega la Sra. Sadurní és 
conseqüència directa del fet que aquesta estigui afectada per la 
fibromiàlgia, juntament amb la resta de dolències que pateix ? 
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j) Tenint en compte el conjunt de patologies que pateix la Sra. Sadurní, és 
d’esperar –segons el seu criteri mèdic- que aquest trastorn arribi a 
desaparèixer totalment? 
 
3.- Finalment, en el seu informe vostè indica que la Sra. Sadurní presenta 
una artropatia degenerativa i una escoliosi dorso-lumbar, cada una d’elles 
en les característiques que en ell s’indiquen 
 
k) En què consisteixen aquestes afectacions ? 
 
l) Quines conseqüències tenen sobre la persona que les pateix i fins a quin 
punt limiten la seva vida quotidiana ? 
 
4.- Ja per concloure, i donat que crec que tenim una imatge fidedigna de 
quines són les patologies que pateix la Sra. Sadurní 
 
m) Tenint en compte el conglomerat patològic que ens ha anat posant de 
manifest, quina és la situació mèdica actual de la Sra. Sadurní ? 
 
n) Vostè creu que aquesta situació pot evolucionar en el sentit que la salut 
de la Sra. Sadurní millori ? 
 
o) Ja per acabar, i atenent al fet que la conclusió final del seu informe pot 
donar lloc a alguns dubtes, vostè creu que la Sra. Sadurní pot en aquests 
moments o podrà en un futur dur a terme algun tipus d’activitat laboral ? 
 
CONCLUSIONS: 
 
En el decurs d’aquesta vista ha quedat demostrat, al meu modest 
entendre, que l’INSS, en denegar la sol·licitud d’Incapacitat Permanent 
Absoluta formulada per la meva clienta, ha comès una injustícia que ara 
caldria reparar. 
 
Faig aquesta afirmació, i amb tal contundència, pels raonaments que 
seguidament passo a exposar: 
 
En primer lloc, i tal i com ha quedat acreditat al llarg d’aquesta vista, la Sra. 
Sadurní pateix un conglomerat patològic que efectivament ha fet que la 
seva situació experimentés un importantíssim empitjorament, ja sigui per 
una evolució negativa de les dolències que foren causa de la declaració 
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de situació d’Incapacitat Permanent Total derivada de Malaltia Comuna 
l’any 2008, com de les noves que aparegueren posteriorment. 
 
No podem passar per alt el fet que l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques no diagnostiques aquestes noves patologies, especialment pel 
que fa a la fibromiàlgia tenint en compte el grau de severitat que s’ha 
demostrat que presenta en el cas de la Sra. Sadurní, la qual haguera 
d’haver estat percebuda pels professionals mèdics que varen examinar a 
la nostre clienta en el seu moment. 
 
Com hem pogut veure, aquesta malaltia té una gran afectació sobre la 
vida de qui la pateix –i d’una manera especial en el cas de la Sra. Sadurní, 
atès que el diagnòstic és de fibromiàlgia severa-, i no presenta en 
l’actualitat possibilitats de regressió, sinó tot el contrari, ja que cal preveure 
que aquesta evolucionarà desfavorablement. 
 
Igualment, ha quedat acreditat que la Sra. Sadurní pateix un trastorn 
ansiós-depressiu que és conseqüència directa del fet d’estar afectada per 
la fibromiàlgia, per una banda per la coincidència entre el primer 
diagnòstic de la malaltia i l’aparició del trastorn i per altra per la lògica que 
representa el fet de patir una malaltia com la descrita i amb les importants 
conseqüències que d’ella se’n deriven, amb l’aparició de trastorns com 
l’esmentat. 
 
També ha quedat acreditat l’error en el diagnòstic de l’ICAM pel que fa a 
l’artropatia degenerativa i l’escoliosi dorso-lumbar, ambdues d’importància 
suficient com per ser tingudes en compte per a estimar les pretensions 
formulades per la Sra. Sadurní. 
 
En conseqüència, hem de concloure que al llarg de la vista ha quedat 
demostrat que la Sra. Sadurní pateix un conglomerat patològic que no 
únicament la limita per a la realització de qualsevol tipus d’activitat 
laboral, sinó que la impossibilita totalment. Situació aquesta que en cap 
cas es veurà minorada com a conseqüència d’evolucions positives que 
com ha quedat acreditat no es poden esperar, sinó ans tot el contrari: la 
lògica evolució, d’acord amb l’estat actual de la ciència mèdica, és que 
la Sra. Sadurní vegi cada vegada més empitjorada la seva situació. 
 
Així doncs, i per tots aquests motius exposats i d’acord amb les proves 
aportades i les manifestacions realitzades al llarg d’aquesta vista, es 
demana a Sa Senyoria es digni a dictar sentència per la qual siguin 
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revocades les resolucions administratives dictades per l’INSS en relació a la 
sol·licitud de reconeixement d’Incapacitat Laboral Absoluta derivada de 
Malaltia Comuna formulada per la meva clienta, li sigui reconegut el grau 
d’incapacitat que s’interessa, amb efectes econòmics des de la data de 
la sentència i sobre una base reguladora de 980,33 euros més els 
increments legals d’ençà el 8 de setembre de 2008, condemnant-se en 
conseqüència a l’INSS a estar i passar per dita declaració i a abonar a la 
Sra. Sadurní les prestacions que li corresponen en justícia. Moltes gràcies. 


