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La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més
amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 1689/2016

En el recurs de suplicació interposat per MUTUAL MIDAT CYCLOPS a la sentència del Jutjat Social 10
Barcelona de data 14 de juliol de 2015 dictada en el procediment núm. 133/2014, en el qual s'ha recorregut
contra la part INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS), TRESORERIA GENERAL DE LA
SEGURETAT SOCIAL, UNIVERSITAT POMPEU FABRA i  Elsa  , ha actuat com a ponent la Il·lma. Sra.
MATILDE ARAGÓ GASSIOT.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. En data 17 de febrer de 2014 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre seguretat
social en general, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava
demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat
el judici, es va dictar la sentència en data 14 de juliol de 2015 , que contenia la decisió següent: " Desestimo la
demanda promovida por Mutual Midat Cyclops contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería
General de la Seguridad Social, la trabajadora  Elsa  y la empresa Universitat Pompeu Fabra, absolviendo a
los susodichos demandados de las pretensiones objeto de la misma. "

Segon. En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

1. La trabajadora  Elsa  , de alta laboral en la empresa Universitat Pompeu Fabra, causó una baja
médica por incapacidad temporal el 31 de mayo de 2012, con un diagnóstico de otros trastornos del sistema
nervioso periférico. Se le dio de alta médica el 10 de agosto de 2012.

2. En virtud de resolución de fecha 26 de septiembre de 2013 se declaró que el proceso de incapacidad
temporal iniciado el 31 de mayo de 2012 deriva de enfermedad profesional y que MC Mutual es responsable del
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pago de la prestación. La mutua interpuso reclamación previa, desestimada en resolución del 16 de diciembre
de 2013.

3. El puesto de trabajo era de bibliotecaria, y aproximadamente el 60% de su jornada laboral utilizaba el
equipo informático, apoyando ambos antebrazos sobre la mesa de trabajo ejerciendo presión sobre los codos.

4. La trabajadora ha presentado una neuropatía cubital, ocasionada por el apoyo prolongado de los
codos en el desarrollo de su puesto de trabajo como bibliotecaria.

Tercer. Contra aquesta sentència la part actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar
dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que no el impugnar. Es van elevar les actuacions a
aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. Contra la sentència que desestima la demanda interposada per la Mútua, en matèria de
contingència del procés d'incapacitat temporal de la treballadora, presenta recurs de suplicació la part actora,
que no ha estat impugnat.

El primer motiu del recurs, per la via de l' article 193 b) de la Llei Reguladora de la jurisdicció social ,
interessa la modificació del fet provat tercer, pretensió que formula tenint en compte els documents que consten
als folis 33, 94, 45, 47, 48, 49, 105, 113 i 114, de les actuacions, consistents entre d'altres en l'informe de la
ITSS, Informe tècnic de MC Mutual, informe del CSSL i informe de la Dra. Bausà, de la ASP.

S'ha de tenir present als dits efectes que conforme constant doctrina jurisprudencial per a que prosperi
aquesta causa de suplicació, en base al caràcter extraordinari d'aquest recurs, és necessària la concurrència
dels següents elements:

a) l'existència d'un error en el jutjador en la valoració de la prova, de forma clara i palesa, no basat en
conjectures o raonaments;

b) que aquest error es basi en documents o perícies obrants en les actuacions que ho posin en evidència;

c) que el recurrent assenyali els paràgrafs a modificar, tot proposant una redacció alternativa que
concreti la seva pretensió revisora;

d) que els resultats que es postulen, encara que es basin en els dits mitjans de prova, no quedin
desvirtuats per altres proves practicades al llarg del judici, atès que en cas de contracció ha de prevaler el
criteri del jutge d'instància, en tant que la llei li reserva la funció de valoració de les proves; i

e) que les modificacions sol licitades siguin rellevants i transcendents per a la resolució de les qüestions
plantejades en base únicament a l' article 191.c) de la LPL , recurs que ha estat impugnat per l'adversa.

Aplicant els criteris exposats al cas concret, no pot ser atesa la modificació proposada, ja que la Mútua
incorpora en la redacció elements de valoració jurídica, respecte a l'aplicació del Reial Decret 1299-2006,
que serien predeterminants de la decisió, sense que els elements fàctics que vol eliminar de la redacció del
fet provat tercer, tinguin cap suport ni en l'informe de la ITSS, ni en el del CSST, que tenen com una de les
conclusions la que recull el magistrat del jutjat social en el fet provat que s'impugna (el 60% de la jornada
laboral utilitza la demandant l'equip informàtic i recolza els dos avantbraços sobre la taula de treball exercint
pressió sobre els dos colzes). La recurrent pretén que no es doni credibilitat als dits informes en base al diferent
criteri de la pericial de la Mútua o dels que avaluen els risc (ja que en l'informe d'avaluació no es va preveure
l'acció preventiva en aquest lloc de treball de bibliotecària, no apreciant risc de postures forçades) però el
magistrat a quo no va donar més valor a l'avaluació que a l'informe de la Inspecció de treball. Per tant, la
conclusió no és que hagi comés un error, sinó que fa una valoració de la prova molt diferent a la que interessa
el recurrent, i el criteri del magistrat de instància és el que ha de prevaldre. Es desestima, en conseqüència,
el primer motiu del recurs.

SEGON. Com a segon motiu del recurs, per la via de l' article 193 c) de la Llei reguladora de la jurisdicció
social , al lega la infracció de l' art. 116 de la Llei General de la Seguretat Social , i del Reial Decret 1299-2006,
epígraf 2F0101.

També cita la sentència del TS de 18 de maig de 2015 , al legant que no s'ha acreditat la relació entre
la malaltia que pateix la treballadora i la professió exercitada. Exposa en resum, que la resolució de l'INSS
es basa en la probabilitat, no la seguretat de l'existència d'una relació causa-efecte. Que no queda acreditat
que la demandant, en la seva professió de bibliotecària hagi de recolzar els colzes en la taula, i per tant el
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requisit de nexe causal entre la patologia i la professió no s'ha provat. Argumenta també, en el mateix sentit
que la bilateralitat de les lesions, amb major severitat en la mà no dominant, posa de manifest que la malaltia
ha de tenir una base idiopàtica o desconeguda, com va sostenir la pericial practicada a la seva instancia, del
Dr. X. Farrús.

L' article 116 de la Llei general de la Seguretat Social , defineix la malaltia professional indicant : " Se
entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena
en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y
desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro
se indiquen para cada enfermedad profesional".

Per tant, tal com diu el recurrent i s'exposa en la sentència del TS de 13-11-2006, RCUD 2539/2005 , per
a saber si ens trobem davant d'una malaltia professional, s'haurà d'analitzar si la malaltia del causant reuneix
els tres requisits que la citada norma exigeix:

- que la malaltia tingui com a causa el treball per compte aliena;

- que es tracti d'alguna de les activitats que reglamentàriament es determinen; i

- que estigui provocada per l'acció d'elements i substàncies que es regulen per a cada malaltia.

En el cas concret, conforme al Reial Decret 1299-2006, en l'Annex I, grup 2, agent F, subagent 02,
activitat 01, el codi 2F0201, considera como a malaltia professional causada por agent físic, la Síndrome
del canal carpià por comprensió del nervi mitjà del canell, en: "Trabajos en los que se produzca un apoyo
prolongado y repetido de forma directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones
nerviosas por compresión. Movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión. Trabajos que requieran
movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión e hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de la
mano como lavanderos, cortadores de tejidos y material plástico y similares, trabajos de montaje (electrónica,
mecánica), industria textil, mataderos (carniceros, matarifes), hostelería (camareros, cocineros), soldadores,
carpinteros, pulidores, pintores" .

Contra el que argumenta el recurrent, la doctrina jurisprudencial ha valorat, respecte al requisit enumerat
com a 2, que la llista d'activitats que enumera el Reial Decret 1299-2006, no es pot considerar un "númerus
clausus" i que per tant s'han d'incorporar aquelles activitats que resultin funcionalment anàlogues a les
descrites.

Així es diu en la sentència del TS de 18 de maig de 2015 ( ROJ: STS 3031/2015) recurs: 1643/2014, en
la que la Sala IV qualifica de malaltia de professional, encara que la professió no figuri expressament llistada,
interpretant que la llista és oberta, tal com dedueix de l'adverbi "com" de la norma, entenent també que regeix
la presumpció de laboralitat, de manera que la prova del nexe causal de la lesió no s'exigeix al treballador, en
cap cas, en les malalties professionals llistades, entre les quals està inclosa la de l'actora.

Així, el TS, en la sentència de 18 de maig de 2015 ( ROJ: STS 3031/2015) recurs: 1643/2014 ,s' indica:

" En lo que aquí interesa, conforme a al Anexo I, grupo 2, agente F, subagente 02, actividad 01, código
2F0201, se considera como Enfermedad Profesional causada por agente físico, el Síndrome del túnel carpiano
por comprensión del nervio mediano en la muñeca, en "Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado
y repetido de forma directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas por
compresión. Movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión. Trabajos que requieran movimientos
repetidos o mantenidos de hiperextensión e hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de la mano como
lavanderos, cortadores de tejidos y material plástico y similares, trabajos de montaje (electrónica, mecánica),
industria textil, mataderos (carniceros, matarifes), hostelería (camareros, cocineros), soldadores, carpinteros,
pulidores, pintores".

C) La sentencia de esta Sala de 20 de diciembre de 2007 (rcud. 2579/2006 ), ya tuvo ocasión de
destacar, con cita de las sentencias anteriores de 25 de septiembre de 1991 (rec. 460/1991 ); 28 de enero de
1992 (rec. 1333/1990 ); 4 de junio de 1992 (rec. 336/1991 ); 9 de octubre de 1992 (rec. 2032/1991 ); 21 de
octubre de 1992 (rec. 1720/1991 ); 5 de noviembre de 1991 (rec. 462/1991 ; 25 de noviembre de 1992 (rec.
2669/1991), que " La jurisprudencia de esta Sala de lo Social  del Tribunal Supremo, a partir de la sentencia
de 19 de mayo de 1986 , ha venido señalando, que a diferencia del accidente de trabajo respecto del que
es necesaria la "prueba del nexo causal lesión-trabajo" para la calificación de laboralidad, "en virtud de la
presunción contenida en el articulo 116 de la Ley General de la Seguridad Social tal prueba no se exige al
trabajador en ningún caso en las enfermedades profesionales listadas", poniendo de relieve con ello que el
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sistema vigente en nuestro ordenamiento conlleva una paladina seguridad jurídica ya que se presumen iuris et
de iure enfermedades profesionales todas las enfermedades listadas, antes en el Real Decreto Real Decreto
1995/1978, y ahora en el vigente Real Decreto 1299/2006. "

En el mateix sentit, la STS de 05 de novembre de 2014 ( ROJ: STS 5221/2014) recurs: 1515/2013 ,
qualifica de malaltia professional la d'una netejadora, encara que la professió no estigui expressament inclosa
en la enumeració del RD 1299/2006, d'activitats capaces de provocar la síndrome del canal carpià, perquè es
tracta d'una llista oberta i les tasques de netejadora exigeixen moviments d'extensió i flexió del canell, forçats,
continuats o sostinguts, amb la sobrecàrrega que això comporta i amb la intensitat i repetició necessàries per
a generar la citada patologia.

TERCER. Aplicant la doctrina exposada, no es pot atendre el recurs de la Mútua demandant, ja que la
professió de l'actora, bibliotecària, es declara provat que comporta en un aproximat 60% de la jornada laboral,
la utilització de l'equip informàtic, recolzant els avantbraços en la taula de treball i exercint pressió amb els
colzes. Es donen doncs els requisits per entendre que, tal com ha valorat l'INSS, la patologia que ha donat
lloc a la baixa mèdica, per afectació de les beines tendinoses del colze, te un origen professional, tal com el
magistrat a quo ha valorat.

S'ha de tenir en compte que en professions administratives i ús d'ordinador s'han dictat per aquesta Sala
i altres, de TTSSJJ, sentències considerant la professió d'administrativa amb ús d'ordinador, com a susceptible
de generar una de les malalties professionals descrites en el quadre, tal com s'exposa en la sentència del TSJ
Cantàbria, de 23-12-1013, recurs: 789/2013 , que recull la doctrina exposada, indicant:

"La Sala no comparte la conclusión de la recurrida pues si analizamos las funciones que viene
desarrollando la actora desde hace 35 años, como auxiliar administrativo, es claro que la utilización continuada
del teclado del ordenador constituye una de sus funciones habituales. Dicha actividad implica la realización de
constantes y repetidos movimientos de extensión de ambas muñecas. Además, en la evaluación de riesgos
efectuada por la entidad encargada de tales funciones, ya se identifican como riesgo, los sobreesfuerzos y las
posturas inadecuadas del segmento mano-muñeca, así como la adopción de posturas forzadas en el teclado y
de apoyo de la muñeca, como consecuencia del escaso espacio que tiene en la mesa de trabajo para el apoyo
de la muñeca y el anticuado diseño del teclado.- Por tanto, en las tareas que desarrolla la trabajadora existen
los mismos factores de riesgo previstos en él, siendo irrelevante que la patología se haya diagnosticado en la
extremidad no rectora, pues es evidente que el manejo del teclado implica el uso de ambas extremidades.

Debe tomarse en consideración que esta enfermedad ha sido objeto de numerosa litigiosidad. Prueba
de ello son las sentencias del STSJ Cantabria 18-9-1995 [AS 1995, 3230], en una manipuladora de pescado,
también en STSJ Madrid 24-6- 1994 [AS 1994, 2743] y STSJ Cataluña 8-1-1997 [AS 1997, 351], referido a
la tenosinovitis de una costurera.

Más concretamente, la tendinitis de Quervain en un auxiliar administrativo ha sido reconocida como
enfermedad profesional por la STSJ Murcia de 21-1-2002 [JUR 2002, 73179]), así como la necrosis del
semilunar provocada por vibraciones mecánicas ( STSJ Valencia de 5-4-2005 [JUR 2005,165297]), o en la
Sentencia del TSJ de Castilla León de 25-1-1999 (Rec. 896/1998), que igualmente reconoce el carácter de
enfermedad profesional de la tenosinovitis para la profesión de auxiliar administrativa."

Per tots els motius exposats entenem que quan la sentència qualifica a l'actora com afectada per una
malaltia professional ha aplicat la doctrina correcta, i ha de ser confirmada. En conseqüència el recurs de
suplicació ha de ser desestimat.

Pels motius exposats,

D E C I D I M

Desestimar el recurs de suplicació presentat per MUTUAL MIDAT CYCLOPS contra la sentència de
data 14 de juliol de 2015, del Jutjat Social 10 dels de Barcelona, en el procediment número 133/2014, en el
procediment seguit en aquell jutjat per contingència del procés d'incapacitat temporal, a instancia de la citada
recurrent contra  Elsa  , INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, TRESORERIA GENERAL DE LA
SEGURETAT SOCIAL I UNIVERSITAT POMPEU FABRA, i confirmar íntegrament la sentència impugnada.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i
expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan
judicial competent per executar-la.
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Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de
doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb
signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a
la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti
la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels
beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l'
article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , consignarà com a dipòsit al moment de preparar
el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que
la Sala té obert en el BANC SANTANDER , a l'Oficina núm 6763 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47
de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al
número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant,
el compte consta de setze dígits.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora
de la Jurisdicció Social , quan així procedeixi, cal acreditar- la al temps de preparar el recurs en aquesta
Secretaria i s'efectuarà en el compte que la Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior,
amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número
de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte
consta de setze dígits.

També és possible substituir la consignació en metàl lic per l'assegurament de la condemna mitjançant
un aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a
primer requeriment.

Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per
procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:

El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada
de "ordenant" caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a
"beneficiari" ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a "observacions o concepte de
la transferència" cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la
consignació fets de forma presencial.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, la Magistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.


