
           
                      

  
 
STSJ de Madrid de 6 de juliol de 2016, recurs 327/2016 
 
La síndrome de sensibilitat química o hipersensibilitat electromagnètica com a 
causa d’incapacitat permanent total (accés al text de la sentència) 
 
Un treballador que prestava serveis com a enginyer de telecomunicacions, va ser 
diagnosticat de síndrome de electrosensibilitat i síndrome de sensibilitat 
química múltiple. L’INSS va denegar la prestació per incapacitat permanent en 
no assolir les lesions un grau suficient de disminució de la seva capacitat laboral per ser 
constitutives d’una incapacitat permanent. 
 
El TSJ rectifica la posició de l’INSS, fonamentant-se en els arguments següents: 
 
 Entén que, conforme a la LGSS, s’ha acreditat raonablement la incapacitat 

permanent total per a la professió habitual d’enginyer de telecomunicacions 
a causa de la síndrome de sensibilitat química que pateix o hipersensibilitat 
electromagnètica, que el Ministeri de Sanitat espanyol ha qualificat en la seva 
versió de la classificació internacional de malalties CIE-9-MC dins del grup d’al·lèrgies 
no específiques. Aquesta al·lèrgia provoca en qui la pateix una pèrdua de tolerància 
induïda per, a manera de focus més recurrents, la contaminació radioelèctrica, 
telèfons sense fils, abans de telefonia mòbil, WIFI, que obliga a reduir al màxim 
l’exposició en els entorns domèstic i laboral i evitar llocs amb contaminació 
electromagnètica. 
 

 Aquestes circumstàncies porten a la raonable decisió de declarar el 
treballador en situació d’incapacitat permanent total per a la seva professió 
habitual derivada de malaltia comuna, amb dret a percebre la pensió corresponent. 
 

 L’afectat es troba incapacitat per treballar en ambients que presentin contaminació 
electromagnètica, però aquesta situació no es dóna en tot tipus d’ambients i llocs, 
per la qual cosa sí pot treballar a les anomenades “zones blanques”, que no tenen 
aquest tipus de contaminació; i quant a la síndrome de sensibilitat química que 
també pateix, no resulta possible establir seqüeles definitives. Per tot això, no és 
possible la declaració d’incapacitat permanent absoluta. 
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