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Andorra la Vella, tretze de desembre de dos mil dinou.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs
d’apel·lació a les actuacions número 2000012/2019.
En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les
prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard PLAGNET, el
qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET
1.- La Sra. MGA ha interposat demanda jurisdiccional contra la
resolució del Consell d’Administració de la CASS del 14 de gener del 2019
mitjançant la qual se li atorga una pensió de viduïtat vitalícia d’un import
mensual de 428,49.- euros, a comptar del 14 d’agost del 2018.
2.- En la sentència de l’11 de juny de 2019 el Tribunal Unipersonal ha
desestimat la demanda promoguda per la Sra. MGA.
3.- En el seu escrit d’apel·lació de data 3 de setembre del 2019, la Sra.
MGA estima en substància:
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La pensió de jubilació que hauria correspost a la persona difunta no pot
ésser inferior a la pensió d’invalidesa que percebia en el moment de la seva
defunció.
La interessada ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de
conclusions de data 21 d’octubre del 2019.
4.- En la seva contesta de data 24 de setembre del 2019, la CASS
estima en substància:
-La pensió de viduïtat de la Sra. MGA correspon calcular-la en funció
de la pensió de jubilació que li hagués correspost al seu cònjuge difunt, d’acord
amb els punts de jubilació pagats a la seva defunció, tal i com ha efectuat la
CASS.
La CASS ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de
conclusions de data 22 d’octubre del 2019.
5.- Trameses les actuacions a aquesta Sala, s’ha designat el magistrat
ponent i han quedat vistes les actuacions per a deliberar i decidir.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- Competència.
La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia és competent
per a conèixer del present recurs, segons l’article 39.3 de la Llei Qualificada
de la Justícia.
Segon.- El Consell d’Administració de la CASS, en la reunió de data 18
de desembre del 2018 ha resolt:
“(...) confirmar la decisió d’atorgar-vos una pensió de viduïtat vitalícia
d’un import mensual net de 428,49.-euros” (foli 8).
L’assegurada demana: “atorgar a la Sra. MGA una pensió de viduïtat
per un import de 563,44.-euros.”
Tercer.- La Llei de la Seguretat Social regula vàries prestacions i
cadascuna d’entre elles té la seva pròpia lògica.
1) La pensió d’invalidesa té per objecte compensar la pèrdua de guany
“que resulta d’una deterioració prematura de l’organisme, mèdicament
comprovada, derivada d’una malaltia comuna o d’un accident no laboral”
(Article 160 de la Llei).
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Els articles 170 i s. regulen el càlcul de l’import de la pensió i l’article
174.2 preveu que “Si la pensió de jubilació resultant és inferior en quantitat a
la pensió d’invalidesa sense comptar, si escau, el complement no contributiu,
la pensió de jubilació s’incrementa automàticament fins a igualar l’import de la
pensió d’invalidesa, sense el complement no contributiu, que es percebia.
Aquesta precisió és lògica i significa el manteniment dels drets adquirits per la
persona que compleix les condicions per ser considerada com invalida.”
2) La pensió de jubilació
Als termes de l’article 194 de la Llei:
“La prestació econòmica de jubilació consisteix en el pagament d’un
capital o d’una pensió vitalícia a la persona destinatària en les condicions,
quantia i forma que s’estableix en aquesta Llei i les normes reglamentàries”.
L’article 200 preveu “El càlcul de l’import de la pensió”.

3) La pensió de viduïtat
“1. Les pensions de reversió són destinades a compensar la pèrdua de
guanys resultants de la defunció de la persona assegurada directa”.
Resulta clarament del conjunt d’aquests texts que els objectius de les
diferents prestacions no són les mateixes.
4) Per conseqüent, s’han d’aplicar els texts de manera literal.
Als termes de l’article 183 de la Llei 17/2008 (modificat per la Llei
18/2014).
“1. Les vídues o els vidus de cinquanta-cinc anys o més en el moment
de la defunció de la persona assegurada cobren una pensió vitalícia igual a la
meitat de la pensió de jubilació que cobrava o que hauria correspost a la
persona difunta en el moment de la jubilació”. (la negreta és nostra).
El text es refereix a l’import de la pensió de jubilació (el càlcul previst
per l’article 200 de la Llei). El dispositiu previst a l’article 174.2 de la Llei (v.
més amunt) es pot aplicar únicament a la persona que compleix les condicions
per ser considerada com invàlida.
Per aquests motius, s’ha de confirmar la sentència recorreguda.
Quart.- No s’aprecien circumstàncies determinants d’una especial
condemna al pagament de les despeses d’aquesta segona instància.
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DECISIÓ
En atenció a tot el què s’ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia,
Sala Administrativa, en nom del poble andorrà, decideix:
Primer.- Desestimar el recurs d’apel·lació interposat per la Sra. MGA
contra la sentència dictada l’11 de juny de 2019 pel Tribunal Unipersonal del
Batlle, Secció Administrativa.
Segon.- Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la resolució
del Consell d’Administració de la CASS del 14 de gener del 2019 és ajustada
a dret i als fins que legitimen l’activitat administrativa.
Tercer.- No efectuar un especial pronunciament sobre les costes
causades.
Aquesta sentència és ferma i executiva.

Manem que una vegada s’hagi complert el que disposa l’article 76 de
la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal es lliurin els autes originals amb
la certificació d’aquesta sentència al Tribunal Unipersonal, Secció
Administrativa del qual procedien, i que s’arxivin les actuacions del Tribunal.

Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i
signem.

