
           
                      

  
 
STS de 26 de març de 2012, recurs 2322/2011 
 
Pensió d’incapacitat permanent: per a determinar la professió del beneficiari 
s’ha de tenir en compte l’exercida de manera perllongada i no la residual (accés al 
text de la sentència) 
 
El supòsit de fet d’aquesta sentència resulta interessant: com determinar la professió 
habitual en el marc d’una pensió d’incapacitat permanent total quan el 
sol·licitant ha desenvolupat una activitat perllongada de naturalesa política?  
 
Aquesta persona va exercir les funcions de tinent d’alcalde en un ajuntament entre juny 
de 2003 i desembre de 2006 i les funcions d’alcalde entre desembre de 2006 i juliol de 
2008 (grup de cotització 3, cap administratiu).  
 
El TS li denega el dret a accedir a la pensió d’incapacitat permanent total pels següents 
motius: 
 
 Conforme a l'art. 11.2 de la Orden de 15 de abril de 1969, por la que se establecen 

normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen 
General de la Seguridad Social, s’entén per “professió habitual” en cas 
d’accident, sigui o no de treball, l’exercida normalment pel treballador en el 
moment de patir-ho, i en cas de malaltia, comuna o professional, aquella a la 
qual el treballador dedicava la seva activitat fonamental durant els 12 mesos 
anteriors a la data que es va iniciar la IT de la qual deriva la incapacitat 
permanent. 

 
 Segons la STS de 9 de desembre de 2002 cal entendre, en els casos de malaltia, 

com a professió habitual l’exercida de manera perllongada i no la residual a 
l’exercici de la qual ha pogut haver conduït la situació invalidant. En el mateix 
sentit es pronuncien d’altres sentències, tant referides a seqüeles derivades 
d’accidents de treball (STS 23 de novembre de 2000) com de malalties comunes (STS 
de 7 de febrer de 2002).  
 

 Tal com assenyala la STS de 15 de març de 2011, desenvolupar de manera 
perllongada en el temps el càrrec d’alcalde porta a considerar el dit càrrec, en aquest 
àmbit, com la “professió habitual”. 
 

 En haver exercit les funcions de tinent d’alcalde i d’alcalde entre juny de 
2003 i juliol de 2008, és aquesta la professió habitual a tenir en compte a 
l'hora de determinar si es pot o no accedir a la pensió d'incapacitat 
permanent total; concloent, en aquest cas, que les dolences acreditades pel 
sol·licitant no li impedien seguir desenvolupant les funcions d’alcalde. El TS entén que 
les activitats de tinent d’alcalde i alcalde suposen realment una activitat amb 
dedicació plena i remunerada, lliurement assumida i que, als efectes de Seguretat 
Social, resulta equiparable a una activitat per compte d’altri, com resulta del propi 
art. 205.4 LGSS. 
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