
           
                      

  
 
STSJ de Galícia de 10 de juliol de 2014, recurs 2592/2012 
 
La pensió de jubilació flexible és incompatible amb el desenvolupament del 
càrrec d’alcalde a temps parcial (accés al text de la sentència) 
 
El ple d’un ajuntament va adoptar el 2007 un acord pel qual s’establia a favor del seu 
alcalde-president, jubilat en principi des de 2002 amb més de 65 anys, el 
desenvolupament de les funcions en règim de dedicació parcial amb una 
presència de 15 hores setmanals, així com l’alta a la Seguretat Social. El 2011 l’INSS va 
dictar una resolució que va declarar la suspensió temporal de la seva pensió de 
jubilació amb reclamació d’allò percebut els 4 anys anteriors (52.676,40 euros), 
atès que al seu parer hi havia incompatibilitat entre ocupar aquest lloc de treball en el 
sector públic i la percepció d’una pensió de jubilació. 
 
El TSJ es fonamenta en els següents raonaments per a dona-li la raó a l’INSS: 
 
 L’art. 165.2 LGSS disposa que el desenvolupament d’un lloc de treball en el 

sector públic delimitat en el paràgraf 2n de l’art. 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas és incompatible amb la percepció d’una pensió de jubilació, en la 
seva modalitat contributiva. La percepció de la pensió quedarà en suspens pel 
mentre s’ocupi aquest lloc, sense que això afecti a les seves revaloritzacions. I l’art.  
1.1 de la mateixa llei assenyala que es considera activitat en el sector públic la 
desenvolupada pels membres electius de les Assemblees Legislatives de les 
comunitats autònomes i de les corporacions locals. 
 

 L’exercici remunerat del càrrec d’alcalde suposa el desenvolupament d’un lloc de 
treball en el sector públic incompatible amb la percepció de la pensió de jubilació. 
 

 No canvia la solució el fet que l’alcalde exercís la seva activitat com tal a 
temps parcial, ja que la jubilació “flexible” (aquella modalitat en què es redueix 
la pensió de jubilació i es desenvolupa simultàniament un treball a temps parcial, 
conforme a allò previst en l’art. 12 ET), també és incompatible amb l’ocupació 
d’un lloc de treball en el sector públic, d’acord amb l’art. 5.2 del Real Decreto 
1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 
35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de 
jubilación gradual y flexible. 

 
En definitiva, resulta legalment incompatible la percepció de la pensió de 
jubilació amb l’exercici del càrrec remunerat d’alcalde de l’ajuntament, que ha 
cotitzat per raó d’aquest càrrec públic mentre el reclamant era perceptor d’una pensió de 
jubilació, fet que comporta la necessària devolució de l’import de la pensió, amb 
la limitació del termini de prescripció previst en l’art. 45 LGSS (4 anys). 
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