
           
                      

  
 
STS de 29 de novembre de 2005, recurs 2044/2004 
 
Delimitació dels efectes que sobre la pensió de jubilació té el posterior 
desenvolupament d’una activitat laboral a temps complet (accés al text de la sentència) 
 
 
El supòsit de fet de la sentència és el següent: un treballador es jubila de forma 
anticipada i, anys després, es reincorpora al mercat de treball desenvolupant un treball a 
temps complet, amb la corresponent suspensió de la percepció de la pensió de jubilació. 
La qüestió que es planteja és determinar quins efectes tindrà sobre el càlcul de la pensió 
el desenvolupament de l’esmentada activitat laboral. El treballador reclama que el temps 
treballat es tingui en compte tant per al càlcul de la base reguladora de la pensió com per 
a l’aplicació del corresponent coeficient reductor. 
 
El TS conclou que no es tracta d’un nou reconeixement de pensió de jubilació, ja que 
l’única pensió és aquella reconeguda inicialment i, en conseqüència, finalitzat el nou 
període d’activitat laboral, la pensió de jubilació es restableix en les mateixes 
condicions en què va ser reconeguda, llevat la possibilitat prevista per l’art. 16.2 de 
la OM de 18 de gener de 1967 d’acréixer el percentatge aplicable a la base reguladora 
amb els dies treballats. Per tant: 
 
• No s’augmenta la base reguladora de la pensió de jubilació, ja que la norma aplicable 

ordena expressament que el nou percentatge s’aplicarà sobre la mateixa base 
reguladora de la pensió inicial. 

 
• La norma aplicable (OM de 18 de gener de 1967) no assenyala res respecte del 

coeficient reductor, però malgrat això, la consideració que s’atorga a la pensió 
reconeguda de pensió en suspens veda qualsevol especulació al voltant d’un nou 
reconeixement i el mandat dirigit a que el nou període transcorregut incideixi 
únicament en la suma de les noves cotitzacions, impedeix suprimir o alterar el 
coeficient reductor.  

  
En definitiva, aquesta sentència recull –en relació amb la possibilitat de reduir el 
coeficient reductor- una postura bastant restrictiva per al beneficiari de la pensió de 
jubilació. 
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