
           
                      

  
 
STS de 22 de març de 2006, recurs 5069/2004 
 
Accés a la pensió d’incapacitat permanent absoluta derivada de malaltia 
comuna des de la situació de jubilació anticipada (accés al text de la sentència) 

 
 
El demandant es va acollir a un procés de prejubilació i amb posterioritat va accedir a 
una pensió de jubilació anticipada amb 60 anys –era mutualista- percebent el 60% de la 
corresponent base reguladora. Dos anys després sol·licita a l’INSS que se li declari en 
situació d'incapacitat permanent absoluta derivada de malaltia comuna (la quantia de la 
pensió era clarament superior).  
 
L’INSS desestima la seva sol·licitud, i en el mateix sentit es pronuncien el Jutge i el TSJ 
de Catalunya. Plantejat un recurs de cassació per a la unificació de doctrina, el TS dóna 
la raó al demandant, sobre la base dels següents arguments:  
 
• Conforme a l'establert en els articles 138.1 i 161.1.a) LGSS, sembla clar que l'accés 

a les pensions d'incapacitat permanent, quan l'interessat compleix els 
requisits necessaris, només es veda o impedeix a qui ha complert 65 anys 
d'edat. Per tant, si no s'ha arribat a aquesta edat no hi ha raó per a denegar la 
incapacitat permanent, tot i que el sol·licitant sigui ja pensionista de jubilació 
anticipada.  

 
• Tot i que algunes sentències anteriors van defensar el criteri contrari, aquestes 

sentències del TS es basaven en una normativa que no és la vigent. Així, amb 
anterioritat s'exigia que el beneficiari no hagués complert l'edat mínima establerta per 
a la pensió de jubilació (del que podia deduir-se que s'incloïa qualsevol edat que 
donés lloc a l'obtenció d'una pensió de jubilació), mentre que la normativa vigent es 
limita a assenyalar que no es reconeixerà la pensió d'incapacitat permanent quan el 
beneficiari tingui 65 anys d'edat.  

 
• L'article 138.1 LGSS va ser modificat l’any 1997, quan precisament el TS defensava la 

tesi contrària; del que es dedueix que el legislador va optar expressament per 
limitar l'accés a la pensió d'incapacitat permanent només a aquells possibles 
beneficiaris que tinguessin ja 65 anys d'edat.  

 
• L'article 3.1 del Codi Civil estableix que les normes s'interpretaran en el sentit propi 

de les seves paraules.  
 
• I finalment, l’esmentat article 138.1 LGSS no pot ser objecte d'una 

interpretació àmplia o extensiva, ja que això suposaria minvar o reduir, en 
similar proporció, els drets dels beneficiaris de la Seguretat Social.  

 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTS/STS_5069_2004.pdf

