
           
                      

  
 
STSJ de Galícia de 2 de març de 2016, recurs 294/2014 
 
Data d’efectes de la baixa de la Seguretat Social quan es declara una incapacitat 
permanent amb efectes retroactius (accés al text de la sentència) 
 
Es resol de forma desestimatòria la petició d’una diputació provincial per modificar 
la data de baixa d’una treballadora, a qui la jurisdicció social havia reconegut el 
dret a una prestació d’incapacitat permanent (IP) amb una data d’efectes 
anterior a la de la baixa efectivament produïda. 
 
Els fets eren els següents: 
 
 La interessada va sol·licitar, al gener de 2013, la declaració de la incapacitat 

permanent des d’una situació d’alta. 
 

 Posteriorment inicia un procés d’incapacitat temporal (IT) i maternitat, que es 
perllonga fins a abril de 2014. 

 
 Continua d’alta a la diputació fins al maig de 2014. 
 
 Una sentència judicial li reconeix la IP amb efectes de 18 de febrer de 2013 (data de 

la valoració mèdica). 
 
La diputació va sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) modificar 
la data de la baixa (de maig de 2014 a la de febrer de 2013, data de la declaració d’IP) 
amb la conseqüent devolució de les quotes de Seguretat Social i de salaris abonats entre 
febrer de 2013 i maig de 2014. 
 
La TGSS va desestimar la reclamació de la diputació aplicant l’art. 44 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, pel qual no es 
pot interposar recurs en via administrativa en els litigis entre administracions públiques.  
 
El TSJ considera: 
 
 Que l’art. 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, únicament s’aplica quan les 

administracions estan en exercici de les seves potestats, cosa que no 
succeeix en aquest cas, en el qual la diputació actua com a privat, com a 
ocupador. 

 
 Que no s’ha de modificar la data de baixa a febrer de 2013, sinó que la baixa 

ha de ser maig de 2014 aplicant jurisprudència prèvia en casos que els 
treballadors havien estat prestant serveis (i per tant, pervivia l’obligació de 
cotitzar i abonar salaris).  

 
El TSJ entén que aquesta solució també és aplicable en el present cas en 
què malgrat no hi ha hagut una prestació efectiva de serveis, hi havia una 
situació amb obligació de cotitzar (IT i maternitat). 
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