
           

                                                                   
  

 
STSJ de Catalunya de 8 de gener de 2018, recurs 5674/2017 

 

Incompatibilitat entre la jubilació flexible i l’exercici d’un lloc de treball en el 

sector públic (accés al text de la sentència) 

 

Un jubilat va comunicar a l’INSS que havia estat contractat com a professor 

associat a temps parcial en una universitat pública, i per aquest motiu es va 

procedir a la reducció del percentatge corresponent de la pensió de jubilació, 

sota la modalitat de jubilació flexible (una situació que es va produir en successius 

cursos). Tanmateix, en un moment determinat l’INSS va declarar que és 

incompatible el cobrament d’una pensió de jubilació i el desenvolupament d’una 

activitat en el sector públic i va procedir a reclamar el reintegrament de les quantitats 

indegudament percebudes. 

 

El TSJ declara que: 

 

 L’art. 213.2 LGSS declara la incompatibilitat, en disposar que “el desenvolupament 

d’un lloc de treball en el sector públic delimitat al paràgraf segon de l’article 1.1 de la 

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques, és incompatible amb la percepció de pensió de jubilació, 

en la modalitat contributiva”. I la conseqüència d’aquesta incompatibilitat és el 

caràcter indegut de les prestacions de jubilació percebudes. 

 

 El reconeixement d’aquest caràcter indegut de les prestacions porta a l’aplicació del 

que disposa la LGSS, que sanciona que “els treballadors i les altres persones que 

hagin percebut indegudament prestacions de la Seguretat Social estan 

obligats a reintegrar-ne l’import”. Aquesta obligació de reintegrament prescriu als 

quatre anys, a comptar a partir de la data del cobrament o des que fos possible 

exercitar l’acció per exigir la devolució, amb independència de la causa que va 

originar la percepció indeguda, “inclosos els supòsits de revisió de les prestacions per 

error imputable a l’entitat gestora”. Aquesta previsió legal ha d’aplicar-se en els seus 

propis termes, en entendre’s inaplicable una prèvia doctrina jurisprudencial que 

admetia alguna excepció, amb una interpretació d’equitat. 

 

En conseqüència, el reclamant ha de reintegrar l’import d’allò percebut durant la 

jubilació flexible, malgrat el reconeixement previ efectuat per l’INSS sense 

prendre en consideració la situació d’incompatibilitat amb un contracte en el sector 

públic. 
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