
STSJ de Castella-La Manxa de 2 de juliol de 2021, recurs 1163/2020 

Responsabilitat d’un ajuntament en el pagament de la pensió de jubilació del 

seu ex-alcalde per manca de cotització (accés al text de la sentència) 

El demandant va prestar serveis com a alcalde a un poble, amb dedicació exclusiva, 

entre el 30 de juny de 1983 i el 5 d’agost de 1991. L’ajuntament no va cotitzar per 

ell entre el 23 d’abril del 1985 i el 9 de febrer del 1986 (293 dies). A la sentència 

del jutjat social es va condemnar l’ens local a pagar el 4,33 % de la pensió de 

jubilació anticipada, amb l’obligació de bestreta a càrrec de l’INSS, d’acord amb el que 

preveuen els apartats 2 i 3 de l’art. 167 LGSS (ja que aquesta manca de cotització va 

afectar el coeficient reductor per edat i el percentatge per temps cotitzat). 

El TSJ ratifica aquesta condemna a l’ajuntament, sobre la base dels arguments 

següents: 

 La corporació local no va cotitzar durant un període de 293 dies, des del 24 d’abril de

1985 al 9 de febrer de 1986, fet que porta directament a l’aplicació del que

disposa l’art. 167.2 LGSS.

 Aquest precepte estableix que l’incompliment de les obligacions en matèria

d’afiliació, altes i baixes i de cotització determina l’exigència de

responsabilitat, quant al pagament de les prestacions, amb la fixació prèvia

dels supòsits d’imputació i del seu abast i la regulació del procediment per fer-la

efectiva. Per tant, l’incompliment de l’obligació de cotització per part de l’ajuntament

durant aquest període de 293 dies determina l’exigència de responsabilitat

proporcional pel que fa al pagament de la pensió de jubilació anticipada.

 Això sense perjudici del que estableix l’art. 167.3 LGSS, segons el qual les entitats

gestores, mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o, si escau, els

serveis comuns han de procedir, d’acord amb les seves competències

respectives, al pagament de les prestacions als beneficiaris en aquells casos en

què així es determina reglamentàriament, amb la consegüent subrogació en els drets

i les accions d’aquests beneficiaris. Això implica que, malgrat l’ajuntament resulta

responsable del pagament del 4,33 % de la pensió de jubilació, l’INSS ha

d’avançar la totalitat de la pensió al jubilat i li correspon reclamar,

posteriorment, aquest import a l’ajuntament.
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