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10.21 Circular Informativa  
 

 

COMPATIBILITAT PENSIÓ DE JUBILACIÓ I CONTRACTACIÓ DE METGES I 
INFERMERES JUBILATS PER CONTENIR LA COVID-19 

 
L’article 5 del Reial Decret llei 3/2021, de 2 de febrer,  pel qual s’adopten mesures per a la 

reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic, 

que entrarà en vigor demà dia 4 de febrer, torna a regular la compatibilitat de la pensió de 

jubilació  amb la contractació dels i de les professionals sanitaris, a l’empara de la declaració de 

l’estat d’alarma. 

 

Encara que la literalitat de la norma fa referència només a personal estatutari, hem d’interpretar 

que és extensiva la seva regulació a tots els metges i infermeres jubilats menors de 70 anys, que 

siguin contractes en règim laboral per les entitats que formen part del SISCAT. Això ja ho vam 

abordar durant el primer estat d’alarma (Vide Circular CAPSS 16.20). 

 

Aquest article 5 estableix: 

 

I. Que el professional contractat tindrà la consideració de pensionista a tots els efectes. 

II. Que la pensió de jubilació és compatible amb el treball per compte aliè del jubilat 

reincorporat 

III. Que les empreses i les persones treballadores estan subjectes a l’obligació d’afiliació, 

alta, baixa i variació de dades prevista a la legislació de Seguretat Social. 

IV. Que no és d’aplicació la cotització especial prevista a l’article 153 de la Llei General de la 

Seguretat Social quan es compatibilitza treball i jubilació 

V. Que durant la realització del treball els jubilats reincorporats estaran protegits per totes 

les contingències comunes i professionals, sent  d’aplicació el règim de limitació de les 

pensions, incompatibilitats i l’exercici del dret a opció, previstos a la Llei General de la 

Seguretat Social. 

VI. Que les cotitzacions efectuades durant el temps que hagin estat reincorporats no 

modificarà la base reguladora de la seva pensió però sí el percentatge aplicable a la 

Base Reguladora per calcular l’import de la pensió. 

 

Així doncs, queden aclarits els dubtes que es van suscitar per la pèrdua de vigència de la 

disposició addicional quinzena del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, que va regular 

durant el primer estat d’alarma els efectes de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el 

treball per compte aliè de personal mèdic i d’infermeria jubilat. 

 

 

Barcelona, 3 de febrer de 2021 

 

 

 

 

http://www.consorci.org/media/upload/pdf/circular-informativa-16.20-proteccio-dels-professionals-jubilats-contractats-per-la-situacio-de-crisi-sanitaria-derivada-de-la-pandemia-de-sars-cov-2_1585738134.pdf

