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14.21 Circular Informativa  
 

 

LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ DELS PROFESSIONALS DE LA MEDICINA I LA 
INFERMERIA CONTINUARÀ SENT COMPATIBLE AMB LA RETRIBUCIÓ SI 
SÓN CONTRACTATS PER FER ACTIVITAT RELACIONADA AMB LA 
PANDÈMIA. 
 

L’article 14 del Reial Decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s‘adopten mesures urgents en 

l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat 

d’alarma (BOE núm. 107, de 5 de maig), regula la compatibilitat de la pensió de jubilació dels 

metges i les metgesses i de les infermeres i infermers que siguin contractats per fer activitat 

relacionada amb la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

Altrament si no s’hagués dictat aquesta disposició legal, els contractes celebrats amb aquest 

personal jubilat s’haurien d’haver extingit el 9 de maig coincidint amb la finalització de l’estat 

d’alarma, doncs aquesta contractació excepcional compatible amb el cobrament íntegre de la 

pensió de jubilació estava vinculada amb aquesta situació (Vide Circular CAPSS 10.21). 

 

Les novetats més importants d’aquesta nova regulació són les següents : 

 
 L’autoritat sanitària competent ha d’autoritzar la incorporació al servei actiu d’aquests 

professionals jubilats. Entenem que caldrà una resolució de la persona titular del 
Departament de Salut. 

 Vigència fins el 31 de desembre de 2021. 

 Queda clar que també poden ser beneficiaris els contractats laboralment (amb anterioritat 
havíem de fer una interpretació extensiva doncs les successives normes que van regular 
aquesta compatibilitat només feien referència a nomenaments estatutaris). 

 L’activitat d’aquestes persones jubilades es pot realitzar tant en centres públics com privats. 
En aquest segon cas, els centres privats (entenem que a casa nostra serien aquells de 
titularitat privada que no pertanyen al SISCAT però la norma no discrimina) han de 
comunicar-ho a l’INSS abans de l’inici de l’activitat.  

 

Barcelona, 5 de maig de 2021. 


