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15.21 Circular Informativa  
 

 
LA SITUACIÓ CONTRACTUAL DELS PROFESSIONALS SANITARIS JUBILATS 
CONTRACTATS ABANS DEL 9 DE MAIG DE 2021 
 

Amb aquesta circular donem resposta  a algunes consultes que ens heu efectuat sobre com 

queda la situació de la contractació de professionals de la medicina i la infermeria jubilats, 

anterior a l’entrada en vigor del Reial Decret llei 8/2021, de 4 de maig, publicat al BOE de 5 de 

maig. Les contractacions d’aquest personal a partir de dita data ja les hem explicat a la Circular 

14.21. 

La  resposta normativa a la qüestió plantejada es troba a l’article 13 del Reial Decret llei 8/2021, i 

la situació és  la següent: 

 

Els contractes laborals efectuats amb anterioritat al 9 de maig a l’empara de la Resolució 

SLT/2734/ 2020 i de l’article 5 del Reial Decret  llei 3/2021, de 2 de febrer, queden convalidats, 

tant si s’han fet directament per les CCAA (a Catalunya hem d’entendre que la referència a les 

CCAA és a l’ICS i les empreses participades pel CatSalut)  com per centres privats (en clau de 

model català es podria entendre que la referència als privats no inclou els concertats del SISCAT 

que entrarien dins de la primera categoria), però pel que aquí interessa és indiferent  quins 

centres privats siguin, concertats amb l’SCS o no. 
 

“El régimen jurídico de la compatibilidad de la pensión de jubilación....será también aplicable a 

los profesionales sanitarios cuya prestación de servicios..... se efectúe o se haya realizado al 

amparo del ordenaminento laboral....” 
 

Aquesta convalidació és important perquè el Reial Decret llei 3/2021 només feia referència als 

nomenaments estatutaris (ICS) i havíem de fer un exercici interpretatiu per fer extensiva la 

compatibilitat de la pensió de jubilació als contractes laborals formalitzats pels altres centres del 

SISCAT. 

 

Aquests contractes laborals efectuats fins ara es mantenen vigents fins a final d’any: 

“Este régimen de compatibilitdad se mantendrá en tanto subsista el contrato de trabajo...y como 

máximo hasta el 31 de diciembre de 2021.” 

 

Cal tenir present que l’apartat 2 de l’article 13 estableix: 

“Las prestacions de servicios de los profesionales sanitarios en centros privados que se vinieran 

realizando, en los términos previstos en el apartado anterior, en virtud de contrato laboral 

celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma (9 de maig de 2021) deberá ser 

comunicada al Instituto Nacional de la Seguridad Social en el plazo de un mes des de la entrada 

en vigor de este Real Decreto-ley (9 de juny de 2021). 
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Sembla que la condició de convalidació de les contractacions laborals anteriors efectuades per 

centres privats sigui aquesta comunicació a l’INSS. Així doncs recomanem a les entitats de 

naturalesa jurídic privada (fundacions i societats mercantils), encara que pertanyin al sector 

públic autonòmic o local, que per prudència facin aquesta comunicació en el termini expressat. 

 

 

Barcelona, 6 de maig de 2021. 

 


