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16.20 Circular Informativa 
 

 
 
PROTECCIÓ DELS PROFESSIONALS JUBILATS CONTRACTATS PER LA SITUACIÓ DE 

CRISI SANITÀRIA DERIVADA DE LA PANDÈMIA DE SARS-CoV-2. 

 

La Disposició addicional quinzena del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 

s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 

COVID-19, publicat avui al BOE núm. 91, d’1 d’abril, que entrarà en vigor demà dia 2, estableix 

quins són els efectes de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com 

personal estatutari dels metges i infermeres jubilats. 

 

La interpretació que hem fet per al sector de salut concertat és que la compatibilitat de la pensió 

ho era també pels nostres jubilats que fossin contractats laboralment. Aquesta interpretació ha 

estat corroborada per la Circular que va emetre el CatSalut i per totes les consultes efectuades 

fins ara amb l’INSS i/o la TGSS. 

 

Així doncs els efectes previstos per la DA 15ª per al personal estatutari dels serveis de salut 

han de ser interpretats de manera extensiva i també ho han de ser per al personal laboral, i són 

els següents : 
 

i. Continuen tenint dret a percebre la pensió de jubilació que estiguessin cobrant al temps 

de la seva reincorporació a la feina, en qualsevol de les modalitats de jubilació, inclòs, 

en el seu cas, el complement de mínims. 

ii. El jubilat reincorporat tindrà la consideració de pensionista a tots els efectes. 

iii. No són d’aplicació als jubilats reincorporats les següents previsions de la Llei General de 

la Seguretat Social : el règim d’incompatibilitats (art. 213) i la jubilació activa (art. 214). 

iv. Durant la realització del treball és d’aplicació el règim de limitació de les pensions, 

incompatibilitats i l’exercici dels dret a opció, previstos a la Llei General de la Seguretat 

Social, llevat les previsions de l’apartat (iii) d’aquesta circular. 

La protecció d’aquests treballadors  com a conseqüència del treball desenvolupat , serà la 

següent : 

 
a) Situació d’Incapacitat Temporal per accident de treball: tindran dret a la prestació 

corresponent que serà compatible amb la percepció de la pensió de jubilació. 
 

b) Situació d’Incapacitat Temporal derivada de malaltia comuna: tindran dret a la prestació 
corresponent que serà compatible amb la percepció de la pensió de jubilació, sempre que 
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acrediti el període mínim de cotització de 180 dies en els cinc anys immediatament anteriors 
a la baixa. 

 
c) Declaració d’Incapacitat Permanent : podran optar per continuar amb la pensió de jubilació o 

beneficar-se de la corresponent a la incapacitat permanent derivada d’accident de treball.  
 

d) En cas de defunció derivada de la feina desenvolupada: podran causar les corresponents 
prestacions de mort i supervivència  (auxili de defunció, pensió de viduïtat i pensió 
d’orfandat) derivades d’accident de treball. 

 
 

Barcelona, 1 d’abril de 2020 
 
 
 
 


