
INCOMPATIBILITAT DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ 

PER ALS PROFESSIONALS COL·LEGIATS 

 

L’ORDRE TIN/1362/2011 de 23 de maig recull una transcendent previsió sobre el règim 

d’incompatibilitat de la pensió de jubilació del sistema de la Seguretat Social amb l’activitat 

desenvolupada per compte propi pels professionals jubilats. 

 

En general, el Règim de la Seguretat Social, ja des de l’Ordre de 18 de gener de 1967 

incompatibilitza el gaudi de la pensió de jubilació amb qualsevol treball, sota pena d’incórrer en 

responsabilitat i donar lloc al reintegrament de l’import de la pensió indegudament percebut. 

 

No obstant, pel cas específic dels professionals col·legiats que, havent optat pel mecanisme de 

protecció prestat per una Mutualitat de previsió social com sistema alternatiu al Règim Especial 

dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) es suscitaven dubtes sobre el dret a la 

pensió de jubilació en compatibilitat amb el desenvolupament d’alguna activitat com a 

professional col·legiat. 

 

Així, en un Article únic, el Ministeri de Treball i Immigració disposa que “El règim 

d’incompatibilitat entre pensió de jubilació i el treball del pensionista, (...), serà també aplicable 

amb respecte al exercici per compte propi dels professionals col·legiats que, (...), es troben 

exonerats de l’obligació de causar alta al Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o 

Autònoms (RETA) amb independència de que quedin o no integrats en una de les mutualitats de 

previsió social a les que (...) es possibilita la seva actuació com a alternatives a l’alta en 

l’expressat règim especial.” 

 

En conseqüència s’estableix expressa incompatibilitat de la pensió de jubilació amb la 

prestació de serveis professionals col·legiats integrats en una Mútua de previsió social 

alternativa al RETA. 

 

L’aplicació d’aquest règim no té efectes retroactius i s’aplica en conseqüència als supòsits que 

accedeixin a la pensió de jubilació amb posterioritat a la data de la seva entrada en vigor. 

 

 

 

  Advocats 


