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INTERPRETACIÓ RETROACTIVITAT ORDRE
MINISTERIAL TIN/1362/2011

El passat 23 de maig, el Ministeri de Treball i Immigració va publicar l’Ordre
Ministerial TIN/1362/2011, per la que es declara incompatible l’exercici, per compte
propi, d’una professió amb la percepció d’una pensió del sistema de Seguretat Social.
Fins l’aprovació d’aquesta ordre, es donava la paradoxa de que als professionals
col·legiats exercents afiliats al RETA els

era d’aplicació la incompatibilitat de

l’exercici professional amb la pensió, mentre que aquesta incompatibilitat no afectava
als professionals incorporats a una mutualitat de previsió social.
La novetat resideix en declarar expressament la incompatibilitat de la pensió de
jubilació, en qualsevol règim de la seguretat social, amb l’exercici de l’activitat dels
professionals, estiguin o no integrats a les mutualitats alternatives de previsió social
que funcionen com alternatives al RETA.
No obstant l’anterior, l’entrada en vigor de la mesura no afectarà als professionals que
vinguessin compatibilitzant la pensió de jubilació amb l’exercici d’una activitat
professional amb anterioritat a l’1 de juliol de 2011.
En correcció de l’ordre esmentada, el passat dissabte 4 de juny es va publicar la següent
modificació de la mateixa:
“La nueva norma no afectarà a quien en la citada fecha hubiese ya cumplido los 65
años de edad”.
És a dir, la rectificació de l’ordre ministerial deixa clar que aquesta no serà aplicable ni
als qui ja vinguessin compatibilitzant l’exercici amb la percepció de la pensió, ni als qui
tinguessin 65 anys complerts l'1 de juliol de 2011, amb independència que es trobin o
no jubilats.
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CONCLUSIONS:
1.

Fins a la publicació de l’Ordre TIN/1362/2011, els professionals autònoms
col·legiats que començaven a percebre la prestació de jubilació de la Seguretat
Social, podien seguir exercint la seva activitat professional per compte propi si
optaven per romandre d’alta en una mútua de previsió social.
Els autònoms que no contaven amb aquesta possibilitat (perquè el seu col·legi
professional no compta amb mútua de previsió social o perquè no requereixen
col·legiació) no podien compatibilitzar la pensió de jubilació amb l’exercici
d’activitat (això ja des de 1967).

2.

A partir de l’Ordre TIN 1362/2011, el professional col·legiat que a 1 de juliol de
2011 no hagi complert 65 anys i que, a partir d’aquesta mateixa data, accedeixi a la
pensió de jubilació de Seguretat Social, haurà de donar-se de baixa de la mutualitat
professional i no podrà exercir professionalment, tret que opti per suspendre la
pensió de jubilació.

3.

Els professionals col·legiats que fins l’1 de juliol de 2011 vinguessin exercint la
professió coberts per la mútua de previsió social i els que ja tinguin 65 anys, podran
continuar compatibilitzant la percepció de la jubilació amb l’exercici. (Correcció
d’errors de l’Ordre TIN 1362/2011 de 23 de maig).
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