
           
                      

  
 
STS d’11 de març de 2013, recurs 1572/2012 
 
Accés a la jubilació parcial: no és computable el temps cotitzat en el règim de 
classes passives de l'Estat (accés al text de la sentència) 
 
La qüestió que es debat és si, a efectes de la jubilació parcial, són computables 
les cotitzacions efectuades en el règim de classes passives de l'Estat, mentre es 
prestaren serveis com a personal funcionari de carrera. 
 
El TS conclou que aquest còmput no és possible, sobre la base dels arguments 
següents: 
 
 El còmput recíproc de quotes de classes passives i dels règims del sistema de 

Seguretat Social -regulat en el Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo 
reciproco de cuotas entre Regímenes de Seguridad Social- es refereix només a les 
“pensions de naturalesa comuna que estiguin compreses en l’acció 
protectora dels règims objecte de còmput recíproc” (art. 2.1). I això comporta 
que l’art. 2.2 disposi: “En no existir equivalència en l’acció protectora d’altres 
règims, queden excloses de les normes d’aquest Reial Decret les prestacions 
següents: a) La pensió de jubilació parcial...”. 

 
 No pot estendre’s als funcionaris públics subjectes al règim de classes 

passives la regulació de la jubilació parcial continguda en l’art. 166 LGSS i en el 
Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social 
de los trabajadores contratados a tiempo parcial, expressament dissenyada per 
als treballadors inclosos en el règim general i en el règim especial de la 
mineria del carbó i als quals, sent treballadors per compte aliè, estiguin 
inclosos en el règim especial dels treballadors del mar (art. 1.1 del citat Real 
Decreto). 

 
 No només cal afirmar la vigència formal de l’exclusió de la jubilació parcial en el 

còmput recíproc de quotes, sinó que es manté l’exclusió d’aquesta protecció per 
als afiliats al règim de classes passives, tot i que hi hagi una previsió legal, a 
l’EBEP, que apunta a la possibilitat d’accés dels funcionaris a aquesta modalitat de 
jubilació, en no existir una norma reglamentària específica que desenvolupi la 
cobertura de tal contingència. 

 
 L’entrada en vigor de l’EBEP no ha alterat el marc normatiu anterior en aquesta 

matèria i, per tant, en el règim de classes passives segueix sense existir cap 
normativa que permeti l’opció de sol·licitar una jubilació parcial. 

 
 En conclusió, les normes vigents no reconeixen als funcionaris el dret a la 

jubilació parcial i segueix vigent l’art.2.2 del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, 
que exclou del còmput recíproc de cotitzacions la prestació de jubilació parcial en el 
cas del règim de classes passives. 

 
En relació amb aquesta sentència cal assenyalar que la seva solució es veu encara més 
ratificada, respecte de tots els funcionaris públics i no només els corresponents al règim 
de classes passives, si tenim en compte la derogació de l’art. 67.4 EBEP per part del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
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