
           
                      

  
 
STS de 15 de juliol de 2010, recurs 2784/2009 
 
Treballador rellevista en situació d’excedència: aquesta circumstància no afecta 
el càlcul de la pensió de jubilació total del jubilat parcial (accés al text de la sentència)  
 
El supòsit de fet d’aquesta sentència es centra en la qüestió següent: si el treballador 
rellevista sol·licita una excedència voluntària i no és substituït per l’empresari, s’aplica 
durant el temps de l’excedència la bonificació del 100% de les bases de cotització als 
efectes del càlcul de la pensió de jubilació total del treballador jubilat parcialment? 
L’INSS entén que no. 
 
El TS dóna la raó al jubilat i conclou que l’esmentada excedència no pot comportar un 
efecte negatiu per al càlcul de la futura pensió de jubilació, en base als següents 
arguments: 
 
 Durant la jubilació parcial, la Seguretat Social cobrarà cotitzacions d’ambdós 

treballadors -jubilat parcial i rellevista- o bé cobrarà només les cotitzacions del jubilat 
parcial, per haver cessat el rellevista i no haver estat substituït, però, en aquest cas, 
no haurà de pagar la pensió de jubilació parcial, ja que aquesta l’haurà d’abonar 
l’empresari que ha incomplert la seva obligació de substituir el rellevista.  

 
 Tenint present aquesta situació, no procedeix penalitzar al treballador jubilat 

parcial afectat per una excedència del treballador rellevista, establint que 
quan accedeixi a la jubilació completa no es podrà beneficiar de l’increment 
de les seves bases de cotització al 100% a efectes del càlcul de la seva 
pensió definitiva. Per tal que aquest efecte es produís caldria que així estigués 
expressament previst a l’art. 18 del Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de 
desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas 
para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible; i no és aquest 
el cas. 

 
 El que exigeix l’esmentat precepte és simplement que el contracte de relleu s’hagués 

produït en el moment previst. 
 
 En cap cas es pot interpretar una normativa -que pretén facilitar la jubilació 

parcial- d’una manera que faci recaure sobre el jubilat parcial les 
conseqüències d’un incompliment que no és seu sinó de l’empresari, i que 
poden ser extraordinàriament greus en termes de disminució dràstica de la quantia 
de la pensió definitiva de jubilació. 
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