
           

                                                                   
  

 
STS de 27 d’octubre de 2015, recurs 2876/2014 

 

Dret a la prestació per atur parcial del personal funcionari interí en els supòsits 

de reducció de jornada (accés al text de la sentència) 

 

Una comunitat autònoma decideix reduir la jornada dels seus funcionaris 

interins en un 33%, amb la correlativa reducció del salari. La qüestió a resoldre és si 

en aquests casos els empleats públics afectats tenen o no dret a la prestació per atur 

parcial derivada de la reducció de jornada. 

 

Invocant sentències anteriors d’1 i 27 de juliol i 9 de setembre, totes de 2015, es resol 

que l’art. 208.1 LGSS inclou entre les persones compreses en la protecció per 

atur els funcionaris d’ocupació al servei de les administracions públiques 

sempre que tinguin previst cotitzar per aquesta contingència, supòsit que es 

dóna en els casos examinats en els que es tracta de funcionaris interins al servei de la 

Generalitat Valenciana que cotitzaven al Règim General per la protecció per atur. 

 

D’altra banda, d’acord amb allò que disposa l’art. 203.3 LGSS, cal considerar que l’atur 

serà parcial quan al treballador se li redueixi temporalment la jornada diària ordinària de 

treball, entre un mínim d’un 10% i un màxim d’un 70%, sempre que en el salari es 

produeixi una reducció anàloga i s’hagi procedit d’acord amb allò establert a l’art. 47 ET. 

No obstant, malgrat que en aquest cas no s’ha pogut seguir aquest procediment, la Sala 

entén que procedeix el reconeixement de la prestació per atur parcial a aquests empleats 

públics, perquè l’art. 203.3 LGSS remet a l’art. 47 ET per establir què s’entén per 

reducció temporal de la jornada diària ordinària de treball, fet pel qual s’haurà 

d’atendre als requisits establerts en aquest precepte i no a la literalitat relativa 

a que la jornada s’ha d’haver reduït a l’empara d’allò que aquest article disposa. 
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