
           
                      

  
 
STS de 9 de setembre de 2015, recurs 2880/2014 
 
Els funcionaris interins als quals es redueix la jornada com a mesura de 
reducció del dèficit públic tenen dret a la prestació d’atur parcial (accés al text de la 
sentència)  
 
El TS, en un recurs en unificació de doctrina, analitza si un funcionari interí a qui es va 
reduir la jornada té dret a la prestació d’atur parcial, tenint en compte que aquesta 
reducció es va establir en una llei autonòmica com a mesura de reducció del dèficit 
públic. 
 
Una de les dues sentències del TSJ que ara s’analitza havia denegat la prestació d’atur 
parcial a una funcionària interina amb l’argument principal que els arts. 203.3 i 208.1.3 
LGSS requerien que la reducció de jornada es decidís per l'empresari a l'empara de l'art. 
47 ET (reducció de jornada por causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de 
producció), i en canvi en aquest concret cas va ser a conseqüència d’una llei que establia 
mesures de reducció del dèficit públic. Per això el TSJ havia conclòs que en aquesta 
situació la funcionària interina no es trobava en situació legal d’atur parcial i per tant, no 
tenia dret a la prestació. 
 
El TS, en canvi, conclou que els funcionaris interins als quals s’ha reduït la 
jornada de forma temporal i com a mesura de reducció del dèficit públic, tenen 
dret a la prestació d’atur parcial, amb els següents arguments: 
 
 La remissió a l’art. 47 ET s’ha d’entendre com a equivalent al fet que es 

compleixin els requisits materialment establerts en el dit precepte, però no 
a una remissió formal del mateix.  

 
Una interpretació literal comportaria: 
 
- Admetre una reducció de jornada sense compensació per part de l’empresari i 
sense protecció social, cosa que el TS entén que és contrària al sistema de protecció 
d’atur legalment establert.  
 
- Una situació d’absurd, en què malgrat són subjectes protegits per aquesta 
contingència, no en serien beneficiaris per manca durant més de trenta anys d’un 
desenvolupament legal. 
 
Per tot això, el TS conclou que cal fer una interpretació hermenèutica dels preceptes. 

 
 En el present cas, en definitiva, la reducció de jornada és fruit d’una mesura de 

reducció del dèficit públic i en aquest sentit compleix el requisit material de 
la prestació d’atur parcial: que la reducció de jornada s’origini en causes 
econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. 
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