
           
                      

  
 
STS de 8 de juliol de 2010, recurs 3442/2009 
 
Jubilació parcial: les conseqüències derivades de la no substitució del 
treballador rellevista no tenen caràcter sancionador (accés al text de la sentència) 
 
En aquesta sentència el TS resol una qüestió interessant: l’obligació de l’empresa de 
retornar l’import de la prestació de jubilació parcial quan no ha substituït el treballador 
rellevista en el termini fixat legalment de 15 dies, té caràcter sancionador? 
 
La resposta és negativa i, per tant, el contingut de la DA 2a del Real Decreto 1131/2002, 
de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores 
contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial, és perfectament vàlid. Els 
arguments que fonamenten aquesta decisió són els següents: 
 
 D’acord amb l’art. 3 del Codi Civil (que es refereix al “sentit propi de les paraules”), 

dels termes emprats per l’esmentada DA no es desprèn que aquesta tingui un 
caràcter sancionador, sinó que recull l’efecte, legalment delimitat, per al supòsit 
que l’empresa desconegui els compromisos que contreu en subscriure un contracte 
(el de relleu) que òbviament beneficia tant a ella com al treballador jubilat 
parcialment. 

 
 Aquest efecte o conseqüència s’apropa més aviat a un reintegrament de prestacions 

per part de qui ha estat un essencial subjecte determinant del fet que hagués tingut 
lloc el reconeixement i abonament de la pensió, però que no ha atès la seva obligació, 
fet que l’allunya de l’exercici del ius puniendi. 

 
 No es tracta de la resposta punitiva a una contravenció legal, sinó més aviat a 

l’incompliment d’una obligació contreta via arts. 166.4 LGSS i 12.6 ET, i que era 
requisit ineludible perquè el treballador pogués accedir a la jubilació parcial, de forma 
que l’abonament de la prestació a l’INSS s’articula com la simple recuperació de la 
quantitat satisfeta per pensió quan no s’ha complert per part de l’empresa el 
corresponent pressupòsit (contractar un rellevista en els termes legalment previstos), 
d’un negoci a tres bandes (INSS, jubilat parcial i empresari). 

 
 

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTS/STS_3442_2009.pdf

