
           
                      

  
 
STS de 6 de juliol de 2010, recurs 4010/2009 
 
Jubilació parcial: no és possible en el cas del personal estatutari i per extensió, 
dels funcionaris públics (accés al text de la sentència) 

 
Aquesta sentència, centrada en el cas específic del personal estatutari al servei de les 
institucions sanitàries, però amb conclusions perfectament traslladables al personal 
funcionari públic, nega la possibilitat d’accedir actualment a la jubilació parcial. 
Els arguments són els següents: 
 
 Tant la referència de l’art. 166.2 LGSS al terme “treballadors” com la menció directa 

que el propi precepte fa a l’art. 12.6 ET i, sobretot, l’expressa remissió al futur 
reglament que es conté en el número 4 de l’art. 166, permeten entendre que el 
personal estatutari, ara per ara, no pot accedir a aquest tipus de jubilació parcial ni a 
la jubilació anticipada. El reglament en sí sembla configurar-se, doncs, com el 
pressupòsit que el legislador ordinari ha volgut establir. 

 
 Fóra de l’àmbit de la relació estatutària, tampoc la jubilació parcial es troba 

universalment perfeccionada: no existeix una regulació reglamentària específica de la 
jubilació parcial en el cas dels treballadors autònoms. 

 
 L’art. 26.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud,  obre la possibilitat que els òrgans de les 
comunitats autònomes estableixin mecanismes per tal que el personal estatutari 
s’aculli a la jubilació parcial com a conseqüència d’un pla d’ordenació de recursos 
humans. Però l’esmentat precepte no permet la jubilació parcial mentre aquesta 
possibilitat no sigui desenvolupada reglamentàriament. 

 
 La DA 6a EBEP, que s’ocupa de la jubilació dels funcionaris, admet la possibilitat però 

requereix el corresponent desenvolupament. 
 
 La DA 7a de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad 

Social, confirma la ferma i permanent voluntat del legislador sobre la necessitat que 
existeixi un desenvolupament normatiu per tal que tant els funcionaris com el 
personal estatutari puguin accedir a la jubilació parcial. 

 
 En definitiva, la jubilació parcial només es troba clarament prevista i 

perfeccionada per als treballadors per compte aliè i, per tant, requereix un 
desenvolupament propi i específic -també reglamentari- per al cas del personal 
estatutari (i igualment per als funcionaris públics).  

 
La mateixa argumentació es podria emprar per al cas de la jubilació 
anticipada -no parcial- dels funcionaris públics. 
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