
              

                           

 
STSJ de Madrid de 24 de juny de 2011, recurs 1190/2011 
 
Jubilació parcial: constitueix un frau de llei concentrar l’activitat laboral només 
en un període, immediatament posterior a la jubilació parcial (accés al text de la 
sentència) 
 
En aquesta sentència es planteja el cas d’un jubilat parcial amb 60 anys, amb una 
reducció de jornada del 85 % que va realitzar tota la seva activitat laboral de 
forma continuada i immediatament posterior al moment d’iniciar la jubilació 
parcial. Va continuar d’alta a l’empresa i rebent el corresponent salari fins al moment de 
la seva jubilació total, l’any 2010. 
 
El TSJ de Madrid conclou que es tracta d’un frau de llei, sobre la base dels arguments 
següents: 
 
 Aquesta situació és idèntica a la que es produeix en cas de jubilació anticipada i per 

tant el que s’ha produït, sota l’emparament de les normes de la jubilació parcial, és 
un avançament de l’edat de jubilació, amb la consegüent desaparició de la causa de 
temporalitat del contracte de relleu, ja que aquesta temporalitat consisteix 
precisament en la continuïtat de la prestació a temps parcial de serveis laborals del 
rellevat, de forma concentrada anualment o no, amb el límit dels 65 anys d’edat. Es 
tractaria d’un frau de llei proscrit per l’article 6.4 del Codi Civil, mitjançant el qual el 
jubilat parcial aconsegueix, amb aquesta concentració inicial de tots els serveis 
laborals pendents, una percepció de la prestació de jubilació sense que s’apliqui el 
coeficient reductor previst legalment per als casos ordinaris de jubilació anticipada. 

 
 L’empresa va extingir el contracte de relleu en el moment que el jubilat 

parcial va arribar a l’edat de jubilació total. Extinció que cal considerar com 
un acomiadament improcedent ja que havia desaparegut, com s’ha vist, la causa 
de la seva temporalitat. 
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