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Jubilació parcial de funcionaris públics: es requereix desenvolupament 

reglamentari per permetre’l (accés al text de la sentència) 

 

Es resol la reclamació plantejada per un sindicat en nom d’una funcionària que pretén 

acudir a la figura de la jubilació parcial. El TSJ nega aquesta possibilitat, seguint 

doctrina prèvia, sobre la base dels arguments següents: 

 

 La jubilació parcial només es preveu de manera clara i perfeccionada en 

l’ordenament de la Seguretat Social i es desenvolupa reglamentàriament per 

als treballadors per compte aliè (Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de 

desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas 

para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible), però 

requereix d’un desenvolupament propi i específic (també reglamentari) en els casos, 

entre altres, dels treballadors per compte propi dels règims del mar, agrari i 

autònoms, així com del personal funcionari, atès que tots ells tenen un règim jurídic 

molt diferent en relació amb la prestació de serveis. 

 

 En el cas dels funcionaris, aquesta necessitat d’un desenvolupament normatiu 

apareix confirmada i ratificada en la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en 

materia de Seguridad Social, ja que en la seva DA 7a, sota la rúbrica “Aplicació dels 

mecanismes de jubilació anticipada i parcial en l’àmbit dels empleats públics”, 

expressament s’estableix que “en el termini d’un any, el Govern ha de presentar un 

estudi sobre la normativa reguladora de la jubilació anticipada i parcial dels empleats 

públics, així com del personal de les Forces Armades i al servei de l’Administració de 

justícia, que abordi l’aplicació de la normativa reguladora d’aquestes modalitats de 

jubilació, les condicions en què aquesta aplicació no generi problemes de 

sostenibilitat als sistemes de protecció social i l’homogeneïtzació, en termes 

equiparables, dels diferents règims”. Per tant, mentre aquest desenvolupament 

reglamentari no es dugui a terme, la conseqüència ha de ser, 

necessàriament, rebutjar la possibilitat de la jubilació parcial. 
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