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JUBILACIÓ PARCIAL I 
CONCENTRACIÓ DE LA JORNADA 

 
La jubilació parcial, com sabem, comporta la celebració d’un nou contracte a temps parcial 
per al rellevat i també d’un contracte de relleu que ha de tenir, com a durada mínima, la 
mateixa que falti perquè el jubilat parcial arribi a l’edat ordinària determinada per la Llei 
General de la Seguretat Social per tal de jubilar-se totalment. El jubilat parcial resta obligat 
a desenvolupar un percentatge de la jornada que feia i el rellevista n’assumeix la 
diferència, sempre que el seu contracte no se signi a temps complet i no parcial.  
 
Segons el corrent jurisprudencial existent fins fa ben poc, els contractes de relleu en què 
es pacta la concentració interanual de la jornada del treballador jubilat parcial eren 
considerats realitzats en frau de llei, atès que la normativa no els contemplava i que, de 
fet, comportava una jubilació total anticipada i no una jubilació parcial.  
 
A partir de la Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem, de 19 de gener de 2016, 
que resol un recurs de cassació per a la unificació de doctrina, si bé el plantejament era 
en relació amb el lícit cessament del treballador rellevista un cop esgotat el termini previst 
al contracte del jubilat parcial, presumptament celebrat en frau de llei, cal admetre la 
possibilitat de concentrar les jornades que ha de realitzar el rellevat jubilat parcial, de la 
data que accedeix a aquest règim fins a la de jubilació total, en un únic període. 
 
Així, la Sentència esmentada, contempla un supòsit en què es formalitza un contracte de 
relleu amb una durada de 21 d’abril de 2008 a 17 d’agost de 2012, malgrat que la 
prestació efectiva de serveis té lloc durant els 9 mesos immediatament posteriors a la 
seva signatura (el 15% de la jornada concentrada). Realitzat aquest treball concentrat, no 
torna per l’empresa, encara que continua retribuït fins la jubilació total, data en què també 
cessa el treballador rellevista. 
 
La STSJ Catalunya 03/10/2013 ja va rebutjar la pretensió de la part recorrent, en 
considerar que aquesta concentració de jornada no comportava cap frau, perquè: la 
contractació complia tots els requisits legals; malgrat ser un cas anòmal, la concentració 
de jornada, ni afecta ni perjudica al rellevista, mentre l’empresa cotitzi per ambdós 
treballadors; i respecta la doctrina,  –expressada, per exemple, a la STS 05/11/2012– 
sobre la doble finalitat que s’atribueix a aquesta institució del contracte de relleu 
(repartiment del treball per al rellevista i millora del benestar del rellevat). 
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El Tribunal Suprem fonamenta la sentència en aquests arguments: 
 
1.- La connexió inicial entre els contractes del rellevat i de relleu és només externa: 

l’article 12.7 b) de l’Estatut dels Treballadors desvincula la durada del contracte de 
relleu a la del rellevista (ha de ser indefinit o com a mínim fins que el rellevat compleixi 
l’edat ordinària de jubilació). 

 
2.- El legislador ha pretès amb el contracte de relleu que la jubilació anticipada parcial no 

comporti una pèrdua de llocs de treball i, a més, que correlativament, els ingressos de 
la Seguretat Social no minvin (per això es requereix que hi hagi una correspondència 
entre les bases de cotització dels dos treballadors). 

 
3.- Que la concentració de jornada com en el cas present no té expressa previsió legal, 

doncs la que contempla l’art. 65.3 del Reial decret 2064/1995 es limita als 
“treballadors amb contracte a temps parcial, que acordin amb l’empresa que la totalitat 
de les hores de treball que anualment han de fer es prestin en determinats períodes 
de cada any...” Aquest manca de tractament jurídic no comporta il•legalitat “per se”, 
atès que en el nostre ordenament impera la llibertat de pacte (art. 1255 Codi civil) i 
aquella només es possible en frau de llei. 

 
4.- Si bé es desvirtua l’accés progressiu a la jubilació que pretén la figura de la jubilació 

parcial, aquesta conseqüència no ha de transcendir al contracte de relleu, de manera 
que distorsioni la seva naturalesa temporal. La finalitat prevista ho és en benefici del 
jubilat i és aquest qui renuncia al cessament esglaonat en el treball. 

 
5.- La concentració de la jornada del supòsit previst no significa que es produeixi una 

jubilació total anticipada, en comptes de la parcial, perquè continuen el cobrament de 
les retribucions, l’alta a la Seguretat Social i l’ingrés de les cotitzacions durant el 
període entre la jubilació parcial i l’edat ordinària de jubilació. 

 
 
En definitiva, el TS permet que les jornades totals de treball que ha de realitzar el jubilat 
parcial durant els anys que es mantingui en aquesta situació fins que es jubili totalment, 
es compactin en un únic període, sempre que hi hagi acord amb l’empresa, es respectin 
els requisits per formalitzar un contracte de relleu, i l’empresa continuï cotitzant tant pel 
treballador rellevista com pel jubilat parcial, malgrat que aquest ja no presti serveis 
efectius. 
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