
Jubilació        

 ordinaria precedida
de jubilació parcial
COM ES CALCULA?
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El TS declara
que per el càlcul
de la base
reguladora de la
pensió de
jubilació
ordinaria s'han
de tenir en
compte les
bases de
cotització del
període de
treball a temps
parcial en
l'empresa on el
treballador va
reduir la seva
jornada i salari
como si durant
aquest període
s'hagués
treballat a
jornada
complerta
sempre que la
jubilació parcial
s'hagués
simultaniejat
amb un
contracte de
relleu.

Es demana concretament, si

s'han de computar les

cotitzacions efectuades pel

jubilat parcial segons les

bases de cotització realment

satisfetes durant la situació

de jubilació parcial (en el

cas que s'analitza el 15% de

la de la jornada i salari d'un

treballador a temps complert

comparable) o segons el

salari que li hauria

correspost si hagués

treballat a temps complert

mentre estava en aquesta

situació.



El TS estima el recurs de cassació per la

unificació de doctrina.
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Reitera doctrina del TS 30-1-13, EDJ 18816.



En aquest article queda suficientment clar

quan  afirma que per el càlcul de la base

reguladora de la  pensió de jubilació

precedida d'una jubilació parcial  s'han de

tenir en compte les bases de cotització 

 corresponents al període de treball a tiempo

parcial  en la empresa on es va reduir la

jornada i el salari,   incrementades fins el

100% de la quantia que hagués        

 correspost d'haver realitzat en l'empresa el

mateix  percentatge de jornada desenvolupat

abans de   passar a la situació de jubilació

parcial, i sempre que       la mateixa s'hagués

simultaniejat amb un contracte   de relleu.

¿l'Empresa ha d'acceptar la

jubilació parcial anticipada del

treballador que li demana?

Si l'afectat accedeix a la jubilació parcial de

forma anticipada, la seva empresa haurà de

signar un contracte de relleu i aplicar unes

regles especials en les cotitzacions. Si no vol

assumir aquestes implicacions, podrà oposar-

se a la jubilació parcial.
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Per el TS l' art.

18.2 del RD

1131/2002 es

suficientment

clar


