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Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. 

 

CONTRACTE TEMPORAL DE SITUACIÓ DE JUBILACIÓ PARCIAL 
 

Es la situació que dona lloc a que es contracti 

un treballador a temps parcial que hagi 

concertat amb l’empresa una reducció de 

jornada de treball i del seu salari d’entre un 

mínim del 25% i un màxim del 50%, o del 75% 

en el supòsit que el treballador que ha de fer 

el relleu sigui contractat a jornada completa 

mitjançant un contracte de durada indefinida, 

o d’un 85% di el treballador pot acollir-se a la 

disposició final 12.2 de la Llei 27/2011, d’1 

d’agost. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

L’execució d’aquest contracte de treball a 

temps parcial i la seva retribució seran 

compatibles amb la pensió que la Seguretat 

Social reconeix al treballador en concepte de 

jubilació parcial, extingint-se la relació laboral 

al produir-se la jubilació total. 

En el cas de treballadors que no hagin arribat 

a l’edat de jubilació, l’empresa haurà de 

celebrar simultàniament un contracte de 

treball amb un treballador en situació de 

desocupat o que hagués concertat amb 

l’empresa un contracte de durada 

determinada, amb l’objectiu de substituir la 

jornada de treball que queda vacant pel 

treballador que es jubila parcialment. Aquest 

contracte de treball, que es podrà celebrar 

també per substituir als treballadors que 

s’hagin jubilat parcialment desprès d’haver 

complert l’edat de jubilació, es denomina 

contracte de relleu. 

REQUISITS DE LES PERSONES TREBALLADORES 

El treballador que accedeixi a la jubilació 

parcial ha de tenir, al menys, 60 anys. L’edat 

mínima depèn de: 

- Si és mutualista: 60 anys d’edat real 

- Si no tenen la condició de mutualistes, 

l'exigència d'aquest requisit d'edat s'aplicarà 

de manera gradual, des del 2013 fins al 

2027, en funció dels períodes cotitzats. 

L’accés està en funció dels períodes cotitzats: 

- 33 anys de cotitzacions efectives en general 

- 20 anys de cotitzacions efectives, per les 

persones a qui s’apliqui la disposició final 12.2 

- 25 anys, en el supòsit de persones amb 

discapacitat reconeguda en grau igual o 

superior al 33%, a partir de 1/1/2013 

També s’exigeix un període d’antiguitat a 

l’empresa de 6 anys, com a mínim, 

immediatament anteriors a la data de la 

jubilació parcial. 

Per les persones que hi accedeixin a partir de 

l’edat ordinària de jubilació, no s’exigirà 

l’antiguitat en l’empresa i el període mínim de 

cotització serà de 15 anys, dels quals 2 hauran 

d’estar inclosos dins els 15 anys anteriors al 

fet causant. 

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

- Artículo 12 del Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre 

- Real Decreto-Legislativo 8/2015, de 30 

de octubre 


