
Noves condicions del Departament d’Ensenyament 
per tal d’acceptar els contractes de jubilació parcial 

per a l’any 2013. 

 
A. Condicions:  
 

Durant l’any 2013, el Departament d’Ensenyament només acceptarà i finançarà les 
situacions de jubilació parcial i els contractes de relleu associats que signifiquin, per al 
jubilat parcial, una dedicació mínima del 30% sobre la jornada completa (és a 
dir, 9 h.). La jornada del rellevista inclosa a pagament delegat haurà d’ésser com a 
mínim del 70% restant.  

Això sense perjudici de les modificacions legals que durant l’any es poguessin produir 
en matèria de jubilació parcial, i que podrien acabar afectant aquesta possibilitat de 
finançament (estem parlant, per exemple, d’una hipotètica norma que volgués extingir 
o endurir les condicions per accedir a aquesta jubilació).  

Cal tenir present que les jubilacions parcials amb una dedicació inferior al 
30% de la jornada màxima no s’admetran en el sistema de Pagament 
Delegat.  

En conseqüència, tingueu en compte aquesta limitació a l’hora de pactar l’accés a la 
jubilació parcial dels treballadors i treballadores que ho demanin.  

Temporalitat: en principi, aquesta acceptació de contractes de jubilació parcial al 
Pagament Delegat només s’estén a l’any 2013.  

B. Cotització:  
 

Com recordareu, la Llei 27/2011 ha introduït la important novetat de l’increment de la 
base de cotització corresponent al jubilat parcial, de manera que aquesta s’haurà de 
considerar segons la de jornada sencera.  

L’aplicació d’aquesta cotització se sotmet a un període transitori, que significa que 
durant l’any 2013 la base de cotització serà l’equivalent al 30% de la que hagués 
significat a jornada sencera (disposició transitòria 22ª de la Llei general de la 
Seguretat Social).  

Això no obstant, l’aplicació d’aquest increment presenta problemes d’interpretació 
sobre el col·lectiu afectat, de manera que encara no està clar si aquest increment s’ha 
d’aplicar a totes les situacions de jubilació parcial existents o només a les que 
accedeixen a partir d’1 de gener de 2013.  

Atesa aquesta situació, durant l’any 2013 el Pagament Delegat diferenciarà dos 
col·lectius vers la cotització:  

1. Jubilats parcials anteriors a 01/01/2013: la base de cotització es mantindrà com fins ara, 
de manera que la cotització corresponent no patirà alteracions.  

2. Jubilats parcials a partir de 01/01/2013: s’aplicarà el criteri establert a la DT 22ª de la 
LGSS, cotitzant-se pel 30% de la base de cotització que hagués correspost a jornada 
completa.  

 
Si es produís algun pronunciament concret i vàlid pel que fa a l’abast de l’aplicació de 
l’increment de la base de cotització, es regularitzaria d’immediat la situació.  

 

Orientacions del departament  

Atesa la possibilitat que totes les bases de cotització acabin considerant-se al 30%, es 
produeix un increment directe del cost a assumir per l’administració pel que fa al personal 
informat a pagament delegat, que a més pot resultar duplicat en abonar-se també per 
pagament titular. Igualment, la dificultat de gestió pràctica de les cotitzacions pot 
complicar-se en produir-se aquesta modificació.  

A fi de pal·liar al màxim aquesta situació, el departament sol·licita que, en la mesura 
del possible, les dedicacions horàries dels jubilats parcials es concentrin al 
màxim dins del pagament delegat. Es tracta, en definitiva, d’evitar duplicitat de 
nòmines amb dedicacions horàries molt petites.  


