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EDAT DE JUBILACIÓ PDI CONTRACTAT LABORAL I PAS 

El Consell de Govern de 26 de juliol del 2012 va acordar, entre les mesures del Pla 
d’Estalvi i Racionalització de la Despesa presentada pel Consell de Direcció, el 
cessament en el Servei Actiu del PAS en complir els 65 anys d’edat, i garantir a través 
de la permanència en el Servei Actiu el període de temps necessari per a aconseguir un 
període de cotització màxim. 

El Consell de Govern de setembre del 2015 va aprovar l’extensió de l’acord anterior al 
personal docent contractat laboral.  

No obstant això, amb motiu de la sentència 99/2019, referida a la demanda d’un 
funcionari jubilat atenent als acords de la Universitat d’Alacant, en la qual es fa 
referència a l’article 63, punts 3 i 4, de la llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública 
Valenciana aplicable directament per les competències de la Comunitat Autònoma al 
PAS, i, d’acord amb el que disposa l’article 1 de l’EBEP, al PDI contractat laboral i 
PAS, la denegació de les sol·licituds de permanència en el servei actiu s’han de resoldre 
d’acord amb els requisits que fixa la norma.  

És a dir, que concórreguen: 

 Necessitats de recursos humans de l’organització. 
 Falta de condicions psicofísiques i aptituds personals de qui ho sol·licite. 
 Dimensionament concret del volum d’efectius per a assegurar l’austeritat de la 

despesa pública, o  
 Actuacions de racionalització de l’estructura i l’eficiència de l’Administració,  

en cas contrari les sol·licituds de permanència en el servei s’han d’acceptar. 

Per tant, l’edat de jubilació per als dos col·lectius s’estableix a partir dels 65 anys, 
d’acord amb el que regula la norma de Seguretat Social, si bé, es podran sol·licitar 
permanències successives en el servei actiu fins al compliment dels 70 anys d’edat. En 
el cas del professorat associat aquesta possibilitat queda condicionada al manteniment 
de la situació d’actiu en el lloc principal.  

S’instrumentarà un procediment que done a conèixer els passos que cal seguir en el 
tràmit de les pròrrogues en el servei actiu. 

 


