LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
[2010/8010] (DOCV núm. 6310 de 14.07.2010) Ref. Base de dades 007974/2010
Article 63. Jubilació
1. La jubilació del personal funcionari podrà ser:
a) Voluntària, total o parcial.
b) Forçosa.
c) Com a conseqüència de la declaració d'incapacitat permanent.
2. Procedirà la jubilació voluntària, total o parcial, a sol·licitud de la persona funcionària interessada,
sempre que esta reunisca els requisits i condicions establits en el Règim de Seguretat Social que li siga
aplicable. Reglamentàriament es regularà el procediment per a fer efectiu este dret.
3. La jubilació forçosa es declararà d'ofici al complir l'edat legalment establida. No obstant això, es podrà
sol·licitar la prolongació de la permanència en el servici actiu, com a màxim, fins que es complisca els
setanta anys d'edat.
4. L'administració haurà de resoldre de forma motivada l'acceptació o denegació de la prolongació. A
l'efecte, la resolució haurà de basar-se, entre altres, en aspectes relacionats amb la valoració de les
condicions psicofísiques de la persona sol·licitant, així com les aptituds personals per a exercir les funcions
i tasques que li siguen pròpies.
5. En l'administració de la Generalitat, esta resolució d'acceptació o denegació de la prolongació haurà de
fonamentar-se en els punts següents:
a) Informe emés per l'òrgan que tinga la direcció superior de personal en la conselleria o organisme en què
preste servicis la persona funcionària que sol·licite prolongar la permanència en el servici actiu en relació
amb la valoració de la seua implicació en els objectius fixats per l'organització, el rendiment o els resultats
obtinguts i, si fa el cas, l'absentisme observat durant els tres anys immediatament anteriors a la data de la
sol·licitud.
b) Resolució, dictamen o informe mèdic emés per la unitat administrativa a la qual corresponguen les
funcions en matèria de prevenció de riscos laborals sobre les condicions psicofísiques i les aptituds
personals de la persona sol·licitant per a exercir les funcions i tasques assignades al seu lloc de treball,
així com les de qualsevol altre lloc adscrit al cos, escala o agrupació professional funcionarial a què
pertanga.
En el cas que no siga possible la continuïtat de la persona interessada en el seu lloc de treball, d'acord
amb les seues condicions psicofísiques i aptituds personals segons el que disposa la lletra b, la
prolongació de la permanència en el servici actiu quedarà condicionada a l'existència de llocs de treball
vacants en el seu cos, agrupació professional o escales, les tasques del qual assignades siguen
compatibles amb les seues condicions personals.
La resolució estimatòria de la prolongació de la permanència en el servici actiu serà objecte de revisió
anualment; l'òrgan competent emetrà una resolució de confirmació o de jubilació forçosa, segons siga
procedent, segons els fonaments assenyalats en este número.
6. Procedirà la jubilació del personal funcionari per la declaració d'incapacitat permanent per a l'exercici de

les funcions pròpies del seu cos, agrupació professional o escala, o pel reconeixement d'una pensió
d'incapacitat permanent absoluta.

