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• Extracte de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.  

Permanència en el servei actiu dels funcionaris dels cossos de metges, farmacèutics i 
practicants titulars de la sanitat local 

Article 37 

Regulació de la pròrroga en el servei actiu del personal funcionari pertanyent als cossos 
de metges, farmacèutics i practicants titulars de la sanitat local 

1. Els funcionaris dels cossos de metges, farmacèutics i practicants titulars de la sanitat 
local, en el marc del que disposa l'article 2.3 de l'Estatut marc del personal estatutari 
dels serveis de salut, poden sol·licitar voluntàriament perllongar llur permanència en el 
servei actiu, com a màxim, fins que compleixin els setanta anys d'edat, dins els dos 
mesos anteriors a la data de compliment dels seixanta-cinc anys. La permanència en el 
servei actiu ha d'ésser autoritzada pel departament competent en aquesta matèria, en 
funció de les necessitats del sistema sanitari públic, i articulada en el marc del pla 
d'ordenació de recursos humans que resulti afectat o l'instrument de gestió equivalent. 

2. La pròrroga en el servei actiu, a instància de la persona interessada, és procedent si en 
el moment de complir l'edat de jubilació forçosa li manquen sis anys o menys de 
cotització per a causar la pensió de jubilació. Aquesta pròrroga no es pot perllongar més 
enllà del dia en què la persona interessada completi el temps de cotització necessari per 
a causar la pensió de jubilació, en el règim que li sigui aplicable, sigui quin en sigui 
l'import, i la seva concessió ha d'ésser supeditada al fet que resti acreditat que té la 
capacitat funcional necessària per a exercir la professió o les activitats corresponents al 
seu nomenament. 

3. La persona interessada que, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, hagi 
complert els seixanta anys d'edat, pot perllongar voluntàriament la seva edat de jubilació 
fins a assolir el temps màxim de cotització en el sistema de previsió social al qual 
estigui acollit, amb el límit dels setanta anys d'edat i sempre que resti acreditat que té la 
capacitat funcional necessària per a exercir la professió o desenvolupar les activitats 
corresponents al seu nomenament. 
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