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El nostre objectiu:

Servei integral al client



Departament de Laboral

Xerrada sobre 
la Reforma del Sistema de 

Pensions 



De què parlem ?

1. Pacte de Toledo (1995)

Perquè ara una Llei sobre l’Actualització, adequació, 
modernització del sistema de Seguretat Social

1. Pacte de Toledo (1995)

2. Informe seguiment del Pacte de Toledo

3. Acord Social i Econòmic (2-2-2011)

4. Projecte de Llei sobre actualització, adequació i

modernització del Sistema de Seguretat Social (BOCG 1-4-

2011)



De què parlem ?

“Desafiament” en les  tendències de l’evolució 
demogràfica:

� Esperança de vida

Exposició de motius

� Esperança de vida

� Disminució perllongada tassa de natalitat

� Inversió piràmide de la població

� Increment de la tassa de dependència

� Afectació a les generacions més joves



De què parlem ?

1. Carència (es manté)

2. Edat de jubilació (canvis)

Pensió Jubilació, aspectes bàsics

3. Base reguladora (canvis)

4. Percentatge per anys cotitzats (canvis)

5. Jubilació anticipada / Jubilació parcial(canvis)



1. Carència per Jubilació

No canviarà

Cal tenir uns mínims de 

temps cotitzat per tenir dret 

a aquesta prestació.a aquesta prestació.

A. General 15 anys

B. Específica 2 (anys en els 

últims 

15)



2. Edat de jubilació 
Què tenim i què tindrem?

tindrem

tenim

• Edat de jubilació 

ordinària als 65 anys

tindrem

• Edat de jubilació 
diferenciada en funció de la 
carrera laboral

38 anys i sis mesos Complerts



2. Edat de jubilació 
Què tenim i què tindrem?

L’edat de jubilació pels 
treballadors que acumulin 
“la carrera laboral” 
comperta serà a partir comperta serà a partir 
dels 65 anys

Per a la resta, l’edat de 
jubilació serà als 67 anys



2. Edat de jubilació 
Què tenim i què tindrem?

S’estableix un període 
transitori per arribar a exigir 
els 67 anys, de 15 anys a 
partir del 2013, partir del 2013, 
incrementant els tres 
primers anys un mes i 
després dos mesos cada any 
fins el 2019



2. Edat de jubilació 
Què tenim i què tindrem?

PERÍODE TRANSITORI Edat de jubilació segons període cot

(menys de 38 anys i sis mesos)

2013 65 anys i un mes

2014 65 anys i dos mesos

2015 65 anys i tres mesos

2016 65 anys i quatre mesos

2017 65 anys i cinc mesos

2018 65 anys i sis mesos2018 65 anys i sis mesos

2019 65 anys i vuit mesos

2020 65 anys i deu mesos

2021 66 anys

2022 66 anys i dos mesos

2023 66 anys i quatre mesos

2024 66 anys i sis mesos

2025 66 anys i vuit mesos

2026 66 anys i deu mesos

2027 67 anys



2. Edat de jubilació 
Què tenim i què tindrem?

PERÍODE TRANSITORI PER TENIR LA 
“CARRERA LABORAL COMPLERTA”   

2013-2026

Període cotitzat suficient per 
poder-se jubilar als 65

2013 35 anys i tres mesos

2014 35 anys i sis mesos

2015 35 anys i nou mesos

2016 36 anys 

2017 36 anys i tres mesos

2018 36 anys i sis mesos

2019 36 anys i nou mesos

2020 37 anys 

2021 37 anys i tres mesos

2022 37 anys i sis mesos

2023 37 anys i nou mesos

2024 38 anys 

2025 38 anys i tres mesos

2026 38 anys i sis mesos



2. Edat de jubilació 
Què tenim i què tindrem?

COMIBINACIÓ DELS DOS PERÍODE TRANSITORIS 

EDAT I COTITZACIÓ 

ANY PERÍODE COTITZAT EDAT EXIGIDA

2013 35 anys i 3 mesos o més

Menys de 35 anys i 3 mesos

65 anys

65 anys i 1 mes

2014 35 anys i 6 mesos o més

Menys de 35 anys i 6 mesos

65 anys

65 anys i 2 mesos

2015 35 anys i 9 mesos o més

Menys de 35 anys i 9 mesos

65 anys

65 anys i 3 mesos

2016 36 anys o més

Menys de 36 anys

65 anys

65 anys i 4 mesos

2017 36 anys i 3 mesos o més

Menys de 36 anys i 3 mesos

65 anys

65 anys i 5 mesos

2018 36 anys i 6 mesos o més

Menys de 36 anys i 6 mesos

65 anys

65 anys i 6 mesos

2019 36 anys i 9 mesos

Menys de 36 anys i 9 mesos

65 anys

65 anys i 8 mesos



2. Edat de jubilació 
Què tenim i què tindrem?

ANY PERÍODE COTITZAT EDAT EXIGIDA

2020 37 anys o més

Menys de 37 anys 

65 anys

65 anys i 10 mesos

2021 37 anys i 3 mesos o més

Menys de 37 anys i 3 mesos

65 anys

66 anys

2022 Menys de 37 anys i 6 mesos

37 anys i 6 mesos o més

65 anys

66 anys i 2 mesos

2023 37 anys i 9 mesos o més 65 anys2023 37 anys i 9 mesos o més

Menys de 37 anys i 9 mesos

65 anys

66 anys i 4 mesos

2024 38 anys o més

Menys de 38 anys

65 anys

66 anys i 6 mesos

2025 38 anys i 3 mesos o més

Menys de 38 anys i 3 mesos

65 anys

66 anys i 8 mesos

2026 38 anys i 6 mesos o més

Menys de 38 anys i 6 mesos

65 anys

66 anys i 10 mesos

2027 38 anys i 6 mesos o més

Menys de 38 anys i 6 mesos

65 anys

67 anys



2. Edat de jubilació 
Què tenim i què tindrem?

EXCEPCIONS A LA JUBILACIÓ ALS 67

• Treballadors que realitzin activitats 

penoses, perilloses (pendent de 

desenvolupament reglamentari)

• Mares que hagin “interromput”• Mares que hagin “interromput”

la vida laboral per tenir fills   

(9 mesos per fill amb un màxim de 2 anys, només 

edat de jubilació, no carència no %)



3. Base reguladora per jubilació 
Què tenim i què tindrem?

tenim

• Actualment els darrers          15 

anys cotitzats

( actualitzats per IPC, excepte els      2 

darrers anys. Suma 180:210)

tindrem

• Es passarà a la suma dels 

darrers 25 anys cotitzats

Però amb un període transitori pel que 

s’incrementarà un any anyal des del 2013 

al 2022. (Suma 300:350)



3. Base reguladora per jubilació 
Què tenim i què tindrem?

PERÍODE TRANSITORI 

BASE REGULADORA 25 ANYS

Període que s’utilitzarà en 
cada moment

Durant l’any 2013 16 anys  ( 192 mesos )

Durant l’any 2014 17 anys  ( 204 mesos )

Durant l’any 2015 18 anys  ( 216 mesos )

Durant l’any 2016 19 anys  ( 228 mesos )

Durant l’any 2017 20 anys  ( 240 mesos )

Durant l’any 2018 21 anys  (  252 mesos )

Durant l’any 2019 22 anys  ( 264 mesos )

Durant l’any 2020 23 anys ( 276 mesos )

Durant l’any 2021 24 anys  ( 288 mesos )

Durant l’any 2022 25 anys (  300 mesos )



3. Base reguladora per jubilació 
Què tenim i què tindrem?

Regles especials

• 2013 al 2016, si es produeix un 

cessament de treball no voluntari i a 

partir dels 55 s’han reduït les bases 

durant 24 mesos, podrà optar entre la durant 24 mesos, podrà optar entre la 

que  li toqui o la suma dels darrers     20 

anys – 240 mesos

• 2017 al 2021, en idèntica situació pot 

optar entre la que li toqui o la suma dels 

darrers 25 anys – 300 mesos



3. Base reguladora per jubilació 
Què tenim i què tindrem?

Integració de bases de cotització
• Els primers 24 mesos, amb base mínima de 

cotització i els que excedeixin de 24 mesos 

amb el 50%

• Si durant 36 mesos previs al període de 

càlcul hi ha cotitzacions superiors a la càlcul hi ha cotitzacions superiors a la 

mínima, donarà dret a una integració 

addicional d’1 mes al 100% i com a màxim 

24 mesos, 

(segueixen sense integrar autònoms)



4. Percentatge de pensió 
Què tenim i què tindrem?

14 0

15 50

16 52,2

25 72,8

14 0

15 50

16 53

25 80 25 72,8

26 75,0

35 95,6

37 100

25 80

26 82

35 100



4. Percentatge de pensió 
Què tenim i què tindrem?

ANYS COTITZATS % ANYS COTITZATS %

Amb 14 any cotitzats 0 Amb 25 anys cotitzats 80

Amb 15 anys cotitzats 50 Amb 26 anys cotitzats 82

Amb 16 anys cotitzats 53 Amb 27 anys cotitzats 84

Amb 17 anys cotitzats 56 Amb 28 anys cotitzats 86

Amb 18 anys cotitzats 59 Amb 29 anys cotitzats 88Amb 18 anys cotitzats 59 Amb 29 anys cotitzats 88

Amb 19 anys cotitzats 62 Amb 30 anys cotitzats 90

Amb 20 anys cotitzats 65 Amb 31 anys cotitzats 92

Amb 21 anys cotitzats 68 Amb 32 anys cotitzats 94

Amb 22 anys cotitzats 71 Amb 33 anys cotitzats 96

Amb 23 anys cotitzats 74 Amb 34 anys cotitzats 98

Amb 24 anys cotitzats 77 Amb 35 anys cotitzats 100



4. Percentatge de pensió 
Què tenim i què tindrem?

ANYS COTITZATS % ANYS COTITZATS %

Amb 14 any cot. 0 Amb 26 anys cot. 75,08

Amb 15 anys cot. 50 Amb 27 anys cot. 77,36

Amb 16 anys cot. 52,28 Amb 28 anys cot. 79,64

Amb 17 anys cot. 54,56 Amb 29 anys cot. 81,92

Amb 18 anys cot. 56,84 Amb 30 anys cot. 84,20

Amb 19 anys cot. 59,12 Amb 31 anys cot. 86,48

Amb 20 anys cot. 61,40 Amb 32 anys cot. 88,76

Amb 21 anys cot. 63,68 Amb 33 anys cot. 91,04

Amb 22 anys cot. 65,96 Amb 34 anys cot. 93,32

Amb 23 anys cot. 68,24 Amb 35 anys cot. 95,60

Amb 24 anys cot. 70,52 Amb 36 anys cot. 97,84

Amb 25 anys cot. 72,80 Amb 37 anys cot. 100



Esperança de vida

Allargament dels 

anys de percepció de 

pensionspensions

Millor qualitat de 

vida



El nostre objectiu:

Servei integral al client



Equip de professionals

Anton Aubia 

aaubia@paresiaubia.com

Carme Barrufet

cbarrufet@paresiaubia.com

Judit Soto

jsoto@paresiaubia.com Pares i Aubia Assessors d‘Empresa,S.L.jsoto@paresiaubia.com

Cristina Agrafojo

cagrafojo@paresiaubia.com

Cristina Isern

cisern@paresiaubia.com

Susana Martínez

smartinez@paresiaubia.com

Pares i Aubia Assessors d‘Empresa,S.L.

Bisbe Palau 25 baixos

43800 Valls

Tel. 977 600 750

Fax. 977 612 409

paresiaubia.com












