
 
 

 

  

 

 
APROVADA DEFINITIVAMENT LA REFORMA DE LES PENSIONS  

 
 

El Ple del Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les pensions. A partir de 2013 s'incrementarà 
progressivament l'edat de jubilació fins als 67 anys i el període de còmput necessari per calcular la 
prestació augmentarà gradualment fins a 25 anys. 

   

 

Benvolgut/da client/a:  

Volem informar-lo que el Ple del Congrés ha aprovat definitivament la Llei 
d'actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social, és a dir, la 
reforma de les pensions, després d'acceptar 40 esmenes del Senat (encara que manté 
els seus pilars bàsics). Atenció!  La modificació més important suposa ampliar 
gradualment dels 65 als 67 anys l'edat de jubilació i elevar de 15 a 25 anys el període 
per calcular la pensió. Es manté en 15 anys el període de carència (període mínim 
exigit per generar dret a pensió). Podran cobrar el 100% de la pensió amb 37 anys 
cotitzats. Aquests canvis s'implantaran a partir de l'1 de gen er de 2013.   

Principals canvis de la reforma 

• L'edat de jubilació,  fins ara establerta en 65 anys, es fixa en 67 a partir de 
2027, moment a partir del qual finalitza el règim transitori. Des de 2013 se 
n'anirà incrementat gradualment l'edat de jubilació. En tot cas, qui compleixi 65 
anys el 2027 i hagi cotitzat més de 38 anys i sis mesos es podrà jubilar i cobrar 
la pensió completa. 

• La quantia de la pensió  es determinarà pels últims 25 anys treballats en 
comptes dels 15 anys fixats en l'anterior legislació. La mesura s'aplicarà de 
forma gradual de tal forma que a partir de 2022 totes les pensions es 
calcularan ja amb els últims 25 anys cotitzats. 

• Per cobrar la pensió màxima  serà necessari a partir de 2027 acreditar 38 anys 
i 6 mesos de cotització. Fins ara, bastaven 35 anys per accedir al 100%. 

• Que es pugui accedir a la jubilació anticipada  a partir dels 63 anys, sempre 
que s'hagin cotitzat 33 anys. La jubilació als 61 anys es manté per a casos 
lligats a crisis empresarials. 

• El període mínim per accedir a la prestació contributi va es manté en els 15 
anys. Amb aquest període cotitzat només es tindrà dret al 50% de la base 
reguladora de la pensió de jubilació. 

• El col•lectiu dels autònoms  també podran accedir a la jubilació voluntària als 
63 anys amb almenys 33 anys de cotització. 



  
 

  

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o 
aclariment que puguin tenir respecte d'això. 

Una salutació cordial, 

 

GESTORIA CASTELLS, SLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La informació que conté aquesta transmissió és confidencial, i el seu ús és únicament permès als seus destinataris. Si no sou la persona destinatària de la 

transmissió, us preguem ens ho comuniqueu ràpidament per telèfon 972260174 i en destruïu qualsevol copia, tant digital com en paper. De conformitat amb el 

que disposa la Llei 15/1999, us informem que les dades personals que ens faciliti  o que ha facilitat passaran a formar part d'un fitxer. Nosaltres som els 

responsables dels fitxers que tenen com a finalitat la gestió de las relacions entre nosaltres. I teniu el dret a l'accés, la rectificació, la cancel·lació i l'oposició en el 

e-mail administracio@gestoriacastells.com o bé en el nostre domicili social situat al C/Pare Roca nº 6 17800 d’Olot 

 


