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INFORMACIÓ SOBRE SUBSIDIS D’ATUR PER A MAJORS DE 

55 ANYS I ACCÉS A LA JUBILACIÓ 

 

La modificació que de forma unilateral el Govern del PP va introduir el 2012 en 

el subsidi d’atur per a majors de 52 anys com a part de la reforma unilateral de 

la protecció per atur, està resultant un intens atac als drets d’un col· lectiu 

especialment vulnerable com és el de persones treballadores expulsades del 

mercat de treball a una edat avançada i que tindran enormes dificultats per a 

tornar a treballar, però que encara tenen molts anys per davant fins que 

puguin accedir a la pensió de jubilació. 

Tots els aspectes de la reforma han estat lesius: 

- l’edat: que ha passat dels 52 als 55 anys, deixant en situació de desprotecció 

moltes persones que no podran accedir o prorrogar un subsidi per a majors de 

45 anys si, per exemple, no tenen càrregues familiars. 

- cotització: del 125% de la Base Mínima de Cotització, ha passat al 100%. 

Aquest fet té un important impacte sobre la pensió de jubilació futura, ja que 

es produirà una pèrdua de cotització durant uns anys que es computen a 

l’hora de calcular la quantia de la pensió (per 2014 suposa passar d’una BC de 

941,25€ a una de 753€) 

- rendes computables: s’ha passat de computar només les rendes de la 

persona sol· licitant que no podien superar el 75% del SMI a, en cas de 

responsabilitats familiars, la suma dels ingressos de tots els membres de la 

uniat familiar (inclosos els del/a beneficiària) dividida pel nombre de membres 

no pot ser superior al 75% del SMI 

- durada: s’ha passat d’un dret fins a l’accés a la jubilació (ordinària o 

anticipada, escollida pel/la beneficiària) a finalitzar en el moment en que la 

persona compleix l’edat mínima que li dóna dret a la jubilació en qualsevol 

modalitat: ordinària o anticipada. Aquesta modificació suposa, per una banda, 

la vulneració el principi de que la jubilació és un dret i no una obligació, 

perquè l’extinció del subsidi comporta deixar de percebre ingressos (una 

situació insostenible ja que la persona ha hagut de demostrar l’absència de 

rendes de la unifamiliar per a accedir al subsidi) i de cotitzar i, per tant, la 

única opció és el retir. Per altra banda, l’avançament de l’edat de jubilació 

comporta una minoració de la quantia de la mateixa de caràcter vitalici. 

La darrera reforma de les pensions ha provocat que l’edat ordinària de 

jubilació ja no sigui única (fins 31 de desembre de 2012 era de 65 anys) sinó 

que cada persona en funció dels seus anys de cotització i de l’any en que 

pretengui accedir a la jubilació tindrà una edat ordinària de jubilació entre els 

65 i el 67 anys. De la mateixa manera, existeixen tres edats a partir de les 

quals una persona, si compleix la resta de requisits exigits, es pot jubilar de 

forma anticipada:  
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- 60 anys: per qui ha estat mutualista  

- 61 anys: per qui ha perdut la feina com a conseqüència de la crisi 

(acomiadament individual per causes objectives econòmiques o col·lectiu derivat 

d’ERO) i es jubila anticipadament de forma forçosa i per qui pot acollir-se a la 

clàusula de salvaguarda que permet jubilar-se en les condicions anteriors a la 

reforma (per exemple jubilació a partir de 61 anys) per haver estat acomiadat o 

formar part d’un ERO, procediment concursal o Conveni col·lectiu o d’empresa, 

subscrits abans de l’1 d’abril de 2013 amb efectes abans de 1 de gener de 

2019, data màxima també per accedir a la jubilació. 

- 63 anys: per qui vol jubilar-se anticipadament de forma voluntària 

 

En el moment del reconeixement del subsidi per a majors de 55 anys, i per a 

determinar la seva durada, el SEPE
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 demana a l’INSS que certifiqui l’edat 

mínima d’accés a qualsevol modalitat de jubilació de la persona beneficiària. 

En cas de que l’INSS no pugui expedir aquesta certificació
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 el SEPE, de forma 

automàtica, estableix com a primera edat de jubilació els 61 anys. Aquesta 

mesura és absolutament arbitrària, sobretot si es té compte que el 80% del 

total dels nous pensionistes de jubilació el 2013, no tenien dret a la jubilació 

anticipada forçosa (a partir dels 61 anys) perquè no complien els requisits 

d’acomiadament per causes objectives econòmiques o derivades d’ERO. El 

sentit comú seria reconèixer el subsidi fins a l’edat de jubilació ordinària i, un 

cop l’INSS certifiqui una edat diferent, reduir la seva durada. 

Després que des de la Secretaria Confederal de Protecció Social i Polítiques 

públiques de CCOO es fessin les gestions corresponents davant la Secretaria 

d’Estat d’Ocupació, el resultat ha estat: 

- 3 mesos abans de que la persona beneficiària de subsidi de majors de 55 

anys cumpleixi 61 anys, el SEPE demanarà a l’INSS que indiqui la data de 

jubilació (ordinària o anticipada) de la persona 

- en cas de que l’INSS no pugui certificar la data de jubilació, es demanarà al 

beneficiari que aporti la documentació necessària per a determinar-la 

 

Alguns subsidis anteriors a la circular de maig de 2013 s’havien reconegut fins 

els 65 anys. En cas de que la persona beneficiària pogués jubilar-se 

anticipadament, es van compensar els pagaments indeguts amb la primera 

nòmina de jubilació, sempre que no superessin els tres mesos. 
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 El maig de 2013 es va redactar una circular per la qual s’estableix el protocol de determinació 

de la durada del subsidi 
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 Pot ser conseqüències diverses: dret a que es computin com a cotitzats períodes de cura de 

fills, persones amb discapacitat o que han fet treballs penosos i que tenen dret a l’avançament 

de l’edat de jubilació… i que només es computen en el momento d’exercir el dret a la jubilació 
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En els casos de que els efectes de l’extinció del subsidi haguessin de 


