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MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT SOCIAL 
REIAL DECRET-LLEI 29/2012 de 28 de desembre 
 

El Govern central, de forma unilateral i mitjançant l’habitual fórmula del Reial Decret-llei, ha 
decidit modificar la recent i profunda reforma del Sistema de Pensions que va ser fruit de 
l’Acord amb els agents socials i que havia d’entrar en vigor el dia 1 de gener de 2013 
mitjançant la Llei 27/2011. Els principals canvis se centren en la suspensió de l’entrada en vigor 
de les modalitats i requisits per a accedir a la jubilació anticipada i parcial durant 3 mesos. 

Així mateix, s’han introduït importants canvis en la regulació d’empleats i empleades de la llar, 
la integració dels quals al règim general de la Seguretat Social havia entrat en vigor el passat 1 
de gener de 2012. 

Per últim, es determina l’actualització de les pensions, quanties mínimes i màximes i 
determinació del límit d’ingressos per a accedir a complements a mínims. 
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Modificacions de la Llei 27/2011 sobre sistema de pensions 
 

A continuació repassem quins són els elements que han entrat en vigor el dia 1 de gener de 
2013 de la llei 27/2011 i quins s’han modificat: 

 

 JUBILACIÓ ORDINÀRIA (EDAT, ANYS DE COTITZACIÓ I PERÍODE DE CÀLCUL) 

És plenament vigent, des del dia 1 de gener de 2013, el que estableix la Llei 27/2011: 

QUADRE 1 

Data 
jubilació 

Anys de cotització Edat de jubilació 
Període de 

càlcul (anys) 

Anys de cotització 
per accedir al 
100% de la BR 

2013 
35 anys i 3 mesos o més 

Menys de 35 anys i 3 mesos 
65 anys 

65 anys i 1 mes 
16 35 anys i 6 mesos 

2014 
35 anys i 6 mesos o més 

Menys de 35 anys i 6 mesos 
65 anys 

65 anys i 2 mesos 
17 35 anys i 6 mesos 

2015 
35 anys i 9 mesos o més 

Menys de 35 anys i 9 mesos 
65 anys 

65 anys i 3 mesos 
18 35 anys i 6 mesos 

2016 
36 anys o més 

Menys de 36 anys 
65 anys 

65 anys i 4 mesos 
19 35 anys i 6 mesos 

2017 
36 anys i 3 mesos o més 

Menys de 36 anys i 3 mesos 
65 anys 

65 anys i 5 mesos 
20 35 anys i 6 mesos 

2018 
36 anys i 6 mesos o més 

Menys de 36 anys i 6 mesos 
65 anys 

65 anys i 6 mesos 
21 35 anys i 6 mesos 

2019 
36 anys i 9 mesos o més 

Menys de 36 anys i 9 mesos 
65 anys 

65 anys i 8 mesos 
22 36 anys 

2020 
37 anys o més 

Menys de 37 anys 
65 anys 

65 anys i 10 mesos 
23 36 anys 

2021 
37 anys i 3 mesos o més 

Menys de 37 anys i 3 mesos 
65 anys 
66 anys 

24 36 anys 

2022 
37 anys i 6 mesos o més 

Menys de 37 anys i 6 mesos 
65 anys 

66 anys i 2 mesos 
25 36 anys 

2023 
37 anys i 9 mesos o més 

Menys de 37 anys i 9 mesos 
65 anys 

66 anys i 4 mesos 
25 36 anys i 6 mesos 

2024 
38 anys o més 

Menys de 38 anys 
65 anys 

66 anys i 6 mesos 
25 36 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 
25 36 anys i 6 mesos 

2026 
38 anys i 3 mesos o més 

Menys de 38 anys i 3 mesos 
65 anys 

66 anys i 10 mesos 
25 36 anys i 6 mesos 

A partir 
2027 

38 anys i 6 mesos o més 
Menys de 38 anys i 6 mesos 

65 anys 
67 anys 

25 37 anys 
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AVANÇAMENT DEL PERÍODE DE CÀLCUL 

Es plenament vigent, des del dia 1 de gener de 2013, el que estableix la Llei 27/2011 

Pot avançar-se els anys tinguts en compte pel càlcul de la pensió de jubilació quan sigui més beneficiós: 

- entre 2013 i 2017 es pot ampliar fins als darrers 20 anys de cotització 

- entre 2018 i 2002 es pot ampliar fins els darrers 25 anys de cotització 

 

El reglament de la Llei 27/2011 (RD 1716/2012, aprovat el dia 28 de desembre de 2012) 
estableix els requisits per a ampliar el període de càlcul: 

a) el cessament ha de ser per causa no imputable al treballador/a, que es pot produir 
abans o després de fer 55 anys, es refereix a la relació laboral més extensa de la seva 
carrera de cotització que s’hagi extingit a partir dels 50 anys. 
 

b) els 24 mesos, que no han de ser consecutius, amb bases de cotització inferiors a la del 
mes immediatament anterior al de l’extinció laboral (a la qual es refereix a), ha d’estar 
compresa entre els 55 anys d’edat (o la de l’extinció laboral si és posterior als 55 anys) 
i el mes anterior al previ al moment de la jubilació. 
 

c) els treballadors/es autònoms que faci més d’un any des de l’esgotament de la 
prestació per cessament de l’activitat, estan condicionats a que el cessament s’hagi 
produït a partir dels 55 anys d’edat i que sigui cessament de la darrera activitat 
realitzada prèvia al moment de la jubilació. 

 

 INTEGRACIÓ DE LLACUNES DE COTITZACIÓ 

És plenament vigent, des del dia 1 de gener de 2013, el que estableix la Llei 27/2011: 

- fins a les 24 primeres llacunes es poden integrar amb cotitzacions pròpies corresponents als 36 mesos 
previs a la jubilació (sempre que siguin superiors al 100% de la BC mínima vigent a la data objecte 
d’integració). 
 

- les 24 mensualitats següents amb llacunes s’integraran amb el 100% de la BC mínima de cotització 
vigent. 
 

- la resta de llacunes s’integraran amb el 50% de la BC mínima de cotització vigent. 
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 QUANTIA DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ 

És plenament vigent, des del dia 1 de gener de 2013, el que estableix la Llei 27/2011: 

- 100% de la base reguladora (BR) de la pensió amb 65 anys (38 anys i mig cotitzats) 
 

- 100% de la BR de la pensió amb 67 anys (o edat que correspongui segons quadre 1) i 37 anys cotitzats 
 
Amb 15 anys cotitzats: 50% de la BR de la pensió 
 
Cada any addicional de cotització: 
 

DURANT ELS ANYS ESCALA DE CÀLCUL PER CADA MES ADDICIONAL 

De 2013 a 2019 
Del mes 1 al mes 163 0,21% 

Del mes 164 al mes 246 0,19% 

De 2020 a 2022 
Del mes 1 al mes 106 0,21% 

Del mes 107 al mes 252 0,19% 

De 2022 a 2026 
Del mes 1 al mes 49 0,21% 

Del mes 50 al mes 258 0,19% 

A partir d’1-1-2027 
Del mes 1 al mes 248 0,19% 

Del mes 249 al mes 264 0,18% 
 
 
 
 

 JUBILACIÓ POSTERIOR A L’EDAT ORDINÀRIA 

És plenament vigent, des del dia 1 de gener de 2013, el que estableix la Llei 27/2011: 

A partir de l’edat ordinària de jubilació (entre 65 i 67 anys segons Quadre 1) l’increment de la BR per 
cada any addicional treballat: 
 

- fins a 25 anys cotitzats: 2% 
 

- entre 25 i 37 anys cotitzats: 2,75% 
 

- a partir de 37 anys cotitzats: 4% 
 
 

 

 JUBILACIÓ ANTICIPADA 

Modificació: 

Queda suspesa durant 3 mesos (fins 31 de març de 2013) la regulació de la Llei 27/2011, tant 
pel que fa a les dues noves modalitats (per causa de crisi, a partir de 61 anys, com la 
voluntària, a partir de 63 anys) com als nous  coeficients reductors per a avançament de l’edat 
de caràcter trimestral. 

Norma aplicable durant la suspensió: 
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Normativa sobre jubilació anticipada vigent fins a 31 de desembre de 2012: 

- a partir dels 61 anys 

- cessament involuntari 

- període mínim de cotització de 30 anys 

- inscripció com a demandant d’ocupació, almenys, 6 mesos abans de la jubilació 

- coeficients reductors per cada any d’avançament de l’edat de jubilació (la que correspongui 
segons el Quadre 1) 

 

 

 

 

 

Els mutualistes (amb cotitzacions prèvies a 1 de gener de 1967) poden accedir a la jubilació 
anticipada a partir dels 60 anys amb els mateixos coeficients reductors. 

 

 JUBILACIÓ PARCIAL 

Modificació:  

Queda suspesa durant 3 mesos (fins 31 de març de 2013) la regulació de la Llei 27/2011, sobre 
jubilació parcial respecte la cotització d’empresa i treballador durant la jubilació parcial del 
100% de la BC de forma gradual (2013 30% del total de la BC fins arribar al 100% l’any 2027 
amb un increment anual del 5%) 

Norma aplicable durant la suspensió: 

Normativa sobre jubilació parcial vigent fins a 31 de desembre de 2012: 

- a partir de 60 anys si s’ha estat mutualista  

- 61 anys 

- els treballadors afectats per compromisos adoptats en ERO o convenis i acords col·lectius 
d’empresa, registrats abans del 9 d’agost de 2010, podran accedir: 

- 60 anys, si el contracte de relleu és a jornada complerta i per temps indefinit 
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- 60 anys i 6 mesos en la resta dels casos. 

  - reducció de jornada entre el 25% i el 75% (fins el 85% si el contracte de relleu és a jornada 
completa i per temps indefinit). 

- període mínim de cotització: 30 anys  

- antiguitat a l’empresa mínima 6 anys anteriors a la jubilació parcial 

- la Base de Cotització del rellevista no pot ser inferior al 65 % de la base per la qual cotitzava el 
jubilat parcial. 

 

 DRET DE PERÍODES COTITZATS PER CURA DE FILLS 

És plenament vigent, des del dia 1 de gener de 2013, el que estableix la Llei 27/2011: 

Període d’extinció de la relació laboral o fi de prestacions per naixement o adopció o acolliment de 
fills/es: 
 

- Produïdes entre els 9 mesos abans del naixement o els 3 mesos abans de l’adopció o l’acolliment i els 6 
anys posteriors. 
 

- Per a un únic progenitor i amb prioritat per a la mare. 
- A tots els efectes, excepte el compliment del període mínim de cotització exigit: 
 

El reglament de la Llei 27/2011 (RD 1716/2012, aprovat el dia 28 de desembre de 2012) 
concreta el període transitori als períodes cotitzats: 

any Dies computables 
2013 112 
2014 138 
2015 164 
2016 191 
2017 217 
2018 243 

2019 i següents 270 
 

 COTITZACIONS A SEGURETAT SOCIAL DELS PARTICIPANTS EN PROGRAMES DE FORMACIÓ 

És plenament vigent, des del dia 1 de gener de 2013,  el que estableix la Llei 27/2011: 

- s’inclou a la Seguretat Social als participants en programes de formació (públics o privats) vinculats a 
estudis universitaris o de formació professional retribuïts però sense relació laboral. 
 

- qui hi hagi participat abans del 2 d’agost del 2011 en aquests programes, podrà subscriure un conveni 
especial amb la SS per una sola vegada i amb una durada màxima de 2 anys. 
 

- abans del maig del 2013 els programes existents a l’entrada en vigor d’aquesta norma s’hauran 
d’adaptar a aquesta Llei. 
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 CONVENI ESPECIAL EN EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ 

És plenament vigent, des del dia 1 de gener de 2013,  el que estableix la Llei 27/2011: 

- cotitzacions des de la data del cessament en el treball o l’obligació de cotitzar per extinció de la 
prestació contributiva per atur i la data en què es compleixi l’edat ordinària de jubilació 
 

- cotitzacions a càrrec de l’empresa fins a la data que el treballador/a compleixi els 63 anys, excepte en 
ERO per causes econòmiques que s’estendrà fins als 61 anys. 
 

- a partir del compliment dels 63 anys (si l’edat ordinària de jubilació són els 67 anys) o els 61 anys (si 
són 65 anys), segons Quadre 1, fins a l’edat en què es jubila ordinàriament o anticipadament és 
responsabilitat del treballador/a. 
 
 

 EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ QUE AFECTEN A MAJORS DE 50 ANYS EN 
EMPRESES AMB BENEFICIS 

És plenament vigent, des del dia 2 d’agost de 2011 (data de publicació de la Llei 27/2011): 

Les empreses que realitzin acomiadaments col·lectius que incloguin treballadors/es de 50 anys o més 
hauran de fer una aportació econòmica al tresor públic en els casos següents: 
 
- acomiadaments a empreses de més de 500 treballadors/es (o que pertanyin a grups amb més de 500 
treballadors). 
 

- acomiadaments que afectin, almenys, 100 treballadors/es en un període de referència de 3 anys 
(independentment que afectin o no majors de 50 anys). 
 

- tot i que concorrin les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives que el justifi quin, 
si l’empresa ha tingut beneficis (el resultat de l’exercici hagi estat positiu) els 2 anys anteriors a 
l’autorització de l’ERO. 
 

- els treballadors de 50 anys o més afectats no hagin estat recol·locats a l’empresa, empresa del grup o 
qualsevol altra empresa en els 6 mesos següents a l’extinció dels contractes. 
 
El càlcul de l’aportació es farà en funció de: 
 

- l’import de les prestacions i subsidis per atur dels treballadors de 50 anys o més afectats per l’ERO 
(inclosa la cotització a la Seguretat Social). 
 

- una escala, per determinar reglamentàriament, en funció de: 
 

- el nombre de treballadors de 50 anys o més afectats. 
 

- els beneficis de l’empresa. 
 
Aplicable als ERO iniciats a partir del 27 d’abril del 2011. 
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 VIDUITAT 

És plenament vigent, des del dia 2 d’agost de 2011 (data de publicació de la Llei 27/2011): 

Pensió de viduïtat: 60% de la BR, en cas que: 
 

- es tinguin 65 anys o més. 
 

- no es tingui dret a una altra pensió pública. 
 

- no es percebin ingressos provinents del treball per compte propi o aliè. 
 

- el total de rendes sigui inferior al límit d’ingressos per tenir dret a la pensió mínima de viduïtat. 
 
Aplicació gradual en 8 anys, a partir de l’1 de gener del 2012: 
 

durant l’any % sobre BR 
2012 53% 
2013 54% 
2014 55% 
2015 56% 
2016 57% 
2017 58% 
2018 59% 
2019 60% 

 
 

 ORFANDAT 

És plenament vigent, des del dia 2 d’agost de 2011 (data de publicació de la Llei 27/2011): 

S’amplia l’edat de percepció de la pensió d’orfandat fins els 25 anys si no es treballa ni es perceben 
ingressos superiors al SMI o s’està estudiant i es compleixen els 25 anys durant el curs, es prolonga fi ns 
a l’inici del segon mes del proper curs. 
 
De forma progressiva: 
 

any edat màxima 
durant 2012 23 anys 
durant 2013 24 anys 

a partir 1-1-2014 25 anys 
 
 

Modificació: 

El Reial Decret-llei 29/2012 estableix una adaptació tècnica que millora la norma: 

Els i les orfes amb discapacitat igual o superior al 33% podran percebre la pensió fins els 25 
anys des de la data d’entrada en vigor de la llei 27/2011, el 2 d’agost de 2011.  
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 CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE LA LLEI 27/2011 (aplicació de la normativa sobre jubilació 
anterior a la Llei 27/2011) 

És plenament vigent, des del dia 1 de gener de 2013: 

És d’aplicació a:  
 

- qui hagi accedit a la pensió de jubilació parcial abans del 2 d’agost del 2011. 
 
- relacions laborals extingides abans del 2 d’agost del 2011 (data de publicació de la Llei 27/2011). 
 

- relacions laborals suspeses o extingides com a conseqüència 
 
• d’ERO 
 

• convenis col·lectius de qualsevol àmbit i/o acords col·lectius d’empresa 
 

• decisions adoptades en procediments concursals  
 

aprovats o subscrits, en tots els casos, abans del 2 d’agost del 2011, independentment que l’extinció de 
la relació laboral s’hagi produït abans o després de l’1 de gener del 2013 (data d’entrada en vigor de la 
nova regulació sobre jubilació de la Llei 27/2011). 
 

- les persones incorporades abans del 2 d’agost del 2011 a plans de jubilació parcial, recollits en 
convenis col·lectius de qualsevol àmbit o acords col·lectius d’empresa, independentment que l’accés a la 
jubilació parcial s’hagi produït abans o després de l’1 de gener del 2013 
 
 

El reglament de la Llei 27/2011 (RD 1716/2012, aprovat el dia 28 de desembre de 2012) 
estableix el registre a les oficines provincials de l’INSS: 

- abans del dia 1 de març de 2013 

- la documentació dels compromisos de jubilació anticipada i parcial: 

 - còpia dels ERO aprovats abans del dia 2 d’agost de 2011 

- còpia dels convenis col·lectius de qualsevol àmbit i/o acords col·lectius d’empresa 
subscrits abans del dia 2 d’agost de 2011 

- còpia de les decisions adoptades a procediments concursals adoptats abans del dia 2 
d’agost de 2011 

- còpia dels plans de jubilació parcial recollits a convenis col·lectius de qualsevol àmbit 
i/o acords col·lectius d’empresa subscrits abans del dia 2 d’agost de 2011 
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Modificacions de la regulació empleats i empleades de la llar 

Tot i que la nova regulació del treball domèstic va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2012, 
el Govern del PP, des de que va accedir al Govern, ha insistit en la necessitat de modificar-lo 
amb la pretesa voluntat de simplicar els tràmits de regulació, però amb l’objectiu real d’assolir 
majors ingressos i d’alleugerir la responsabilitat de les persones empleadores. 
 
Tot i el manifest interès de l’Executiu per a devaluar l’efecte positiu sobre l’aflorament de 
treball submergit de la integració al Règim General de les empleades de la llar, aquest ha estat 
important i, sobretot havia de suposar l’equiparació gradual de drets i deures d’aquestes 
treballadores amb la resta d’assalariats. 
 
Les modificacions bàsiques que introdueix el RD-L 29/2012 són: 
 
 
 
 TRANSFERÈNCIA DE LA RESPONSABILITAT DE LA PERSONA EMPLEADORA CAP A LA 
TREBALLADORA QUE HO FACI MENYS DE 60 HORES AL MES 
 
- les obligacions d’alta, baixa i ingrés de cotitzacions (tant les de l’empleador com les de 
l’empleada) passen de ser responsabilitat de la persona empleadora des de la primera hora de 
prestació de serveis, ha poder ser assumida per la persona treballadora de la llar que ho faci 
menys de 60 hores mensuals a la mateixa llar 
 
- és necessari que hi hagi acord entre les parts, però la situació de feblesa en la qual es troben 
moltes treballadores, pot facilitar aquest acord. 
 
- aquest canvi de responsabilitats es pot produir quan la persona treballadora ja estigués 
prèviament afiliada al Sistema Especial d’Empleades de la llar 
 
- es manté la responsabilitat subsidiària de l’empleador  
 
- els empleadors que transfereixin les responsabilitats envers la Seguretat Social als seus 
empleats no podran beneficiar-se de les bonificacions de quota 
 
 
 

 REDUCCIÓ DEL NOMBRE DE TRAMS DE COTITZACIÓ 
 
- originàriament van establir-se 16 trams de cotització en funció de la remuneració percebuda 
 
- de forma gradual, la cotització deixarà de ser per trams i l’any 2018 es cotitzarà per salaris 
reals, com al Règim General de la Seguretat Social 
 
- es procedeix a reduir de 16 a 8 els trams de cotització: 
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Tram 
Retribució mensual 
(amb pagues extres) 

Base de cotització 
Euros/mes 

1 Fins a 172,05 147,86 
2 Entre 172,06 i 268,80 244,62 
3 Entre 268,81 i 365,60 341,40 
4 Entre 365,61 i 462,40 438,17 
5 Entre 462,41 i 559,10 534,95 
6 Entre 559,11 i 655,90 631,73 
7 Entre 655,91 i 753,00 753,00 
8 Des de 753,01 790,65 

 
L’efecte d’aquesta mesura serà un increment de costos per cotitzacions, sobretot de qui 
treballa menys hores i percep una remuneració menor 
 
 

 

  



 
12 

 
Actualització de pensions 2013 

 
 INCREMENT DE LES PENSIONS  
 
- 2% per a les pensions inferiors a 1.000 euros/mes 
 
- entre 1% i 2%, segons els casos, per a pensions entre 1.000,01 i 1.009,99 euros/mes perquè 
totes elles se situïn en 1.020 euros/mes 
 
- 1% per a les pensions superiors a 1.000 euros/mes 
 
 
 
 
 LÍMIT INGRESSOS PER A ACCEDIR A COMPLEMENTS A MÍNIMS 2013 
 
7.063,07 euros/any sense cònjuge a càrrec 
 
8.239,15 euros/any amb cònjuge a càrrec 
 
 
 
 
 
 PENSIONS NO CONTRIBUTIVES 2013 
 
5.108,60 euros/any 
 
 
 
 
 
 PENSIÓ MÀXIMA 2013 
 
35.673,68 euros/any 
 
2.548,12 euros/mes 
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 PENSIONS CONTRIBUTIVES MÍNIMES 2013 
 
 

  

SENSE CÒNJUGE A 
CÀRREC 

(u.econòmica 
unipersonal) 

AMB CÒNJUGE A 
CÀRREC 

AMB CÒNJUGE 
NO A CÀRREC 

JU
B

IL
A

CI
Ó

 

 €/any €/any €/any 

65 anys o més 8.838,20 10.904,60 8.838,20 

Menys de 65 anys 8.267,00 10.220,00 7.812,00 

65 anys procedent de Gran Invalidesa 13.258,00 16.357,60 12.574,80 

 

IN
V

A
LI

D
ES

A
 

Gran invalidesa 13.258,00 16.357,60 12.574,80 

IP total 65 anys 8.838,20 10.904,60 8.383,20 

IP absoluta 8.838,20 10.904,60 8.383,20 

IP total 60 a 64 anys 8.267,00 10.220,00 7.812,00 

IP total per MC menys de 60 anys 5.496,40 5.496,40 55% de la BC 
mínima 

Parcial règim AT amb 65 anys 8.838,20 10.904,60 8.383,20 

        

V
ID

U
ÏT

A
T 

Amb càrregues familiars 10.220,00     

Més de 65 anys o discapacitat igual o superior al 65% 8.838,20     

Entre 60 i 64 anys 8.267,00     

Menors de 60 anys 6.690,60     

        

ORFANDAT 

Per beneficiari/ària 2.699,20     

Beneficiari/ària menor de 18 anys amb discapacitat ≥ 65% 5.311,60     

        

FA
V

O
R

 D
E 

FA
M

IL
IA

RS
 

Per beneficiari/ària 2.699,20     

Si no hi ha vidu ni orfes pensionistes: 
 

   

1 sol beneficiari/ària 65 anys 6.525,40    

1 sol beneficiari/ària < 65 anys 6.146,00     

       

SOVI Viduïtat, jubilació i invalidesa 5.651,80     

 
 
 
 
 
 


