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REGISTRE A LES DIRECCIONS PROVINCIALS DE L’INSS PER A 
L’APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE JUBILACIÓ 
ANTICIPADA I PARCIAL  

Per a acollir-se a la clàusula de salvaguarda del Reial Decret-Llei 5/2013 
(reforma de pensions) i gaudir de les condicions de jubilació1 (incloses 
les de jubilació anticipada i parcial) anteriors a l’entrada en vigor del 
mateix, és necessari: 

que les pensions es causin abans de 1 de gener de 2019, en els casos: 

a) relacions laborals extingides abans d,1 d’abril de 2013 

b) relacions laborals suspeses o extingides per ERO, Convenis 
col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa, 
decisions adoptades a procediments concursals aprovats, 
subscrits o declarats amb anterioritat a 1 d’abril de 2013, sempre 
que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb 
anterioritat a 1 de gener de 2019 (per accedir a JUBILACIONS 
ANTICIPADES) 

c) qui hagi accedit a la JUBILACIÓ PARCIAL abans d’1 d’abril de 
2013 o qui estigués incorporat a un PLA DE JUBILACIÓ PARCIAL 
recollit a Convenis Col·lectius de qualsevol àmbit o acords 
col·lectius d’empresa amb independència de que la jubilació 
parcial es produís abans o després de l’1 d’abril de 2013 

 

en els supòsits b) i c) és IMPRESCINDIBLE el REGISTRE EN LES OFICINES DE 
LES DIRECCIÓNS PROVINCIALS DE L’INSS2 còpia dels ERO, Convenis 
Col·lectius de qualsevol àmbit, Acords Col·lectius d’empresa o decisions 
adoptades a Procediments Concursals (en endavant ACORDS) 
                                                        
1 Ha de tenir-se en compte que l’accés a la jubilació parcial i anticipada només pot 
ser: 

1. amb la regulació del RD-Llei 5/2013, de 15 març de 2013 
2. amb la regulació anterior (prèvia al 17 de març de 2013 – entrada en vigor de 

RD-L 5/2013) 
- la Llei 27/2011 en matèria de jubilació parcial i anticipada no ha arribat a entrar en 
vigor mai 
 
2 el registre el poden realitzar els treballadors/es afectats, els representants unitaris i 
sindicals o les empreses. 
En cas de que l’ERO, el procediment concursal, Conveni Col·lectiu o Acord d’empresa 
afecti a un àmbit superior a la província, la presentació es farà a la província a on 
l’empresa tingui la seva seu principal que haurà de coincidir amb el domicili social de 
l’empresa 
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ASPECTES FONAMENTALS DEL REGISTRE 

1. data límit de l’ACORD: 1 d’abril de 2013 

2. data límit de registre: 15 d’abril 2013 (dilluns) inclusiu 

3. documentació a aportar: 

 Convenis Col·lectius de qualsevol àmbit i Acords Col·lectius 
d’Empresa 

- còpia del CC o l’ACE  

- escrit a on consti: 

 - àmbit temporal de vigència del CC o ACE 

- àmbit territorial d’aplicació (si no està recollit al CC o 
l’ACE) 

- Codis de compte de cotització afectats pel CC o l’ACE 
 

a tenir en compte: 

- els CC en ultraactivitat s’han de registrar perquè 
tenen vigència 

- en els CC de sector el compliment de presentar la 
llista exhaustiva de Codis de cotització de les 
empreses afectades és impossible a la pràctica. 
Caldrà: 

 - fer constar el màxim de codis possible 

- fer referència a la impossibilitat de llistar-
los tots 

- mantenir oberta la possibilitat de completar 
el registre 

- algunes DP INSS demanen el nombre absolut o el 
percentatge sobre la plantilla de treballadors/es 
potencialment afectats per ACORDS, aquesta no és 
una informació exigida legalment. 
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 Plans de jubilació parcial, derivats de Convenis Col·lectius de 
qualsevol àmbit i Acords Col·lectius d’Empresa 

- còpia del CC o l’ACE  

- escrit a on consti: 

 - àmbit temporal de vigència del CC o ACE 

- àmbit territorial d’aplicació (si no està recollit al CC o 
l’ACE) 

- Codis de compte de cotització afectats pel CC o l’ACE 

- certificació de l’empresa acreditativa de la identitat dels 
treballadors/es incorporats al Pla de Jubilació parcial. 
Aquest és un requisit indispensable per a la jubilació parcial 

 

a tenir en compte: 

- en els CC de sector el compliment de presentar la 
llista exhaustiva de Codis de cotització de les 
empreses afectades és impossible a la pràctica. 
Caldrà: 

- fer constar el màxim de codis possible 

- fer referència a la impossibilitat de llistar-
los tots 

- mantenir oberta la possibilitat de completar el 
registre 

- si és impossible adjuntar el llistat nominal 
exhaustiu de treballadors/es afectats caldrà: 

- fer referència a la impossibilitat de llistar-
los tots 

- determinar el perfil dels treballadors/es 
afectats 

- mantenir oberta la possibilitat de completar el 
registre 

 

 ERO: 

- còpia de l’Expedient complert  
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 Decisions adoptades en procediments concursals 

- còpia de l’Acta judicial a on s’acordi l’extinció o suspensió de les 
relacions laborals  
 

a tenir en compte: 

- algunes DP INSS demanen el nombre absolut o el 
percentatge sobre la plantilla de treballadors/es 
potencialment afectats per ACORDS, aquesta no és una 
informació exigida legalment. 

 

4. els ACORDS ja registrats a les DP de l’INSS en compliment de la 
clàusula de salvaguarda de la Llei 27/2011 només hauran de 
tornar-se a registrar si no incorporaven el nou requisit de certificat 
nominal de treballadors/es afectats per als plans de jubilació 
parcial 

 

5. els ACORDS registrats en altres registres públics han de ser 
necessàriament registrats a les DP de l’INSS abans del dia 15 
d’abril  

 

6. ha de sol·licitar-se un resguard del tràmit de registre 
 

a tenir en compte: 

- les Federacions i les Seccions Sindicals haurien de 
conservar còpia de tota la documentació mentre la 
clàusula de salvaguarda tingui vigència  

 

7. si la DP de l’INSS informa de que el registre d’un acord no és 
correcte, cal exigir una resolució denegatòria per a poder 
plantejar una reclamació prèvia a la via judicial en un termini de 
30 dies 

 

8. en cas de plans de jubilació parcial, és imprescindible que hi hagi 
reconeixement de dret subjectiu. No poden registrar-se clàusules 
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en que l’empresa tingui la potestat d’acceptar o no una jubilació 
parcial. 
 

9. en cas d’acords sobre jubilació anticipada ha de preveure’s un 
acomiadament que doni dret a prestació per atur (requisit 
imprescindible per a accedir a la jubilació anticipada) 

 

a tenir en compte: 

- tot i que algunes DP de l’INSS demanen la relació 
nominal de treballadors/es afectats, aquesta dada no és 
exigible per a la jubilació anticipada. 

 

10. cal registrar TOTS els ACORDS signats abans d’1 d’abril de 2013 
amb clàusules referents a jubilació parcial o extincions de 
relacions laborals a les DP de l’INSS abans del dilluns 15 d’abril. 

 
a tenir en compte: 

- tot i que els ACORDS protocolitzats via notari podrien 
considerar-se vàlids, no té sentit córrer el risc i és 
imprescindible el seu registre a les DP de l’INSS. 

 


