INCREMENT DE LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT
del 52% al 60% de la base reguladora
Una millora aprovada amb la reforma de les pensions del 2011, la darrera
reforma negociada en el marc del Pacte de Toledo, l’entrada en vigor de la
qual porta 6 anys suspesa.

INCREMENT de la pensió
El percentatge de la base reguladora que serveix per calcular aquestes pensions
s’incrementarà del 52% de la base reguladora fins al:

- 56%, amb efectes des de l’1 d’agost del 2018
- 60% amb efectes des de l’1 de gener del 2019
* L’increment no és consolidable i està subjecte al compliment efectiu de tots els requisits, de manera
que si se’n deixen de complir alguns, la quantia de la pensió es tornarà a calcular amb la referència del
52%.
**L’increment pot veure’s absorbit totalment o parcial en els casos de pensions amb complements a
mínims (pensions de 656,90 €/mes el 2018).

REQUISITS exigits per accedir a l’increment
a) Haver complert una edat igual o superior als 65 anys.
b) No tenir dret a cap altra pensió pública espanyola o estrangera.
c) No percebre ingressos per la realització de treball, ja sigui per compte propi o
d’altri.
d) No disposar de rendes superiors a 7.346,99 €/any el 2018 (incloses les de capital
mobiliari o immobiliari, guanys patrimonials o rendes d’activitats econòmiques).

PROCEDIMENT per aplicar l’increment
-

-

Revisió d’ofici per part de l’INSS de totes les pensions de viduïtat reconegudes
abans de l’1 d’agost del 2018.
Reconeixement d’ofici per part de l’INSS de totes les pensions de viduïtat
reconegudes des de l’1 d’agost del 2018 quan en la sol·licitud s’acrediti el
compliment dels requisits.
Revisió a sol·licitud de la persona interessada, en el cas de pensionistes residents a
l’estranger amb pensions reconegudes per normes internacionals, o en la resta de
situacions distintes de les primeres on s’hagin complert els requisits.

