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JUBILACIÓ 2021 

 

REGLES COMUNES A LES DUES MODALITATS DE JUBILACIÓ ANTICIPADA: 

 A afectes d’acreditar el període mínim de cotització, es computa el servei militar 

obligatori de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d’un any. 

 Les penalitzacions han de reflexa per anys complerts de cotització, però realment 

funciona per trimestres. 

 L’import de la pensió resultant després d’aplicar la penalització corresponent no podrà 

ser superior a la quantia resultant de reduir el tope màxim de pensió en un 0,5% per 

cada trimestre o fracció de trimestre d’anticipació. 

 

ALTRES MODALITATS DE JUBILACIÓ ANTICIPADA 

 Jubilació anticipada de mutualistes. 

 Jubilació anticipada per raó del grup o activitat professional. 

 Jubilació anticipada de treballadors i treballadores amb una discapacitat igual o superior 

al 65%. 

 Jubilació anticipada de treballadors i treballadores amb una discapacitat igual o superior 

al 45%. 

 

ALGUNS DELS PERÍODES COMPUTABLES PER GENERAR JUBILACIÓ 

 La situació d’Incapacitat Temporal, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i 

lactància. 

 112 dies per cada part d’un sol fill/al i 14 dies més per cada fill/a ha partir del segon, 

està inclòs, si el part fos múltiple, menys si, per ser treballadora o funcionaria en el 

moment del part, s’hagués cotitzat durant la totalitat de les 16 setmanes o, si el part fos 

múltiple durant el temps que correspongui. 

 El període de suspensió amb reserva de lloc de treball per ser víctima de violència de 

gènere. 

 Cotitzacions efectuades en els anteriors règims de SOVI i Mutualisme Laboral i en altres 

règims de la Seguretat Social, sempre que no se sobreposin. 

 Cotitzacions efectuades en altres països, si així es deriva de les normes internacionals o 

es tracta d’un país de la UE. 

 El primer any d’excedència per la cura d’un familiar fins al segon grau, a excepció de fills 

o filles. 
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QUINA ÉS L’ EDAT DE JUBILACIÓ ORDINÀRIA L’ANY 2021? 

L’any 2021, l’edat legal ordinària serà de 66 anys. Aquesta edat s’aplicarà a aquelles persones 

que han cotitzat menys de 37 anys i 3 mesos. Si una persona arriba als 65 anys al 2021 i ha 

cotitzat 37 anys i 3 mesos o més, podrà jubilar-se als 65 anys. 

 

QUINS REQUISITS S’HAN DE COMPLIR PER ACCEDIR A LA JUBILACIÓ PARCIAL 

L’ANY 2121? 

L’any  2021, la persona treballadora que vulgui accedir a la jubilació parcial haurà de tenir 62 

anys i presentar 35 anys i 3 mesos o més de cotització. En el cas de tenir 33 anys cotitzats, se 

l’exigirà a la persona treballadora tenir 63 anys. 

En aquesta taula amb els períodes necessaris i l’edat de jubilació: 

ANY TIPUS DE JUBILACIÓ PERÍODE COTITZAT EDAT DE JUBILACIÓ 

2021 Ordinària 37 anys i 3 mesos o més 65 anys 

Menys de 37 anys i 3 mesos 66 anys 

Parcial 35 anys o més 62 anys 

33 anys 63 anys 

Anticipada voluntària 35 anys o més 64 anys 

Anticipada involuntària 33 anys o més 62 anys 

 

QUANTS ANYS ES TINDRAN EN COMPTE DE CARA AL CÀLCUL DE LA MEVA 

PENSIÓ? 

Pel càlcul de la pensió que es cobrarà en el moment de jubilar-se L’any 2021, es tindran en 

compte els últims 24 anys cotitzats. Aquests anys conformen la base reguladora, que és la suma 

de les bases de cotització en aquest període. 

 

EN EL CAS DE JUBILACIÓ ANTICIPADA VOLUNTÀRIA, QUINS SÓN ELS 

COEFICIENTS REDUCTORS? QUINES NORMES REGEIXEN? 

Podran accedir a la pensió de jubilació amb 64 anys d’edat qui tingui una carrera mínima de 

cotització de 35 anys, sempre que la pensió resultant sigui superior a la quantia de la pensió 

mínima que correspongués a la mateixa persona interessada per la seva situació familiar al 

compliment dels 65 anys d’edat. La quantia de la pensió es reduirà en els següents coeficients 

reductors (regles fins l’any 2021): 
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ANYS DE COTITZACIÓ EFECTIVA ACREDITATS % PER CADA ANY QUE FALTIN FINS ALS 65 

Més de 44,5 anys 6,5% 

41,5-44,5 7% 

38,5-41,5 7,5% 

Menys de 38,5 8% 

 

EN EL CAS DE JUBILACIÓ ANTICIPADA INVOLUNTÀRIA, QUINS SÓN ELS 

COEFICIENTS REDUCTORS? QUINES NORMES REGEIXEN? 

Podran accedir a la pensió de jubilació amb 62 anys qui tingui una carrera mínima de cotització 

de 33 anys sempre que la causa d’extinció del contracte sigui una de les següents: 

 Acomiadament col·lectiu o objectiu per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de 

producció, sempre que s’acrediti haver percebut la indemnització corresponent o haver 

interposat demanda per reclamació d’aquesta indemnització o d’impugnació de la 

decisió extintiva. 

 Extinció per resolució del jutge concursal. 

 Acomiadament per extinció de la persona jurídica del contractant, per força major, això 

com per mort, jubilació o incapacitat de l’empresari individual. 

 Extinció a conseqüència de la violència de gènere. 

 

A més a més, dels anteriors requisits, és necessari portar inscrit/a com a demandant d’ocupació, 

almenys, des dels sis mesos anteriors a la sol·licitud de la jubilació. La quantia de la pensió es 

minorarà amb els següents coeficients reductors (regles fins l’any 2021): 

ANYS DE COTITZACIÓ EFECTIVA ACREDITATS % PER CADA ANY QUE FALTIN FINS ALS 65 

Més de 44,5 anys 6% 

41,5-44,5 6,5% 

38,5-41,5 7% 

Menys de 38,5 7,5% 

 

 

Per a més informació contacta amb jubilacions@usoc.cat 
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