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XANEIRO 2016 
PENSIÓNS  DE XUBILACIÓN 

    DO  RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

Coa Lei 27/2011 aplicouse a última reforma das 
pensións froito do diálogo social. O Acordo de Diálogo 
Social permitiu modificar a intención orixinal do Goberno 
de impor con carácter xeral para todos os traballadores 
a xubilación aos 67 anos sen outras alternativas. Así, a 
reforma finalmente acordada estableceu un novo modelo 

de xubilación flexible a diferentes idades ás que se accede en función do esforzo 
contributivo que cada traballador realizou e das características persoais e laborais de cada 
un deles. 


O seguinte goberno (do Partido Popular) saltou por riba do diálogo social e, utilizando o 
recurso ao Real Decreto Lei para situacións de urxencia, impuxo unha nova reforma das 
pensións de forma unilateral. Co RDL 5/2013 endurece os requisitos e recorta as 
prestacións nas xubilacións anticipada e parcial.  


O goberno de Mariano Rajoy, en decembro dese mesmo ano, coa Lei 23/2013 establece 
dous factores que recortarán no futuro as pensións: o Factor de Sustentabilidade (FS) e o 
Índice de Revalorización das Pensións (IRP). O Factor Sustentabilidade está previsto que 
comece a aplicarse no ano 2019.


O Índice de Revalorización das Pensións vense aplicando todos os anos dende 2014  e así , 
todos os pensionistas viron e verán cómo as súas pensións non terán unha revalorización 
automática cada mes de xaneiro de acordo coa suba de prezos prevista para ese ano (IPC), 
e en 2017 non haberá recuperación do poder adquisitivo perdido se finalmente o IPC de 
2016 supera esa escuálida porcentaxe de suba do 0,25%.  O IRP non é máis que o 
disfrace numérico da vontade do actual Goberno de recortar todas as pensións. A 
suba das pensións será, de novo, do 0,25%. 

Dende CCOO defendemos que  o sistema de pensións debe tentar garantirlles a todas as 
traballadoras e traballadores xubilados unha pensión substitutiva do salario suficiente, que 
manteña o poder de compra ao longo do período en que é pensionista. As medidas que 
nos impoñen non o garanten e a súa aplicación, con outras novas medidas que poidan 
aparecer, poden significar en 15 anos unha perda de poder adquisitivo das pensións de 
entre un 12% e un 28%, segundo a evolución económica.


CCOO esixe que se abra un debate sobre os ingresos do sistema de seguridade social 
que afronte os retos dese sistema  desde alternativas distintas á da redución 
progresiva do poder adquisitivo das pensións. 
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Non se ven bos 
cambios neste curso 
coa LOMCE

A ÚNICA FORMA DE RE-
CUPERAR OS ÍNDICES DE 
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

É A RECUPERACIÓN dese 
número de docentes e non o man-

temento do actual, que é insu-
ficiente. A realidade é que 
o goberno galego inicia o 
curso con 13 escolas rurais 
menos, pechando 84 aulas 

e con máis de 100 postos 
de traballo estruturais menos; 

o profesorado de PT e AL sufriu 
unha redución importante sendo 

insuficiente a dotación actual; a taxa 
de interinidade xa está en cifras que 
rondan o 12% (chegamos ao 4,8% 
antes de gobernar o PP); incremento 

notable de supresións e despraza-
mentos así como de itinerancias e im-
partición de materias afíns...

Que non nos enganen as boas pala-
bras, o goberno de Rajoy ten compro-
metido con Bruxelas unha redución 
do investimento educativo ata o 3,7% 
do PIB para 2018 volvendo así a cotas 
anteriores aos anos 90 e este compro-
miso obriga ás comunidades autóno-
mas a reducir o gasto.

Con respecto á man tendida ao diá-
logo, a día de hoxe nada de nada. 
Segue a folla de ruta marcada polo 
ministerio e aplícase polo miúdo, de 
xeito mais que ortodoxo, servil coas 
improvisacións, desordes e caos que 
eran de esperar.

Unha vez máis a precipitación 
e a descoordinación no 
desenvolvemento da LOMCE 
marcan este inicio de curso 
con máis alumnado e con 
menos profesorado e no que 
cambiamos de conselleiro para 
que nada cambie; xa coñecemos 
as boas intencións marcadas 
polo novo ministro (taxa de 
reposición, becas, diálogo...) 
pero o que non nos contan é que 
a reposición de todas as baixas 
deste ano deixan ao sistema 
educativo en peor situación que 
en cursos anteriores porque 
levamos perdidos preto de 3000 
docentes nos últimos anos. 

José Fuentes
Responsable Política Educativa 
FE de CCOO de Galicia 

jfuentes-apg@galicia.ccoo.es

pensións



MODALIDADES DE XUBILACIÓN 

1. Xubilación ordinaria 
Ca Lei 27/2011, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema de 
seguridade social, abordouse unha reforma das pensións. A idade ordinaria de xubilación, 
que ata ese momento era aos 65 anos, pasou a ter múltiples opcións entre os 65 e os 67 
anos, en función dos anos de cotización. Aplicarase de forma progresiva ata o ano 2027 
segundo o seguinte cadro:


Idade de Xubilación  

Téñense que reunir as seguintes condicións:

a) Ter 67 anos cumpridos, ou 65 anos cando se acrediten 38 anos e 6 meses de cotización.

b) Ter cuberto un período mínimo de cotización de 15 anos, dos cales polo menos 2 

deberán estar comprendidos dentro dos 15 anos inmediatamente anteriores ao momento 
de causar o dereito. 


ANO PERÍODOS COTIZADOS IDADE 
 ESIXIDA ANO PERÍODOS 

COTIZADOS
IDADE 

 ESIXIDA

2013
35 anos e 3 meses ou máis 65 anos 2021 37 anos e 3 meses ou máis 65 anos

Menos de 35 anos e 3 meses 65 anos e 1 mes Menos de 37 anos e 3 
meses 66 anos

2014
35 anos e 6 meses ou máis 65 anos 2022 37 anos e 6 meses ou máis 65 anos

Menos de 35 anos e 6 meses 65 anos e 2 
meses

Menos de 37 anos e 6 
meses

66 anos e 2 
meses

2015
35 anos e 9 meses ou máis 65 anos 2023 37 anos e 9 meses ou máis 65 anos

Menos de 35 anos e 9 meses 65 años y 3 
meses

Menos de 37 anos e 9 
meses

66 anos e 4 
meses

2016
36 anos ou máis aos 65 anos 2024 38 anos ou máis anos 65 anos

Menos de 36 anos 65 anos e 4 
meses Menos de 38 anos 66 anos e 6 

meses

2017
36 anos e 3 meses ou máis 65 anos 2025 38 anos e 3 meses ou máis 65 anos 

Menos de 36 anos e 3 meses 65 anos e 5 
meses

Menos de 38 anos e 3 
meses

66 anos e 8 
meses

2018
36 anos e 6 meses ou máis 65 anos 2026 38 anos e 3 meses ou máis 65 anos 

Menos de 36 anos e 6 meses 65 anos e 6 
meses

Menos de 38 anos e 3 
meses

66 anos e 10 
meses

2019
36 anos e 9 meses ou máis 65 anos A partir de  

2027 38 anos e 6 meses ou máis 65 anos 

Menos de 36 anos e 9 meses 65 anos e 8 
meses

Menos de 38 anos e 6 
meses 67 anos

2020
37 anos ou máis 65 anos

Menos de 37 anos 65 anos e 10 
meses
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En 2016 o intervalo é de catro meses, entre 65 anos e 65 anos e 4 meses, e, 
progresivamente, en 2027 será de dous anos, entre os 65 e 67 anos. 


O cálculo da pensión de xubilación ordinaria depende de dous factores:

· A contía das cotizacións e 
· O tempo cotizado 

A pensión obtense multiplicando a chamada “base reguladora”, que se calcula en función 
das contías de cotizacións realizadas, por unha porcentaxe que está en función do número 
de meses cotizados.

As porcentaxes a aplicar sobre a base reguladora resultante están en función do 
número de meses cotizados 

	 1.º Polos primeiros 15 anos cotizados: o 50%.

	 2.º A partir do ano décimo sexto, por cada mes adicional de cotización, 
comprendidos entre os meses 1 e 248, engadirase o 0,19%, e polos que superen o mes 
248, engadirase o 0,18%, sen que a porcentaxe aplicable á base reguladora supere, como 
norma xeral o 100%.


Estableceuse un período transitorio ata o ano 2027 dende a normativa anterior a esta:  


A contía das cotizacións: O obxectivo da reforma é considerar a base reguladora dos 
últimos 25 anos pero existe un período transitorio de aplicación desde os 15 anos que se 
requirían no 2013 e os 25 que se requiren a partires do ano 2022: 


2. Xubilación anticipada 

En 2013, o Goberno de Mariano Rajoy modificou unilateralmente, mediante o Real Decreto 
Lei 5/2013 do 15 de marzo, eufemisticamente chamado “de medidas para favorecer a 

Durante os anos 
2013 a 2019

Por cada mes adicional de cotización entre os meses 1 e 163, o 0,21%  
e polos 83 meses seguintes, o 0,19%.

Durante os anos 
2020 a 2022

Por cada mes adicional de cotización entre os meses 1 e 106, o 0,21% 
 e polos 146 meses seguintes, o 0,19 por%.

Durante os aos 
2023 a 2026

Por cada mes adicional de cotización entre os meses 1 e 49, o 0,21% 
  e polos 209 meses seguintes, o 0,19%.

A partir do ano 
2027

Por cada mes adicional de cotización entre os meses 1 e 248, o 0,19% 
 e polos 16 meses seguintes, ou 0,18%.

Data 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A partir  
2022

Número anos 
considerados no 

período de cálculo
19 

últimos
20 

últimos 21 últimos 22 últimos 23 últimos 24 últimos 25 últimos
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continuidade da vida laboral dos traballadores de maior idade e promover o envellecemento 
activo”. Cambian os requisitos para acceder aos dous tipos de xubilación anticipada que 
hai no Réxime Xeral da Seguridade Social e que se estableceron na Lei 27/2011 tras o 
acordo do anterior Goberno cos sindicatos e patronal.


Diferenciamos dous tipos de xubilación anticipada: 

2.1 Xubilación anticipada involuntaria: 

É a derivada do cese no traballo non imputable á vontade do traballador ou 
traballadora.  
Podemos ver os requisitos e características no seguinte cadro:


En todo caso esta modalidade pode exercerse entre os 61 e 63 anos segundo sexan 65 ou 
67 a idade ordinaria de xubilación.


Esta modalidade de xubilación ten coeficientes redutores que están en función do número 
de trimestres que se adiante a idade de xubilación sobre a idade ordinaria:


Requisitos Novos requisitos Consideracións

Idade mínima de acceso
Máximo 4 anos de anticipo 

(respecto da idade ordinaria de xubilación 
que corresponda en cada caso)

Supón un endurecemento respecto da 
Lei  27/2011  (antes posibilitábase o 

adianto ata en 5 anos e medio) aínda 
que permite manter nun gran número  
de casos  a i dade  de acceso aos 61 

anos, vinculado a carreiras de 
cotización amplas

Carreira de cotización 
necesaria para acceder 33 anos cotizados Igual que Lei 27/2011

Cotización a á sombra Si, aplícase o mecanismo de “cotización á  
sombra” Igual que Lei 27/2011

Causas de despido que 
dan dereito á xubilación.

Despedimento por causas económicas, 
técnicas, organizativas ou de produción.

O novo requisito amplía as causas xa 
que antes só se prevía as económicas

Acreditar a percepción 
da indemnización por 

despedimento 

Mediante documento da transferencia 
bancaria recibida ou documentación 

acreditativa equivalente
Novo requisito que non se esixía antes

Permanencia previa en 
desemprego 6 meses Igual que Lei 27/2011

Aplicación de 
coeficientes redutores Sobre a base reguladora da pensión Igual que Lei 27/2011

Pensión mínima Sí se ten acceso Igual que Lei 27/2011

Pensión máxima
A contía non poderá ser superior á resultante 
de reducir a pensión máxima nun -0,5% por 

cada trimestre ou fracción de anticipo 
(equivale a 2% anual)

Endurece o requisito da Lei 27/2011 
que o establecía nunha redución do 

0,25% por trimestre
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2.2 Xubilación anticipada voluntaria: 

A que deriva da vontade do interesado.  
Os seus requisitos e características son as seguintes:


As pensións deste tipo de xubilacións tamén teñen coeficientes redutores e son os 
seguintes:


Carreira de cotización
Coeficiente que se aplica por 

cada  
trimestre de anticipo

Comparación coa Lei 27/2011

Menos de  38 anos e 6 meses 1,875% (equivale ao 7,5% 
anual) Igual que antes

Entre 38 anos e 6 meses

e menos de 41 anos e 6 

meses
1,750% (equivale ao 7% 

anual)
Peor que antes (1,625%) para un 
colectivo máis numeroso que o 

de máis de 44 anos
Entre 41 anos e 6 meses

e  menos de 44 anos e 6 

meses

1,625% (equivale ao 6,5% 
anual) Igual que antes

44 anos e  6 meses ou máis 1,50% (equivale ao 6% anual)
Mellor que antes (1,625%), para 
un colectivo menos numeroso 

que o de 38,5 a 41,5

Requisitos Novos requisitos Valoración

Idade mínima de acceso

Máximo 2 anos de anticipo 
(respecto da idade ordinaria de 

xubilación que corresponda en cada 
caso)

Supón un endurecemento respecto da Lei  
27/2011  (antes posibilitábase o adianto ata 
4  anos) aínda que permite manter nun gran 
número  de casos  a i dade  de acceso aos 

63 anos, vinculado a carreiras de cotización 
amplas.

Carreira de cotización 
necesaria para acceder 35 anos cotizados Supón outro endurecemento. Na Lei 27/2011 só 

se esixían 33 anos

Cotización á sombra
Si, aplícase o mecanismo de


“cotización á  sombra” Igual que Lei 27/2011

Acceso garantido para 
empregados públicos 

afiliados á Seguridade Social
Sobre a base reguladora da pensión Igual que Lei 27/2011

Aplicación de coeficientes 
redutores Sobre a base reguladora da pensión Igual que Lei 27/2011

Pensión Mínima

É necesario que, unha vez aplicados 
os coeficientes redutores, a contía da 

pensión final sexa  superior á pensión 
mínima

Igual que Lei 27/2011

Pensión Máxima

A contía da pensión non poderá ser 
superior á  contía resultante de reducir a 
pensión máxima nun -0,50% por cada 

trimestre ou fracción de anticipo 
(equivalente ao 2% anual)

Endurece o requisito da Lei 27/2011 que o 
establece nunha redución do 0,25% por trimestre

Posibilidade de acceder á

ela os empregados 

públicos integrados no 
RXSS

Si se permite Igual que Lei 27/2011
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Convén recordar aquí que o RDL 20/2012 (Lei de medidas) suspendeu o artigo do V 
Convenio que permitía anticipar un ano a xubilación.


3. Xubilación Parcial 

Esta modalidade de xubilación, que require o acordo expreso coa empresa, consiste en que 
unha traballadora ou traballador, con xornada completa, ao cumprir uns determinados 
requisitos de idade e cotización/anos de servizos pode reducir a súa xornada laboral, 
percibindo un salario proporcional á xornada efectivamente realizada, e, ademais, unha 
parte da pensión, proporcional da xornada deixada de traballar. Ao mesmo tempo, a parte 
da xornada laboral que non realiza é cuberta obrigatoriamente por outro traballador/a 
mediante un contrato de remuda. Un tempo despois, no momento da xubilación total, ao 
traballador/a remudado en xubilación parcial recalcúlaselle a pensión computando o tempo 
traballado na situación de xubilación parcial como se traballara a tempo total. 


O RDL 20/2012, derrogou a posibilidade de xubilación parcial para todo o funcionariado, 
anulando todas as referencias que se facían a ela no artigo 67 do Estatuto Básico do 
Empregado Público. Pero si é posible en determinados casos e condicións, e sempre co 
acordo da empresa, para o persoal de administración e servizos dependente das 
Administracións públicas contratado en réxime laboral. 


COEFICIENTES POR CADA TRIMESTRE DE ANTICIPACIÓN NA XUBILACIÓN “ANTICIPADA VOLUNTARIA” 

Carreira de cotización Coeficiente que se aplica por cada  
trimestre de anticipo Comparación coa Lei 27/2011

Menos de 38 anos e  6 meses 2,0% (equivale ao  8% anual) Peor que antes (1,875%)
Entre 38 anos e  6  meses e menos de  41 

anos e   6  meses 1,875% (equivale ao 7,5% anual) Peor que antes (1,625%)

Entre 41anos e 6 meses

e menos de  44 anos e    6 meses 1'750% (equivale ao 7% anual) Peor que antes (1,625%)

44  anos e 6 meses ou máis 1,625% (equivale ao 6,5% anual) Igual que antes

Requisitos  para 
o acceso á 
xubilación 

parcial

Novo requisito Valoración

Idade mínima de acceso

Máximo 2 anos de anticipo, 
(respecto da idade ordinaria de 

xubilación que corresponda en cada 
caso).


Prevese  un período transitorio ata 2027 
para a implantación progresiva deste 

requisito.

Endurécese   claramente   o  requisito (a 
Lei 27/2011  posibilitábao ata 5 anos); 

non obstante, o   período transitorio 
suaviza a implantación da medida no 

curto prazo.

Carreira de cotización 
necesaria para acceder

33 anos 
(25 anos en caso de traballadores/as con 

discapacidade)

Endurécese o  requisito x eral (antes era 
de 30 anos); o novo requisito


  equipárase ao establecido para a 
xubilación     anticipada involuntaria.


Mantense igual que na Lei 27/2011 o 
requisito para traballadores/as con 

discapacidade

Cotización á sombra Si,  aplícase o mecanismo de

“cotización á  sombra” Igual que Lei 27/2011
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Tanto o retraso na idade para poder acceder a este tipo de xubilacións, como no 
incremento de cotizacións á Seguridade Social faranse nun período transitorio, que vemos 
a continuación:


4. Xubilación Parcial derivada da aplicación da cláusula de salvagarda (Lei 
27/2011, disposición final duodécima, na redacción do artigo 8 do RDL 5/2013) 

A Federación de ensino de CCOO, acolléndose a esta disposición, propiciou a sinatura de 
miles de acordos de empresa sobre a xubilación parcial nos centros de ensino privado. Da 
mesma forma acadamos acordos para o persoal de administración e servizos coa 
Administración correspondente. Mediante estos acordos, asinados antes do 1 de abril de 
2013 e rexistrados ante o INSS antes do 15 de abril do mesmo ano, conseguiuse garantir 
que a normativa aplicable ata finais do ano 2018 será a regulada na Lei 40/2007. Por tanto, 
non se lle aplican os criterios explicados no punto anterior. Deben cumprir os seguintes 
requisitos:


a) Ter cumprida a idade de 61 anos ou de 60. 

b) Acreditar, polo menos, 6 anos de antigüidade na empresa. 


Redución máxima da 
xornada

- Ata o 50% con carácter xeral. 

- Ata  75% cando  o traballador 
remudista teña contrato  indefinido  e a 
xornada completa e exista compromiso 
de mantemento  de emprego mínimo 
2 anos despois da xubilación ordinaria 
(se se incumpre, a  empresa está 
obrigada ao reintegro da pensión da 
totalidade da xubilación parcial)

Prodúcese  un endurecemento  relativo do 
máximo de xornada que pode reducirse  

(antes 75% con carácter xeral, 85% cando 
o remudista cumpre requisitos adicionais).


Porén, o compromiso de mantemento de 
emprego durante 2 anos máis resulta un 

incentivo positivo

Cotización Ata o 100% de xornada completa; 
prevese período transitorio.

Acelérase o calendario de cumprimento 
deste obxectivo establecido pola Lei 

27/2011


Coeficientes redutores Non se prevén coeficientes redutores na 
contía da pensión do xubilado parcial. Igual que Lei 27/2011

Ano

Cotización do 
traballador/a 

xubilado 
parcialmente (1)


Anticipo da idade á que se 
pode acceder á xubilación 

parcial (2)
Ano

Cotización do 
traballador/a 
xubilado/a 

parcialmente (1)


Anticipo da idade á que se 
pode acceder á xubilación 

parcial  (2)

2013 50% 3 anos e 11 meses 2021 90% 3 anos
2014 55% 3 anos e 10 meses 2022 95% 2 anos re10 meses
2015 60% 3 anos e 9 meses 2023 100% 2 anos e 8 meses
2016 65% 3 anos e 8 meses 2024 100% 2 anos e 6 meses
2017 70% 3 anos e 7 meses 2025 100% 2 anos e 4meses
2018 75% 3 anos e 6 meses 2026 100% 2 anos e 2 meses

2019 80% 3 anos e 4 meses A partir de 
2027 100%

2 
ano

s
2020 85% 3 anos e 2 meses
(1) Porcentaxe (%) mínima de xornada a cotizar polo traballador remudado 
(2) Tempo máximo que é posible anticipar a idade de xubilación parcial da idade ordinaria de xubilación
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c) Que a redución da súa xornada de traballo estea comprendida entre un mínimo dun 
25% e un máximo do 75%, ou do 85% para os supostos nos que o traballador remudista 
sexa contratado a xornada completa mediante un contrato de duración indefinida 


d) Acreditar un período previo de cotización de 30 anos, 

e) Que o posto de traballo do remudista sexa igual ou similar ao do remudado ou, se 

non, que exista unha correspondencia entre as bases de cotización de ambos, de xeito que 
a do remudista non poderá ser inferior ao 65% da base pola que viña cotizando o 
traballador que accede á xubilación parcial. 


f) Os contratos de remuda que se establezan como consecuencia dunha xubilación 
parcial terán, como mínimo, unha duración igual ao tempo que lle falte ao traballador 
substituído para acadar a idade de sesenta e cinco anos. 


Estos acordos de empresa tamén permiten acollerse á xubilación especial aos 64 anos 
(cando se contemplou así no convenio e acordo), modalidade xa desaparecida a partires do 
1 de xaneiro do 2013 para o resto de traballadoras e traballadores.


Contamos con moi pouco tempo para xestionar estes acordos, pois as datas apremiaban e 
se acercaba a Semana Santa polo que non foi doado. Aínda así CCOO foi a organización 
que comezou a facer propostas ás patronais, e a presentar modelos de texto, para manter 
unha xubilación parcial que se complicaba pola escasa marxe temporal para rexistrar os 
acordos. 


Convén lembrar que no sector do ensino privado CCOO opúxose antes que ninguén ás 
presións das patronais, que pretendían que optaramos entre a xubilación parcial con estas 
características ou ó convenio.


BENEFICIOS POR PARTO E POR COIDADO DE FILLOS. ARTIGOS 235 E 236 DA 
LEI XERAL DE SEGURIDADE SOCIAL  

1. Beneficios por parto 

O artigo 235 do Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei Xeral de Seguridade Social establece o recoñecemento de 112 días 
asimilados a cotizados por cada parto (14 días máis por cada outro fillo/a se o parto fose 
múltiple). O único requisito é non ter gozado, cobrado e cotizado o período do permiso por 
parto.

 

2. Beneficios por coidado de fillos 

Recollido no artigo 236 do Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei Xeral de Seguridade Social. Os beneficios por coidado de 
fillos/as ou menores acollidos consisten no recoñecemento como períodos cotizados dun 
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número de días, como consecuencia da interrupción da cotización, producidas entre os 
nove meses anteriores ao nacemento ou os tres meses anteriores á resolución xudicial pola 
que se constitúe a adopción ou a decisión administrativa ou xudicial de acollemento 
preadoptivo ou permanente, e a finalización do sexto ano posterior a esta situación.

Neste caso, a diferenza do establecido no caso anterior (o artigo 235 da LXSS), requírese 
unha interrupción da cotización nas datas do parto ou do coidado dos fillos/as.

A duración do cómputo como período cotizado por cada fillo/a ou menor acollido/a, 
comezou a aplicarse, a partires do 1 de xaneiro de 2013, de forma gradual:


Estes períodos computables por coidado de fillos/as ou menores acollidos/as son 
compatibles e acumulables cos períodos de cotización asimilados por parto, regulados no 
artigo 235 do Texto Refundido da LXSS, de acordo coas especificacións do seguinte cadro:


CUESTIÓNS DE INTERESE 

1. Establécese un complemento por maternidade. 
Consiste nunha porcentaxe sobre a pensión para as mulleres que se xubilen con, polo 
menos, 65 anos ou por incapacidade ou teñan dereito a pensión de viuvez xeradas a 
partires do 1 de xaneiro de 2016:


➡  5% (se tiveron 2 fillos naturais ou adoptados), 


Ano Días computables
2016 191
2017 217
2018 243

2019 e seguintes anos 270

situacións compatibles e acumulables

Ano
Días computables 
por coidado fillo/a 
(Artigo 236 LXSS)

Excedencia 
coidado de 

fillos/as 
 (art. 237.1 

LGSS)

112 días por 
parto (Artigo 
235 LXSS)

Excedencia 
coidado 
doutros 

familiares 
(art. 237.2 

LXSS)

Redución de 
xornada por 
coidado de 
fillos/as (art. 
237.3 LXSS)

2016 191

3 anos/fillo/a 112 días/fillo/a 1 ano/
familiar 2 anos/fillo/a

2017 217

2018 243
2019  

en adiante
270

Afecta limite de 5 anos/
traballador/a Excluído límite 5 anos
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➡ 10% (3 fillos) 

➡ 15% (4 ou máis fillos) 


Se a pensión inicial acada ou supera a pensión pública máxima (2.567,28 euros mensuais 
para 2016), a porcentaxe aplicarase  á pensión teórica recoñecida e reducirase á metade. 


De ter dereito a varias pensións de xubilación  o complemento só se aplicará a unha delas, 
a de maior contía. E cando se ten dereito a unha pensión de xubilación e a outra de viuvez 
aplicarase á de xubilación.


As mulleres que accedan á xubilación anticipada ou parcial non poderán gozar deste 
complemento.


2. Xubilación postergada 

Cando se acceda á pensión de xubilación a unha idade superior á que chamamos ordinaria 
de xubilación, sempre que ao cumprir esta idade se reunise o período mínimo de 
cotización, recoñecerase ao interesado unha porcentaxe adicional por cada ano 
completo cotizado entre a data en que cumpriu dita idade e a da xubilación, cuxa contía 
estará en función dos anos de cotización acreditados na primeira das datas indicadas, 
segundo a seguinte escala:


➡ Ata 25 anos cotizados, o 2%.

➡ Entre 25 e 37 anos cotizados, o 2,75%.

➡ Máis de 37 anos cotizados, o 4%.


A porcentaxe adicional obtida segundo o establecido no parágrafo anterior sumarase ao 
que con carácter xeral corresponda á persoa interesada, aplicándose a porcentaxe 
resultante á respectiva base reguladora a efectos de determinar a contía da pensión. 


No suposto de que a contía da pensión recoñecida alcance a  pensión pública máxima 
(2.567,28 euros mensuais para 2016) sen aplicar a porcentaxe adicional ou aplicándoa só 
parcialmente, a persoa interesada terá dereito, ademais, a percibir anualmente unha 
cantidade cuxo importe se obterá aplicando ao importe da pensión pública máxima vixente 
en cada momento a porcentaxe adicional non utilizada para determinar a contía da pensión, 
sen que a suma do seu importe e o da pensión ou pensións que tivera recoñecidas a 
persoa, en cómputo anual, poida superar a contía do tope máximo da base de cotización 
vixente en cada momento, tamén en cómputo anual. Iso significa que no Réxime Xeral da 
Seguridade Social pódese alcanzar unha pensión mensual de 3.642,00 euros mensuais. 
Este beneficio non será de aplicación nos supostos de xubilación parcial.
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