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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 xeral (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 

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 
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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 

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 anos 

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


