te
traballadores/as do Ensino

2021

PSEC da Consellería de Educación, persoal funcionario docente interino, persoal
funcionario docente que ingresou na función pública dende o 1 de xaneiro de 2011,
persoal laboral das Universidades e traballadores e traballadoras dos centros privados
e concertados.

PENSIÓNS DE XUBILACIÓN DO RÉXIME
XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL

cambios neste curso
coa LOMCE

PENSIÓNS DE XUBILACIÓN
DO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Tras case 10 anos a comisión parlamentaria de seguimento dos
acordos do Pacto de Toledo foi quen de chegar a un acordo polo
que se renovan as recomendacións co apoio do 80% da
representación parlamentaria.
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Finalmente convén recordar que a pensión máxima para 2021 é de 2.707,46 euros mensuais en 14
pagas. De ter máis dunha pensión a suma delas non pode superar esta cantidade.
Dende CCOO defendemos e seguimos a defender que o sistema de pensións debe garantir para as
e os traballadores e funcionarios xubilados unha pensión substitutiva do salario suficiente, que
manteña o poder de compra ao longo do período no que é pensionista. Utilizaremos todos os
medios dos que dispoñemos para activar o diálogo social e coa responsabilidade que nos caracteriza
presentaremos e defenderemos propostas que permitan blindar as pensións actuais e as futuras.
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MODALIDADES DE XUBILACIÓN
1. Xubilación ordinaria
Coa 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. Aplícase de forma progresiva ata o ano 2027
segundo o seguinte cadro:

ANO
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PERÍODOS
COTIZADOS
35 anos e 3 meses ou
máis
Menos de 35 anos e 3
meses
35 anos e 6 meses ou
máis
Menos de 35 anos e 6
meses
35 anos e 9 meses ou
máis
Menos de 35 anos e 9
meses
36 anos ou máis aos
Menos de 36 anos
36 anos e 3 meses ou
máis
Menos de 36 anos e 3
meses
36 anos e 6 meses ou
máis
Menos de 36 anos e 6
meses
36 anos e 9 meses ou
máis
Menos de 36 anos e 9
meses
37 anos ou máis
Menos de 37 anos

IDADE
ESIXIDA
65 anos
65 anos e 1
mes
65 anos
65 anos e 2
meses
65 anos
65 años y 3
meses
65 anos
65 anos e 4
meses
65 anos
65 anos e 5
meses
65 anos

ANO
2021

2022

2023

2024

Menos de 38 anos
2025

2026

65 anos e 6
meses
A partir
de 2027

65 anos
65 anos e 8
meses
65 anos
65 anos e 10
meses

PERÍODOS
COTIZADOS
37 anos e 3 meses ou
máis
Menos de 37 anos e 3
meses
37 anos e 6 meses ou
máis
Menos de 37 anos e 6
meses
37 anos e 9 meses ou
máis
Menos de 37 anos e 9
meses
38 anos ou máis anos

IDADE
ESIXIDA
65 anos
66 anos
65 anos
66 anos e 2
meses
65 anos
66 anos e 4
meses
65 anos
66 anos e 6
meses
65 anos

38 anos e 3 meses ou
máis
Menos de 38 anos e 3 66 anos e 8
meses
meses
38 anos e 3 meses ou
65 anos
máis
Menos de 38 anos e 3 66 anos e 10
meses
meses
38 anos e 6 meses ou
65 anos
máis
Menos de 38 anos e 6
67 anos
meses

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.
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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.
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:
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:
Durante os anos
2013 a 2019
Durante os anos
2020 a 2022
Durante os aos
2023 a 2026
A partir do ano
2027

Por cada mes adicional de cotización entre os meses 1 e 163, o 0,21%
e polos 83 meses seguintes, o 0,19%.
Por cada mes adicional de cotización entre os meses 1 e 106, o 0,21%
e polos 146 meses seguintes, o 0,19 por%.
Por cada mes adicional de cotización entre os meses 1 e 49, o 0,21%
e polos 209 meses seguintes, o 0,19%.
Por cada mes adicional de cotización entre os meses 1 e 248, o 0,19%
e polos 16 meses seguintes, ou 0,18%.

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 ata o 2013 e os 25 que se requiren a partir do ano 2022:

Data

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Número anos
considerados no
16
17
18
19
20
21
22
período de
últimos últimos últimos últimos últimos últimos últimos
cálculo

2020

2021

A partir
2022

23
últimos

24
últimos

25
últimos

2. Xubilación anticipada
En 2013, o Goberno de Mariano Rajoy modificou unilateralmente esta modalidade de
xubilación, mediante o Real Decreto Lei 5/2013 do 15 de marzo, eufemisticamente
chamado “de medidas para favorecer a continuidade da vida laboral dos traballadores de
maior idade e promover o envellecemento activo”. Cambian os requisitos para acceder aos
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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:
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
O novo requisito amplía as causas
económicas, técnicas, organizativas ou
xa que antes só se prevía as
de produción.
económicas

Acreditar a percepción
Mediante documento da transferencia
da indemnización por
bancaria recibida ou documentación
despedimento
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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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:
Coeficiente que se aplica por
cada
trimestre de anticipo

Carreira de cotización

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

2.2 Xubilación anticipada voluntaria:
A que deriva da vontade do interesado.
Os seus requisitos e características son as seguintes:
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)
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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

As pensións deste tipo de xubilacións tamén teñen coeficientes redutores e son os
seguintes:
COEFICIENTES POR CADA TRIMESTRE DE ANTICIPACIÓN NA XUBILACIÓN “ANTICIPADA VOLUNTARIA”
Coeficiente que se aplica por cada
Carreira de cotización
Comparación coa Lei 27/2011
trimestre de anticipo
Menos de 38 anos e 6 meses
Entre 38 anos e 6 meses e menos de 41
anos e 6 meses
Entre 41anos e 6 meses
e menos de 44 anos e 6 meses
44 anos e 6 meses ou máis

2,0% (equivale ao 8% anual)

Peor que antes (1,875%)

1,875% (equivale ao 7,5% anual)

Peor que antes (1,625%)

1'750% (equivale ao 7% anual)

Peor que antes (1,625%)

1,625% (equivale ao 6,5% anual)

Igual que antes

Convén recordar aquí que o RDL 20/2012 (Lei de medidas) suspendeu o artigo do V
Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da Xunta de Galicia 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.
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Requisitos
para o acceso
á xubilación
parcial

Idade mínima de acceso

Carreira de cotización
necesaria para acceder

Cotización á sombra

Redución máxima da
xornada

Cotización

Coeficientes redutores

Novo requisito

Valoración

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.

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

Si, aplícase o mecanismo de
“cotización á sombra”
- Ata o 50% con carácter x eral.
- 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)
Ata o 100% de xornada completa;
prevese período transitorio.

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.
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
Igual que Lei 27/2011

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
Acelérase o calendario de cumprimento
deste obxectivo establecido pola Lei
27/2011

Non se prevén coeficientes redutores na
contía da pensión do xubilado parcial.

Igual que Lei 27/2011

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:

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
Anticipo da idade á que se
xubilado/a
pode acceder á xubilación
parcialmente (1)
parcial (2)

2013
2014
2015
2016
2017
2018

50%
55%
60%
65%
70%
75%

3 anos e 11 meses
3 anos e 10 meses
3 anos e 9 meses
3 anos e 8 meses
3 anos e 7 meses
3 anos e 6 meses

2021
2022
2023
2024
2025
2026

90%
95%
100%
100%
100%
100%

2019

80%

3 anos e 4 meses

A partir de
2027

100%

3 anos
2 anos re10 meses
2 anos e 8 meses
2 anos e 6 meses
2 anos e 4meses
2 anos e 2 meses
2
ano
s

2020
85%
3 anos e 2 meses
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
(1)

7

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 ata
270 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.
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:

Situacións compatibles e acumulables
Excedencia
Excedencia
Redución de
Días computables por coidado de fillos/
112
días
por
parto
coidado
doutros
xornada por
coidado fillo/a (Artigo
as
(Artigo
235
LXSS)
familiares
(art.
coidado
de fillos/as
236 LXSS)
(art. 237.1
237.2
LXSS)
(art.
237.3
LXSS)
LGSS)

270 dias/fillo/a

3 anos/fillo/a

112 días/fillo/a

Afecta limite de 5 anos/traballador/a

1 ano/familiar

Excluído límite 5 anos
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2 anos/fillo/a

CUESTIÓNS DE INTERESE
1. Complemento para a redución da fenda de xénero
O antigo complemento por maternidade elimínase e no seu lugar introdúcese o
complemento para a redución da fenda de xénero (Artigo 60 da Lei Xeral da
Seguridade Social, RDL 8/2015).
Consiste nunha cantidade fixa de 27 euros mensuais (14 pagas) por cada filla ou fillo
natural ou adoptado ata un máximo de catro para as mulleres beneficiarias dunha
pensión contributiva de xubilación, por incapacidade permanente ou viuvez xeradas a
partir do 4 de febreiro de 2021.
Este complemento poderá superar o límite máximo das pensións públicas. E
actualizarase cada ano na mesma porcentaxe que as pensións contributivas.
O complemento non se terá en conta a efectos de dereito de complemento a mínimos.
Cando se compatibilizan pensións de máis de un réxime o complemento aplicarase
unicamente á causada no réxime no que se teñan máis períodos de alta.
Este complemento recoñecerase á muller sempre que non medie solicitude a favor do
outro proxenitor.
Se as dúas proxenitoras son mulleres recoñeceráselle a quen perciba pensión de menor
contía.
Non se recoñecerá este complemento aos pais ou nais privados da patria potestade nin
aos pais condenados por violencia contra a muller.
Para que o complemento poida ser solicitado polo proxenitor home debe cumprir un
dos seguintes requisitos e en ambos casos corresponderlle unha pensión inferior á da
muller:
•

Causar pensión de viuvez.

•

Causar pensión e ter visto afectada a súa carreira profesional polo
nacemento ou adopción.

Quen ata a data estivera percibindo o complemento por maternidade manterao. Se dito
complemento fose menor que o novo complemento para a redución da fenda de xénero
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pódese optar polo novo 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 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. Este beneficio non será de aplicación nos supostos de xubilación parcial.
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Os nosos locais
Santiago de Compostela
Rúa Miguel Ferro Caaveiro 8, 1º
andar
CP 15707
Telf. 981 551 826
ensino.stgo@galicia.ccoo.es
A Coruña
Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º
andar
CP 15008
Telf. 981 145 895
scensino.coru@galicia.ccoo.es
Ferrol
Rúa María 42-44
CP 15402
Telf. 981 369 336
scensino.ferrol@galicia.ccoo.es
Lugo
Rolda da Muralla 58, 4º andar
CP 27002
Telf. 982 221 060
scensino.lugo@galicia.ccoo.es
Monforte
Roberto Baamonde s/n
CP 27400
Telf. 982 401 518
scensino.lugo@galicia.ccoo.es
Ourense
Parque San Lázaro 12, 3º andar
CP 32300
Telf. 988 392 256
scensino.oure@galicia.ccoo.es
O Barco
Praza do Concello 2, 1º andar
CP 32003
Telf. 988 322 034
scensino.oure@galicia.ccoo.es
Pontevedra
Rúa Pasantería 1, 2º andar
CP 36002
Telf. 986 866 276
scensino.pont@galicia.ccoo.es
Vigo
Rúa das Teixugueiras 11
entrechán
CP 36212
Telf. 986 246 847
scensino.vigo@galicia.ccoo.es

www.ccooensino.gal
Accede a toda a información do ensino
galego na nosa páxina web.

