SITUACIÓ DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ L’ANY 2014

La reforma de les pensions retarda l'edat de jubilació des dels 65
als 67 anys l’any 2027. Fins a aquesta data es farà de manera gradual:
l’any 2013 era necessari haver complert 65 anys i un mes per accedir a
la pensió de jubilació completa i aquest any 2014 caldrà tenir els 65 i 2
mesos. Fins l’any 2018 l'edat per poder-se jubilar s'incrementarà un mes
per cada exercici i a partir d'aquesta data augmentarà en dos mesos
cada any fins al 2027.
Tot i així està previst que encara es puguin jubilar als 65 anys amb
la pensió íntegra els qui comptin amb una determinada cotització:
Aquest any 2014 els que hagin cotitzat durant 35 anys i 2 mesos. Per
cada exercici s'augmenta aquest període en 3 mesos, fins arribar a l’any
2027, en que qui vulgui jubilar-se als 65 anys haurà de comptar amb una
cotització de, com a mínim, 38 anys i mig.
D’altra banda, abans de la reforma les persones que complien els
65 anys podien tenir accés al 100% de la base reguladora, sempre i
quan haguessin cotitzat a la Seguretat Social durant 35 anys. Des de
gener de 2013 es va ampliant aquest període de cotització de manera
gradual, fins que l’any 2027 es demanin 37 anys cotitzats per tenir dret al
100% de la base. Des del 2013 fins al 2019 es té dret al 100% de la base
amb 35 anys i mig cotitzats; de 2020 a 2022 se’n requeriran 36; de 2023 a
2026, 36 i mig i a partir de 2027, els 37 anys cotitzats.
Finalment recordar que abans de gener de 2013, per tal de fixar la
quantia de la pensió que corresponia a cada persona es prenien en
consideració els 15 anys de cotització immediatament anteriors a la
jubilació. Actualment aquest període s'eleva en un any per exercici.
L’any 2014 es calcularà en relació als 17 anys anterior, fins que l’any 2022
el còmput es calculi sobre la base dels últims 25 anys cotitzats.
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