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Resum
Reial Decret Llei 5/2013, de mesures per afavorir la
continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major
edat i promoure l'envelliment actiu.
MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE JUBILACIÓ EN LA SEGURETAT SOCIAL
♦ Es modifica la regulació de la jubilació anticipada i de la jubilació parcial, que per la
Llei de reforma de les pensions van haver d'entrar en vigor el passat dia 1 de gener de
2013, però la seva aplicació va ser suspesa pel Reial decret-llei
llei 29/2012 durant 3 mesos.
♦ S'introdueixen regles transitòries noves per a l'aplicació de la jubilació parcial.

JUBILACIÓ PARCIAL
(CONTRACTE A temps parcial I CONTRACTE DE RELLEU)
La nova regulació a través del nou
nou redactat de l'article 166 (apartats 1 i 2) de la
LGSS i de la introducció d'una nova disposició transitòria 22ª, modifica els seus requisits,
en particular la reducció de jornada requerida i l'edat que permet al seu l'accés:

1.- Si es concerta simultàniament
simultàni
un contracte de relleu (la gran majoria dels
casos):
1.1.- L'edat requerida:
Fins ara era 61 anys i serà l'establerta en una escala (art. 166.2 LGSS),
incrementant-se
se any rere any fins al
a 2027 en funció dels períodes de cotització
acreditats en el moment d'accedir a ella.
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1.2.- La reducció
ducció de la jornada de treball:
Ha
a de ser com a mínim d'un 25 % i com a màxim del 50 % (abans 75%), o del 75
% (abans 80%) per als supòsits en què el treballador relllevista sigui contractat
indefinidament i a jornada completa.
1.3.- Nova condició en la durada del contracte de relleu indefinit:
Haurà
aurà de mantenir-se
mantenir
almenys en una durada igual al resultat de sumar 2 anys
al mateix temps que li falti al treballador substituït per aconseguir
conseguir l'edat legal de
jubilació (Disp. trans. 22ª.1 LGSS). En el cas que el
contracte s'extingeixi abans d'aconseguir aquesta
durada, l'empresari estarà obligat a celebrar un de
nou en els mateixos termes de l'extingit
l'e
i pel temps
restant.
L'incompliment
per
part
de
l'empresari d'aquestes previsions el farà responsable
del reintegrament de la pensió que hagi percebut el
pensionista a temps parcial.
1.4.- Període de cotització:
S'haurà d'acreditar un període de cotització de 33
anys (abans 30), computant-se,
computant
exclusivament a
aquests efectes, el temps de prestació del servei
militar obligatori
atori o de la prestació social
substitutòria,
ria, amb el límit màxim d'1 any.
1.5.- Les bases de cotització:
cotització
Per al 2013 serà equivalent al 50 % de la
que hagués correspost a jornada completa
(abans
30%)
Aquest
percentatge
s'anirà incrementant en un 5% fins a aconseguir el
100% l’any 2023. (Veure taula de la dreta).

2.- Per als casos d’accés a jubilació parcial sense necessitat de celebració
simultània d’un contracte de relleu:
Fins ara ha estat un supòsit poc habitual al nostre col·lectiu, ja que comporta que el jubilat parcial hagi
complert l’edat legal per accedir a la jubilació completa i opti
opti per seguir treballant en situació de
jubilació parcial.

2.1.- Edat:: s'efectua un ajust tècnic en esmentar-se
esmentar se expressament l'aplicació gradual
de l'exigència d'aquest requisit [disp. trans. 20ª, en relació amb l'art. 161.1.a) LGDD].
2.2.- Reducció de la jornada de treball exigida: s'estableix que ha d'estar compresa
entre un mínim del 25% i un màxim del 50% (abans el màxim se situava en el 75%).
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3.- Modificació de la regulació de contractes a temps parcial i contractes de
relleu a l’Estatut
Estatut dels Treballadors (E.T.):
La regulació de la jubilació parcial es connecta directament amb la del contracte a
temps parcial i el contracte de relleu, i en conseqüència s’ha reformat l'article 12.6 i 7 de l’E.T.
l’E.T
de manera que es mantingui una adequada coordinació entre tots dos textos legals.
Els requeriments establerts a l’Estatut dels Treballadors són:

3.1.- L'edat d’accés a la jubilació parcial: conforme al requadre de l’apartat 1.1.
3.2.- Antiguitat en l’empresa: mínim
ínim 6 anys immediatament anteriors a la data de la
jubilació parcial.
3.3.- Reducció de la jornada de treball: conforme a l’apartat
apartat 1.2.
1.2 Els percentatges
s’han d’entendre referits a la jornada d’un treballador a temps complet
comparable.
3.4.- Període de cotització:
cotització 33 anys (veure apartat 1.4.). En el supòsit de persones
amb discapacitat en grau igual o superior al 33%, el període exigit es redueix a 25
anys.
3.5.- Correspondència entre les bases de cotització: La del treballador rellevista no
podrà ser inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització corresponents als
6 darrers mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.
3.6.- Durada dels contractes de relleu: Com a mínim, igual al temps que li falti al
treballador substituït per assolir l’edat de jubilació (65 anys o més, segons
escala).
3.6.1.- Si el contracte de relleu es celebra a jornada completa i per temps indefinit, s’haurà de
mantenir al menys per una durada igual al resultat
resultat de sumar dos anys al temps que li falti al
treballador substituït per assolir l’edat de jubilació. Si el contracte de relleu s’extingeix abans
d’assolir la durada mínima indicada, l’empresari haurà de celebrar un nou contracte amb els
mateixos termess que l’extingit, pel temps restant. L’incompliment d’aquestes condicions
obligarà a l’empresari al reintegrament de la pensió que hagi percebut el treballador jubilat
parcial.
3.6.2.- Es mantenen les condicions de que el futur rellevista es trobi en situació
situ
de desocupació o que
tingués concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada. També es contempla
que si el treballador jubilat parcial, en complir l’edat de jubilació, continués treballant a
l’empresa, el contracte de relleu celebrat per temps
temps determinat podrà prorrogar-se,
prorrogar
mitjançant
acord entre les parts, per períodes anuals, extingint-se
extingint se en tot cas al finalitzar el període
corresponent a l’any en que es produeixi la jubilació total del treballador rellevat.
3.6.3.- Recordem també que continua sent necessari el mutu acord entre empresa i treballador per a
accedir a la situació de la jubilació parcial.
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JUBILACIÓ ANTICIPADA
1.- Per causa no imputable a la voluntat del treballador:
1.1.- L'edat requerida:
Fins ara el requisit era tenir 61 anys complerts. A partir d’ara, l'edat per accedir a
ella ha de ser inferior en 4 anys (com a màxim) a la legal exigida (67 anys o 65 anys
quan s'acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització). Es tindrà en compte l'aplicació a
aquests efectes del període transitori - disp. trans. 20ª LGSS.
En coherència
ncia amb la normativa laboral, ara:
1.1.1.- El cessament en el treball ha de produir-se
produir se com a conseqüència
conse
d’una situació de reestructuració empresarial que impedeixi (abans
“objectivament”) la continuïtat de la relació laboral.
1.1.2.- Per als supòsits de força major, la necessària constatació per
l'autoritat laboral.
1.1.3.- Exigència, per als supòsits d'acomiadament col·lectiu o
acomiadament objectiu de l'article 52 c) de l’E.T., d'acreditar (mitjançant
document de transferència bancària o equivalent) haver percebut la
indemnització corresponent derivada de l'extinció del contracte de treball o
haver interposat demanda judicial o d'impugnació de la decisió
dec
exhaurida per
poder accedir a la jubilació anticipada.

1.2.- Es modifiquen els coeficients reductors:
En
n funció del període de cotització acreditat, resulten aplicables a la pensió per
cada trimestre o fracció de trimestre que, en el moment del fet causant, li falti al
treballador per complir l'edat legal de jubilació que en cada cas resulti d'aplicació,
establint-se
se la següent escala:
Període de cotització

Coeficient per trimestre

Inferior a 38 anys i 6 mesos

2%

Igual o superior a 38 anys i 6 mesos i inferior a 41

1,875 %

anys i 6 mesos
Igual o superior a 41 anys i 6 mesos i inferior a 44
anys i 6 mesos

1,75 %

Igual o superior a 44 anys i 6 mesos

1,625 %
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2.- Jubilació anticipada per voluntat del treballador:
2.1.- L'edat requerida:
L’edat complerta ha de ser inferior en 2 anys (com a màxim) a la legal exigida (67
anys, 65 anys o la que procedeixi conforme a les normes transitòries -art. 161.1 a) i
disposició transitòria 20ª LGSS). Fins ara, l’edat requerida era de 63 anys.
2.2.- Període mínim de cotització:
cotització
Ara el període mínim de cotització exigit és de 35 anys (abans 33).
2.3.- Es modifiquen els coeficients reductors:
En
n funció del període de cotització acreditat, resulten aplicables a la pensió per
cada trimestre o fracció de trimestre que, en el moment del fet causant, li falti al
treballador per fer l'edat legal de jubilació que en cada cas resulti d'aplicació,
establint-se
se la següent escala:

Període de cotització

Coeficient per
trimestre

Reducció
anterior

Inferior a 38 anys i 6 mesos

2%
(8 % anual)

1,875 %

Igual o superior a 38 anys i 6 mesos i inferior a 41

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

1,625 %

anys i 6 mesos
Igual o superior a 41 anys i 6 mesos i inferior a 44
anys i 6 mesos

1,75 %
(7 % anual)

Igual o superior a 44 anys i 6 mesos

1,625 %
(6,5 % anual)
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NORMES TRANSITÒRIES
EN MATÈRIA DE PENSIÓ DE JUBILACIÓ
El RD-L 5/3012 també contempla quina ha de ser la normativa aplicable a la pensió de jubilació a
cada moment, modificant la DF 12ª de la Llei de reforma de les pensions.
A partir del dia 1 d’abril, la normativa d’aplicació a les pensions de jubilació serà l’establerta a la Llei
L
27/2011,, amb les modificacions introduïdes pel aquest nou RD.
Això no obstant, se seguirà aplicant la regulació de la pensió de jubilació (modalitats, requisits
d'accés, condicions i regles de determinació de prestacions) vigent a 31 de desembre de 2012,
20
a les
pensions que es causin abans d'1 de gener de 2019,
2019 en els següents supòsits:
1.- Persones la relació laboral de les quals s'hagi extingit abans d'1 d'abril de 2013, sempre que amb
posterioritat a tal data no tornin a quedar incloses en algun dels règims del sistema de la Seguretat
Social.
2.- Persones amb relació laboral suspesa o extingida abans de l'1 de gener de 2019 com a conseqüència
de decisions adoptades en EROS, o per convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius
d'empresa (degudament
egudament registrats a l’INSS en el termini que reglamentàriament es determini), així com
per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a 1
d'abril de 2013.
3.- Els qui abans de l'1 d'abril de 2013 hagin
hagin accedit a la pensió de jubilació parcial.
4.- Els incorporats abans d'1 d'abril de 2013 a plans de jubilació parcial recollits en convenis col·lectius de
qualsevol àmbit o acords col·lectius d'empresa (degudament registrats a l’INSS en el termini que
reglamentàriament
glamentàriament es determini) amb independència que l'accés a la jubilació parcial s'hagi produït
abans o després de l'1 d'abril de 2013.
La qüestió de la determinació de la normativa aplicable a la pensió de jubilació fruit dels canvis operats
per la Lleii 27/2011, i els supòsits llistats –i ara modificats- en la seva disposició addicional 12ª en els quals
procedeix l'aplicació de la vigent amb anterioritat a 1 de gener de 2013, entronca directament amb
una altra modificació continguda al RDL 5/2013 (disp. final 5ª) que afecta a la forma d'acreditar que
l'interessat es troba en algun d'aquests casos i que procedeix, per tant, l'aplicació de la legislació
anterior. A través de la nova redacció de l'article 4 (apts. 1 i 3) del Reial decret 1716/2012 per als
supòsits
upòsits recollits als punts 1 i 4 anteriors les novetats giren entorn de:
4.1.- El termini per l'efectuar la comunicació de la situació i aportar la documentació corresponent.
corresponent
Els treballadors afectats, els representants unitaris i sindicals o les empreses disposaran
di
fins al dia
15 d'abril de 2013 per comunicar i posar a la disposició de les adreces provincials de l’INSS, en un cas,
còpia dels EROS, dels convenis col·lectius, dels acords col·lectius d'empresa o de les decisions
adoptades en procediments concursals
concursals que s'hagin aprovat, subscrit o declarat abans de l'1 d'abril
de 2013 i en els quals es contempli l'extinció o la suspensió de la relació laboral, amb independència
que l'extinció de la relació laboral s'hagi produït amb anterioritat o amb posterioritat
posteriorit a l'1 d'abril de
2013 i, en un altre cas, els plans de jubilació parcial, recollits en convenis col·lectius o acords
col·lectius d'empreses, subscrits abans de l'1 d'abril de 2013, amb independència que l'accés a la
jubilació parcial s'hagi produït abans
abans o després d'aquesta data. Per a aquests últims supòsits s'exigeix
la presentació, a més, de certificació de l'empresa acreditativa de la identitat dels treballadors
incorporats al Pla de Jubilació Parcial abans de l'1 d'abril de 2013. Tot i que no són aquestes
aq
situacions
habituals al nostre sector, s’ha volgut fer esment en tant que la norma les contempla.
4.2.- Les conseqüències de l'omissió del deure efectuar les comunicacions i presentar la documentació
corresponent.
Mentre que, com fins ara, si malgrat l’omissió
l’omissió d’informació, l'Administració de la Seguretat
Social tingués coneixement per una altra via de la concurrència dels requisits previstos per als supòsits
esmentats, procedirà a aplicar la legislació vigent abans d'1 de gener de 2013 al sol·licitant de la
pensió de jubilació, s'atorga ara un tractament diferenciat als acords col·lectius d'empresa, la
comunicació dels quals a l’INSS serà preceptiva en un termini que finalitza el 15 d'abril de 2013.
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