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La primera vegada que es va parlar de la jubilació als 65 anys va ser a 

Alemanya el 1889, quan l’esperança de vida era de 45 anys (Twitter) 

No sabem si aquesta afirmació és certa però si que ens dóna una idea de la 

evolució de les pensions al llarg dels anys i cap on van les pensions. 

Niño Becerra ens diu respecte el futur de les pensions, que a la llarga la 

pensió de viduïtat desapareixerà i que s’allargarà la vida laboral. 

El que és clar és que es preveu un canvi en el sistema de pensions, de fet 

un canvi que ja s’està produint en l’actualitat. 

L’any 2007 cotitzaven a Espanya 19,4 milions de persones i el 2012  16,1 

milions, per tant hi ha hagut un descens en 5 anys de 3,3 milions de 

persones.  

Això unit a l’envelliment de la població, no augura un bon paisatge perquè 

es mantingui el sistema de pensions que fins ara hem conegut. 

L’any 2012 l’esperança de vida era de 79 anys i es preveu que l’any 2051 

serà de 89 anys pels homes i 92 en les dones. 

Es preveu també que l’any 2051 hi haurà un número igual de persones 

actives que d’inactives i que hi haurà més persones de més de 64 anys que 

persones menors de 16. 

Tenint en compte que les pensions actuals es paguen amb les cotitzacions 

actuals i no és tracta d’un sistema de pensions individual, en que cada 

persona cotitza per pagar la seva  pròpia pensió, és clar que hi ha d’haver 

un canvi en els sistema si es vol mantenir la rendibilitat del ordre actual. 

En la pensió de jubilació aquest canvi ja s’està produint. 

Fins ara la jubilació era als 65 anys i era suficient  per poder cobrar, 15 

anys cotitzats, sempre que dos anys estiguessin cotitzats dins els últims 15 



anys abans de la jubilació. Per cobrar el 100% de la pensió s’exigia cotitzar 

35 anys. 

Ara la jubilació serà als 67 anys, només mantenint l’edat de jubilació als 65 

en aquells casos en que s’hagin cotitzat com a mínim 38 anys i mig. 

Aquest canvi serà progressiu i s’ha previst un escalat en el temps, sent 

obligatòria la jubilació als 67 anys a partir del 2027. 

També s’ha ampliat el número d’anys per al càlcul de la pensió. Fins ara es 

calculava amb la cotització dels últims 15 anys, ara es tindran en compte 

els últims 25 anys. Aquest canvi també serà progressiu, i serà obligatori a 

partir del 2022, preveient que això portarà a una reducció de les quanties 

de les pensions. 

Es manté l’augment del percentatge addicional (2 o 3%) per treballadors 

que es jubilin a una edat superior, incentivant així allargar la vida laboral. 

Es manté de moment la jubilació parcial i la anticipada però s’han endurit 

els requisits. 

També s’han establerts sancions a aquelles empreses que tenint beneficis 

acomiadin a treballadors  majors de 50 anys, ja que és un sector de difícil 

reinserció a la vida laboral. 

La pensió de viduïtat, també ha anat canviant des de la seva concepció. I ja 

fa temps que es parla d’un canvi profund, però de moment  els polítics no 

s’han atrevit a limitar-la ja que el cost polític encara pot ser molt car. 

España és un dels països junt amb Irlanda en els que els requisits per 

accedir a la pensió de viduïtat són més laxes. 

Només es demana matrimoni de mínim un any o amb fills i que  el finat 

hagi cotitzat 500 dies en període ininterromput en els 5 anys anteriors a la 

data de la mort. 

Abans els divorciats, tenien dret a cobrar la pensió en proporció als anys de 

convivència. Això ja ha canviat  i ara el que té dret a cobrar és l’últim 

cònjuge  i els separats o divorciats, només podran cobrar en aquells casos 

en que en la separació o divorci se’ls hagi reconegut una pensió 



compensatòria i com a màxim en igual quantia que la reconeguda com a  

pensió compensatòria. (Una recent sentència del TS ha reconegut el dret a 

cobrar no només quan es tingui reconeguda una pensió compensatòria, si 

no també en aquells casos en que hi hagi qualsevol pensió com per exemple 

d’aliments). També es reconeix a les víctimes de violència contra la dona. 

També es reconeix la pensió a aquelles persones que s’hagin divorciat o 

separat abans de l’any 2008, sempre que entre el divorci i la mort no hagin 

passat més de 10 anys, el matrimoni hagi durat més de 10 anys o tinguin 

fills en comú o el beneficiari sigui major de 50 anys. No s’han de complir 

aquests requisits en persones majors de 65 anys , que no tinguin dret a cap  

pensió i el matrimoni hagi durat més de 15 anys. 

També es reconeix a les parelles  de fet sempre que la mort s’hagi produït a 

partir de l’1 de gener de 2008 i hagin estat parella de fet per un període de 

2 anys inscrits en algun registre o bé amb convivència estable i notòria 

durant 5 anys, sempre que cap dels dos membres estigui impedit per 

contraure matrimoni. 

La pensió de viduïtat és compatible amb altres pensions (jubilació, SOVI, 

incapacitat...) amb l’únic límit dels complements a mínims. 

La pensió de viduïtat es va idear quan la dóna no estava incorporada al món 

laboral i amb la mort  del marit, la dóna quedava en precarietat laboral. 

Amb la incorporació de la dóna de forma generalitzada a la vida laboral, 

cada cop hi haurà més persones que cobraran la seva pròpia pensió i la de 

viduïtat. Actualment els homes també poden percebre la pensió de viduïtat. 

A l’octubre de 2013 hi havia a España 2. 341.110 vidus de les quals el 93% 

són dones. 664.294 persones reben també altres pensions, i aquesta última 

dada va en augment, per això és previsible que el sistema de pensions de 

viduïtat també canviï. 

Només cal mirar altres països de la UE per veure cap on pot evolucionar, 

per exemple a França i a Itàlia, la pensió de viduïtat és incompatible amb 

altres rendes o ingressos i Alemanya la pensió és temporal per les vídues 

més joves i es lliga sobretot a l’existència de fills menor. Així que vista 

l’evolució de la pensió de jubilació és fàcil pensar que anirem a enmirallar-



nos a altres països europeus endurint els requisits per accedir a la pensió de 

viduïtat.  

Ara bé en l’actualitat encara hi ha moltes persones que sobreviuen amb 

aquesta pensió com a única font d’ingressos i s’ha de seguir lluitant per 

aconseguir una pensió de viduïtat digne per a aquestes. 


