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XUBILACIÓN: RESUMO DA NORMATIVA 

  

Beneficiarios: Todas aquelas persoas interesadas en xubilarse con data posterior ao 1 

de xaneiro de 2015 

Supostos : Xubilacióna unha idade superior á idade de xubilación forzosa 

 pensión máxima: 2.560,88€/mes  

 haber regulador do subgrupo A1 para o 2015 é 2.875,62€/mes 

 contía máxima adicional que se pode percibir é de 314,74€mes (2.875,62-

2.560,88) 

 Contía adicional non ten efectos sobre posibles pensións a favor de familiares 

  

DESENVOLVEMENTO LEXISLATIVO 

  

A disposición adicional vixésimo quinta da Lei 36/2014, do 26 de decembro, 

Orzamentos xerais do Estado para o 2015, establece que: "As pensións do Réxime de 

clases pasivas do Estado que se causen a partir do 1 de xaneiro de 2015, seralles de 

aplicación o establecido no apartado 2 do artigo 163 do texto refundido da LEi Xeral da 

Seguridade Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1994, do 20 de xuño" 

 

O artigo163 no seu apartado 2 prescribe o seguinte: "Cando se acceda á pensión 

de xubilación a unha idade superior á que resulte da aplicación en cada caso do 

establecido na letra a) do apartado 1 do artigo 161, sempre que ao cumprir esta idade 

se reunira o período mínimo de cotización establecido na letra b) do citado apartado, 

recoñecerase ao interesado unha porcentaxe adicional por cada ano completo cotizado 

entre a data na que se cumpriu dita idade e a do feito causante da pensión, e a contía 
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estará en función dos anos de cotización acreditados na primeira das datas indicadas, 

segundo a seguinte escala: 

  

 Ata 25 anos cotizados: 2% 

 Entre 25 e 37 anos: 2,75% 

 A partir de 37 anos: 4%. 

  

A porcentaxe adicional obtida segundo o establecido no parágrafo anterior 

sumarase ao que con caracter xeral corresponda ao interesado de acordo co aprtado 1, 

aplicándose a porcentaxe resultante á respectiva base reguladora para os efectos de 

determinar a contía da pensión, que non poderá ser superior en ningún caso ao límite 

establecido no artigo 47.  

 

No suposto de que a contía da pensión recoñecida alcance o indicado límite sen 

aplicar a porcentaxe adicional ou aplicandoo so parcialmente, o interesado terá dereito, 

ademais, a percibir anualmente unha cantidade nun importe que se obterá aplicado ao 

importe de dito límite vixente en cada momento a porcentaxe adicional non utilizada 

para determinar a contía da pensión, redondeado á unidade máis próxima por exceso. 

A citnada cantidade devengarase por meses vencidos e aboará en 14 pagas, sen que a 

suma do seu importe e o da pensión ou pensións que tivera recoñecidas o interesado, 

en cómputo anual, poida superar a contía do tope máximo da base de cotización vixente 

en cada momento, tamén en cómputo anual". 


