
           
                      

  
 
STSJ de Madrid de 10 de novembre de 2015, recurs 579/2015 
 
Jubilació anticipada: no es pot incrementar el percentatge aplicable per tenir 
més cotitzacions de les necessàries per aconseguir el 100 % de la pensió (accés al 
text de la sentència) 
 
L’INSS va reconèixer al demandant una pensió del 82 % per jubilació anticipada 
involuntària als 62 anys, i li va descomptar un percentatge del 18 % (6 % anual, 
en haver cotitzat mes de 41 anys a la Seguretat Social). 
 
El pensionista considera discriminatòria aquesta solució ja que ha cotitzat per 
sobre del màxim que té en consideració la legislació i això no es tradueix en la 
pensió a percebre, a diferència del que ocorre quan algú es jubila amb posterioritat a 
l’edat ordinària de jubilació, no cotitzant-se, a més, per contingències comunes a partir 
d’aquesta edat. En aquest últim cas es permet una pensió que pot ser superior al 100 % 
de la base reguladora, circumstància que sota el seu punt de vista va en detriment 
d’aquells que han cotitzat més i es jubilen anticipadament, el que suposaria una 
vulneració del principi d’igualtat per raó d’edat. 
 
El TSJ desestima la reclamació del pensionista, basant-se en els arguments 
següents: 
 
 Segons l’art. 163 LGSS el topall màxim del percentatge és del 100 % qualsevol que 

sigui la modalitat de jubilació. Tant si es tracta de la jubilació anticipada, com 
de l’ordinària o postergada, per al càlcul de l’import cal aplicar a la base 
reguladora un percentatge en funció dels anys de cotització però sense 
superar el 100 %. El possible excés en la cotització no es computa per a 
ningú, i per tant no hi ha situacions diferents a comparar en una hipotètica 
desigualtat de tracte o discriminació per edat. A un treballador que tingués 41 
anys de cotització i es jubilés als 67 anys, en aquesta primera fase se li aplicaria el 
100 % com a topall. No és cert que a qui es jubila tardanament se li computen els 
anys d’excés de cotització que superen els necessaris per assolir el percentatge del 
100 %. 

 
 On sí es produeix una disparitat, però no injustificada, és quant al 

percentatge addicional de cotització per a les persones que accedeixin a la 
jubilació a una edat superior a l’ordinària, aplicant-se un percentatge divers en 
funció dels anys de cotització que té l’interessat i els anys de demora en l’accés a la 
jubilació a partir de l’edat de jubilació ordinària. Però no per això es produeix cap 
desigualtat de tracte ni discriminació. Partint de l’absoluta igualtat en la determinació 
del percentatge que s’aplica sobre la base reguladora, a continuació la normativa 
ordena aplicar uns coeficients reductors sobre la pensió als que es jubilen 
anticipadament i afegir un percentatge addicional a qui es jubila de manera 
tardana (i ni una cosa ni l’altra als que es jubilen a l’edat ordinària). 

 
 Respecte als que es jubilen amb anticipació, la norma ja distingeix segons 

els anys de cotització efectuats, reduint menys la pensió als que han cotitzat 
més. La Llei té en compte, per tant, l’esforç contributiu. 

 
 El que no té fonament és considerar iguals la situació de qui es jubila abans 

de l’edat ordinària i de qui ho fa després, doncs sent completament dispars, 
no és objectable que al primer grup se li apliqui un coeficient reductor i al 
segon un percentatge addicional. Aquesta diferent regulació no s’ha articulat 
arbitràriament a partir de categories de persones o grups, sinó en atenció 
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exclusivament a l’heterogeneïtat de posicions jurídiques, operant en funció d’un 
element objectiu.  

 
 No es considera que la normativa vigent infringeixi l’art. 14 de la 

Constitución, al que cal afegir que, com declara la STC 78/2004, “l’art. 41 de la 
Constitución converteix a la Seguretat Social en una funció estatal en la qual passa a 
ocupar una posició decisiva el remei de situacions de necessitat, però aquestes 
situacions han de ser apreciades i determinades tenint en compte el context general 
en què es produeixen i en connexió amb les circumstàncies econòmiques, les 
disponibilitats del moment i les necessitats dels diversos grups socials. No es pot 
excloure per això que el legislador, apreciant la importància relativa de les situacions 
de necessitat a satisfer, reguli, en atenció a les circumstàncies indicades, el nivell i 
condicions de les prestacions a efectuar o les modifiqui per adaptar-les a les 
necessitats del moment”. 

 


