NOTA EXPLICATIVA DEL REIAL DECRET 1449/2018, DE 14 DE DESEMBRE, PEL QUAL S'ESTABLEIX EL
COEFICIENT REDUCTOR DE L'EDAT DE JUBILACIÓ EN FAVOR DELS POLICIES LOCALS AL SERVEI DE LES
ENTITATS QUE INTEGREN L'ADMINISTRACIÓ LOCAL (BOE núm. 302, de 15-12-2018)1

L'art. 206.1 TRLGSS preveu que l'edat mínima exigida per tenir dret a pensió de jubilació en el Règim
General de la Seguretat social pot ser rebaixada per Reial decret en aquells grups o activitats professionals
els treballs siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i acusin elevats
índexs de morbiditat o mortalitat, sempre que els treballadors afectats acreditin en la respectiva professió
o treball el mínim d'activitat que s'estableixi2.
En el cas de les policies locals es reconeix el coeficient reductor de l'edat de jubilació perquè els
requeriments psicofísics que s'exigeixen per al seu ingrés en aquest cos de seguretat, així com el
desenvolupament de l'activitat inherent a aquest cos, no es poden realitzar o resulten més costosos a partir
d'una determinada edat.
El Reial decret també garanteix l'equilibri financer del sistema de la Seguretat Social perquè estableix una
cotització addicional per aquest col·lectiu.
Àmbit subjectiu d'aplicació (art. 1):
S'aplica als funcionaris de carrera inclosos en el Règim General de la Seguretat Social que siguin membres
de la Policia local al servei de les entitats locals (en les seves diferents escales, categories o especialitats).
Cotització addicional (art. 6):


Es produirà un increment en la cotització a la Seguretat Social d’aquest col·lectiu en els termes que es
determini legalment.



Segons la DA 164ª de la LPGE de 20183, la cotització addicional es produirà sobre la base de cotització
per contingències comunes, tant per a l'Administració com per al funcionari, que serà del 10,60%
(8,84% a càrrec de l'administració i el 1,76%).

Coeficient reductor aplicable a l’edat de jubilació (art. 2):


L'edat ordinària exigida per a l'accés a la pensió de jubilació4 1 es reduirà en un període equivalent al
que resulti d'aplicar als anys complets efectivament treballats com a policia local el coeficient reductor
del 0,20.
Requisits:
-

Tenir com a mínim una edat inferior a 5 anys a l’edat ordinària de jubilació o 6 anys si ha cotitzat
efectivament 37 anys5.

1

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-A-2018-17135.pdf
En aquest sentit, vid. el Reial Decret 1698/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general
per establir coeficients reductors i anticipar l'edat de jubilació en el sistema de la Seguretat Social..
3
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE núm. 161 de 4 de juliol, pàg. 66876):
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
4
Fixada a l’art. 205.1.a) del TRLGSS: “a) Haver complert 67 anys, o 65 anys quan s'acreditin 38 i 6 mesos de cotització ...”.
5
Cal tenir present que en aquest cas existeix un règim transitori previst a la DT 1ª (del 2019 fins al 2027) i que pel 2019 només
caldrà haver cotitzat 35 anys i 6 mesos.
2

1

-

Tenir el període de carència necessari per accedir a la prestació de jubilació (15 anys)6 i haver
cotitzat 15 anys com a policia local. 7

-

La persona interessada ha de comunicar a l'Administració municipal corresponent la seva voluntat
d'acollir-se a aquesta modalitat de jubilació abans del dia 31 de gener de cada any (DT 2ª).

Es considerarà com a temps efectivament treballat (art. 3) als exclusius efectes d’aplicació del coeficient
reductor “els temps d'activitat efectiva i cotització destinat en llocs propis dels Cossos de Policia local al
servei de la respectiva entitat local”, descomptant-se les absències al treball excepte les següents:
a) les derivades d’IT (per malaltia o accident);
b) les derivades de la prestació de maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o
risc per lactància natural; i,
c) els permisos i llicències retribuïts, gaudits en virtut de les corresponents disposicions normatives o
convencionals.
Consideració com a cotitzat del temps de reducció (art. 4):


El període de temps en què resulti reduïda l'edat de jubilació del treballador es computarà com a temps
cotitzat als efectes exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora de la prestació
Règim transitori (DT 1ª):
Els anys de cotització efectiva com a policia local per poder anticipar l’edat de jubilació en 6 anys respecte
a l’edat ordinària que correspongui, seran exigits de manera progressiva fins arribar als 37 anys que
determina l’art. 2:
Anys de cotització
35 anys i 6 mesos
36 anys
36 anys i 6 mesos
37 anys

Fet causant de la pensió
2019
de 2020 a 2022
de 2023 a 2026
a partir de 2027

Taxa addicional de reposició de la policia local (DT 2ª):
Segons la DA 165ª de la LPGE de 2018, les entitats locals disposaran durant 2018 d'una taxa addicional de
reposició per les policies locals determinada pel nombre de baixes que es prevegin com a conseqüència de
l’avançament de l'edat de jubilació per aquest col·lectiu l’any 2019.
Aquesta taxa addicional es descomptarà de la que correspongui en els exercicis 2019 i 2020.
Aquesta taxa de reposició addicional serà efectiva des la presentació de la sol·licitud de jubilació anticipada
per l’interessat.
Entrada en vigor (DF3ª):
El Reial decret entrarà en vigor el dia 2 de gener de 2019.

6

Segons l’art. 205.1.b) del TRLGSS: “tenir cobert un període mínim de cotització de 15 anys, dels quals almenys 2 han d'estar
compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret”.
7
No es tenen en compte els anomenats “dies quota” (cotització de les pagues extraordinàries).
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