SEGURETAT SOCIAL: BUITS DE COTITZACIÓ
Anualment la Seguretat Social ens envia un Informe
de Vida Laboral, que conté els dies totals que portem
cotitzats des que vam començar a treballar per primera
vegada. És important que comprovem que les dades
que figuren en el mateix, siguin correctes i coincidents
amb els anys treballats.
No obstant això, CCOO estem detectant que alguns companys i companyes tenen “buits de
cotitzacions” quan demanen a la Seguretat Social una relació històrica de totes les seves
cotitzacions, especialment dels anys en què les dades s'incorporaven de forma manual, encara que la
seva Vida Laboral aparegui correcta. Aquesta informació és encara més important, ja que d'ella
dependrà el càlcul de prestació de jubilació que tinguem a futur.
En principi, aquesta circumstància afecta a les persones que tinguin propera la seva jubilació, ja
que segons l'última Reforma de Pensions, per a les jubilacions sol·licitades en 2015, s'utilitzaran
com a base de càlcul les bases reguladores dels últims 18 anys. CCOO vam informar al seu
moment que la citada Reforma de Pensions estableix un període transitori d'entrada en vigor fins a
2027, tant per als anys de cotització necessaris per jubilar-se amb 65 anys, com el període que es
prendrà com a base per al càlcul de la pensió, i que a partir de 2022 serà dels últims 25 anys. En
qualsevol cas, les condicions concretes dependran de les carreres de cotització de cada persona i
requereixen d'un estudi individualitzat.
Per tant, quan estiguem propers a la nostra jubilació, és convenient verificar que no existeixin buits
en el nostre històric de cotitzacions, pel que podrem demanar el corresponent “Informe de bases de
cotització històric” a la Seguretat social. Si en aquest informe apareguessin buits de cotització, pots
resoldre aquestes incidències de dues formes:
Si disposes de signatura digital, pots fer-ho a través de la pròpia Web de la Seguretat Social:
www.seg-social.es . Segons els casos que hem pogut anar constatant, la resolució te l'enviaran al
correu electrònic que facilitis en un termini aproximat de 48 hores. A continuació, t'indiquem la ruta
que has de seguir:
www.seg-social.es> Sede electrónica> Ciudadanos> Con Certificado Digital> Solicitud de
rectificación de Bases de Cotización> Observaciones (Posarem: “Por error no aparece la base de
cotización, corresponde poner la misma que aparece en el mes inmediatamente anterior y/o
posterior) >Añadir periodo de rectificación (podràs incloure els períodes necessaris).
Si no tens signatura digital, hauries de personar-te en l'administració que et correspongui de la
Seguretat Social i fer la reclamació per escrit.
Si finalment la teva incidència no s'hagués resolt, pots acudir als delegats i delegades de CCOO,
que t'orientarem i assessorarem per a la seva resolució.
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