
 

 

 
COM CALCULAR LA TEVA  PENSIÓ 
 

A partir del 5 de novembre, al web TU SEGURIDAD SOCIAL (https://tu.seg-
social.gob.es) està disponible un nou simulador que permetrà conèixer l’import de la 
pensió pública en funció de les nostres cotització. Aquí t’indiquem com accedir a 
aquesta simulació.  
 

 

 
Regístrat al web: 

TU SEGURIDAD SOCIAL 
 

Per això, es necessita un 'codi d’activació’ que has de sol.licitar 
acudint presencialment a una Oficina de la Seguretat Social o de 
l’Agència Tributaria. Abans s’ha de sol·licitar una cita prèvia en 
qualsevol d’aquestes oficines i, un cop allà, s’ha de sol·licitar el 
registre en la nova plataforma CL@VE. Per això, has de dur el DNI. 

 
Accedeix al web: 

https://tu.seg-social.gob.es 

Un cop introduït el número d’identificació, el correu i el codi 
d’activació, apareix al home la informació sobre el treball: el temps 
cotitzat, a efectes de prestacions, i el temps que falta para accedir a 
la jubilació ordinària. 
Des d’allà es pot accedir al simulador de jubilació fent clic en el botó 
"SIMULAR LA TEVA JUBILACIÓ”. 

 

 
 

Escull l’opció desitjada 

Pots optar inicialment per una simulació amb una situació personal 
"bàsica". Però també pot escollir l’opció de "Modificar Situacions 
personals", que son aquelles que la llei recull com susceptibles de 
proporcionar un possible benefici en la seva futura pensió de jubilació. 
En aquest cas, has d’incorporar la teva situació personal per 
comprovar si aquesta et suposa una millora has d’incorporar la teva 
situació personal per a comprovar si aquesta et suposa una millora en 
la futura jubilació. 
També està disponible la possibilitat de siumlar situacions de 
jubilació anticipada, ordinària i demorada. 
El simulador planteja d’inici un càlcul que projecta la situació de la 
cotització actual fins la data de jubilació ordinària. Si bé des del 
Ministerio de Empleo expliquen que "s’ha previst que l’usuari pugui 
canviar la situació futura per a que pugui plantejar diferents escenaris 
i obtenir informació que li permeti prendre les decisions adequades 
pel seu futur". 

 

 

http://ow.ly/UsnqF
http://ow.ly/UsnqF

