JUBILACIONS 2015
Quadre pel càlcul de la pensió de classes passives
Anys de servei
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Percentatge de l’haver
regulador

Haver anual brut Haver mensual brut
Grup A1 Grup A2 Grup A1 Grup A2

26,92
10.837,62 8.529,48
774,12
30,57
12.307,06 9.685,97
879,08
34,23
13.780,53 10.845,62 984,32
37,88
15.249,97 12.002,11 1.089,28
41,54
16.723,43 13.161,76 1.194,53
45,19
18.192,87 14.318,25 1.299,49
48,84
19.662,31 15.474,73 1.404,45
52,52
21.143,83 16.640,73 1.510,27
56,15
22.605,22 17.790,87 1.614,66
59,81
24.078,68 18.950,53 1.719,91
63,46
25.548,12 20.107,02 1.824,87
67,11
27.017,56 21.263,50 1.929,83
70,77
28.491,03 22.423,16 2.035,07
74,24
29.888,00 23.522,61 2.134,86
78,08
31.433,93 24.739,30 2.245,28
81,73
32.903,37 25.895,78 2.350,24
85,38
34.372,81 27.052,27 2.455,20
89,04
35.846,28 28.211,92 2.560,45
92,69
37.315,71 29.368,41 2.665,41
96,35
38.789,18 30.528,06 2.770,66
100
40.258,62 31.684,55 2.875,62
Límit màxim de pensions: 35.852,32 per tant 14 pagues de 2.560,88

Grups

Havers reguladors

A1
A2
B
C1
C2
E

40.258,62
31.684,55
27.744,96
24.334,27
19.252,45
16.414,24

609,25
691,85
774,69
857,29
940,13
1.022,73
1.105,34
1.188,62
1.270,78
1.353,61
1.436,22
1.518,82
1.601,65
1.680,19
1.767,09
1.849,70
1.932,30
2.015,14
2.097,74
2.180,58
2.263,18

Modalitats de jubilació Classes passives:
●Jubilació forçosa Requisit: Tenir 65 anys d’edat.
L’Administració de la Generalitat les està declarant d’ofici
en complir els 65 anys, la qual cosa impedeix la
possibilitat legal de continuar fins als 70 anys si bé es pot
sol•licitar acabar el curs escolar; en aquest cas la data de
cobrament de la darrera nòmina en actiu serà la del mes
d’agost de l’any en qüestió.

En el moment de la jubilació real –la data de
compliment dels 65 anys d’edat o el 31 d’agost–
cal presentar a MUFACE els papers de baixa per
jubilació que facilita SSTT i es percebrà una
gratificació de mitja mensualitat de sou base més
triennis.
●Jubilació voluntària ordinària
•Tenir entre 60 i 64 anys d’edat.
•Tenir 30 anys cotitzats en qualsevol règim de la
SS; si bé els últims 5 anys han d’estar cotitzats a
classes passives.
S’ha de demanar tres mesos abans de complir els
60 anys i cal sol•licitar els impresos als SSTT del
Departament d’Educació on es tingui la
destinació.
●Mutualidad de Enseñanza Primaria
Tres mesos abans de la jubilació efectiva, s’ha
d’anar a MUFACE per tal que tramitin, si és el
cas, la pensió derivada de l’antiga Mutualidad de
Enseñanza Primaria:
•1r any: uns 96.16€ bruts/mes
•2n-3r-4t i 5è any disminució progressiva cada
any, per acabar percebent uns 48€ bruts/mes.
●Jubilació per incapacitat permanent
El dictamen de l’ICAM és preceptiu i vinculant;
per tant l’Administració no podrà jubilar d’ofici si
bé la persona interessada sempre, tant si li és
favorable com si no, tindrà l’opció de recórrerho. En el cas que el dictamen de l’ICAM sigui
favorable a la jubilació i la persona interessada hi
estigui d’acord s’inicia el procés de jubilació, que
pot ser total o absoluta. La total és compatible
amb una feina diferent de la que feia el funcionari.
Mentre duri la feina aquesta modalitat tindrà una
reducció del 25% si s’han cotitzat 20 anys o més i
del 55% si s’han cotitzat menys de 20 anys. La
jubilació per incapacitat absoluta no permet cap
tipus de feina i es cobra el 100%. No comporta
descompte de l’IRPF.
Peculiaritats de la jubilació per Incapacitat Permanent:
•Als anys cotitzats fins al moment en què es produeix
la jubilació, s’hi afegiran com a cotitzats la diferència
que hi hagi entre l’edat de la persona interessada i els
65 anys, edat en què s’hauria de jubilar forçosament.
•Si la persona interessada té menys de 20 anys
cotitzats se li reduirà un 5% de l’haver regulador per
cada any que li falti per arribar-hi, fins a un màxim del
25%. Si té menys de 15 anys cotitzats se li aplica la
reducció del 25%. Llevat que la incapacitat sigui
absoluta cas en què es cobrarà el 100% de l’haver
regulador.

Modalitats de jubilació Règim general de la
Seguretat Social. Real Decreto-Ley 5/2013, 15
de març. Publicat el 16 de març 2014 (Pàg.
21451B)
Afecta només els funcionaris de carrera que van
aprovar les oposicions al 2011, el personal
funcionari interí, el personal amb contracte
laboral i tothom qui es jubila cotitzant al Règim
General de la Seguretat Social.
●Jubilació ordinària o legal
L’any 2015 es podran jubilar amb 65 anys els
treballadors que tinguin més de 35 anys i 9 mesos
cotitzats. La resta ho podrà fer amb 65 anys i 3
mesos complerts.
Requisits: Haver cotitzat com a mínim 15 anys a
la Seguretat Social.
●Jubilació anticipada per voluntat de
l’interessat
a) Haver complert una edat que sigui inferior en
dos anys a l’edat de la Jubilació ordinària.
b) Acreditar un període mínim de cotització
efectiva de 35 anys.
Aquesta jubilació té una reducció per cada
trimestre o fracció de trimestre proporcional al
temps que en el moment de jubilar-se falti per
complir l’edat legal de jubilació, amb 4 situacions
possibles:
1. Coeficient del 2% per trimestre quan s’acrediti
un període de cotització inferior a 38 anys i 6
mesos. (8% anual)
2. Coeficient del 1,875% per trimestre quan
s’acrediti un període de cotització igual o
superior a 38 anys i 6 mesos i inferior a 41 anys i
6 mesos. (7,5% anual)
3. Coeficient del 1,750% per trimestre quan
s’acrediti un període de cotització igual o
superior a 41 anys i 6 mesos i inferior a 44 anys i
6 mesos. (7% anual)
4. Coeficient del 1,625% per trimestre quan
s’acrediti un període de cotització igual o
superior a 44 anys i 6 mesos. (6,5% anual)

