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JUBILACIONS 2017

Modalitats de jubilació classes passives

● Jubilació forçosa
Requisit: Tenir 65 anys d’edat. 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. Tanmateix, es pot sol·licitar acabar el curs esco-
lar; en aquest cas, la data de cobrament de la darre-
ra nòmina en actiu serà la del mes d’agost de l’any en 
qüestió.
En el moment de la jubilació real –la data de com-
pliment dels 65 anys d’edat o el 31 d’agost– cal
presentar a MUFACE els papers de baixa per jubi-

lació que faciliten els SSTT i es percebrà una gratifi-
cació 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: si  aquests 
30 anys no són tots de classes passives, els darrers 5 
anys sí que ho han de ser.
*Per cobrar el 100% de la pensió cal tenir 35 anys cotitzats.
•S’ha de demanar tres mesos abans de complir els 60 
anys i cal sol·licitar els impresos als SSTT del Departa-
ment d’Educació on es tingui la destinació.

Quadre per al càlcul de la pensió de classes passives
Anys de servei Percentatge de 

l’haver  regulador %
Haver anual brut Haver mensual brut

Grup A1 Grup A2 Grup A1 Grup A2
15 26,92 10.891,88 8.572,18 777,99 612,3
16 30,57 12.368,67 9.734,46 883,48 695,32
17 34,23 13.849,52 10.899,92 989,25 778,57  
18 37,88 15.326,31 12.062,19  1.094,74 861,59 
19 41,54 16.807,15 13.227,65 1.200,51 944,83 
20 45,19 18.283,95 14.389,93 1.306,00 1.027,85
21 48,84 19.760,75 15.552,20 1.411,48 1.110,87
22 52,52 21.249,68 16.724,03 1.517,83 1.194,57
23 56,15 22.718,39 17.879,94 1.622,74 1.277,14
24 59,81 24.199,23 19.045,40 1.728,52 1.360,39 
25 63,46 25.676,02 20.207,68 1.834,00 1.443,41
26 67,11 27.152,82 21.369,95 1.939,49 1.526,43
27 70,77 28.633,66 22.535,41 2.045,26 1.609,67
28 74,24 30.110,46 23.697,69 2.150,75 1.692,69 
29 78,08 31.591,30 24.863,15 2.256,52 1.775,94 
30 81,73 33.068,10 26.025,42 2.362,01 1.858,96
31 85,38 34.544,89 27.187,70 2.467,49 1.941,98 
32 89,04 36.025,74 28.353,16 2.573,27 2.025,23
33 92,69 37.502,53 29.515,43 2.678,75 2.108,25
34 96,35 38.983,37 30.680,89 2.784,53 2.191,49
35 100 40.460,17 31.843,17 2.890,01 2.274,51

Límit màxim de pensions: 36.031,80. Per tant, són 14 pagues de 2.573,70 euros bruts.



●  Jubilació per incapacitat permanent
El dictamen de l’ICAM és preceptiu i vinculant; per 
tant, l’Administració no podrà jubilar d’ofici si bé, 
tant si li és favorable com si no, la persona interessa-
da sempre tindrà l’opció de recórrer-lo. En cas que el 
dictamen de l’ICAM sigui favorable a la jubilació i la 
persona interessada hi estigui d’acord, s’inicia el pro-
cés 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 cotit-
zats, 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 Segu-
retat Social. Real Decreto-Ley 5/2013, 15 de març. 
Publicat el 16 de març 2013 (Pàg. 21451B)

Afecta només els funcionaris de carrera que van apro-
var les oposicions el 2011, el personal funcionari in-
terí, el personal amb contracte laboral i tothom qui 
es jubila cotitzant al Règim General de la Seguretat 
Social.

●  Jubilació ordinària o legal
L’any 2017 es podran jubilar amb 65 anys els treballa-
dors que tinguin més de 36 anys i 3 mesos cotitzats. La 
resta ho podrà fer amb 65 anys i 5 mesos complerts. 

Requisits: Haver cotitzat com a mínim 15 anys a la Se-
guretat 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 ju-
bilació, amb quatre situacions possibles:

1. Coeficient del 2% per trimestre quan s’acrediti un perío-
de 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).

Complement per maternitat en les pensions del Rè-
gim de classes passives i de la Seguretat Social

Es reconeix un complement de pensió a les dones que 
hagin tingut fills naturals o adoptats i siguin beneficia-
ries de jubilació o retirada de caràcter forçós o per inca-
pacitat permanent per al servei o inutilitat o viudetat que 
es causin a partir de l’1 de gener del 2016.
Aquest complement consisteix en un percentatge que es 
determina en funció dels fills nascuts o adoptats a partir 
de dos, segons l’escala següent:

a) En cas de 2 fills: 5%.
b) En cas de 3 fills: 10%.
c) En cas de 4 o més fills: 15%.

Si us cal, a USTEC·STES tenim un model per sol·licitar-
lo. Us atendrem a les seus i a www.sindidicat.net

Beneficis per tenir fills
D’acord amb el RD 1716/2012 es reconeixen com a pe-
ríodes cotitzats a la Seguretat Social el temps comprès 
entre els nou mesos anteriors al naixement, o als tres an-
teriors a la resolució judicial per la qual es constitueix  
l’adopció. Aquest reconeixement s’aplicarà sempre que 
no hagin estat cotitzats o reconeguts a efectes de jubila-
ció aquests períodes. S’hi estableix un període transitori 
d’aplicació d’aquest reconeixement que finalitzarà l’any 
2019, d’acord amb la graella següent:

Any  Dies
computables

2013 112
2014 138
2015 164
2016 191
2017 217
2018 243
2019   270


