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

Percentatge de 
l’haver regulador %

Haver anual brut Haver mensual
Grup A1

€
Grup A2

€
Grup A1

€
Grup A2

€
15 26,92 11.355,94 8.937,40 811,14 638,39

16 30,57 12.895,66 10.149,20 921,12 724,94
17 34,23 14.439,59 11.364,32 1.031,40 811,74
18 37,88 15.979,31 12.576,11 1.141,38 898,29
19 41,54 17.523,24 13.791,23 1.251,66 985,09
20 45,19 19.062,96 15.003,03 1.361,64 1.071,64

21 48,84 20.602,68 16.214,82 1.471,62 1.158,20
22 52,52 22.155,05 17.436,58 1.582,50 1.245,47
23 56,15 23.686,33 18.641,73 1.691,88 1.331,55
24 59,81 25.230,26 19.856,85 1.802,16 1.418,35
25 63,46 26.769,98 21.068,64 1.912,14 1.504,90
26 67,11 28.309,70 22.280,44 2.022,12 1.591,46
27 70,77 29.853,63 23.495,56 2.132,40 1.678,25
28 74,24 31.317,42 24.647,59 2.236,96 1.760,54
29 78,08 32.937,28 25.922,47 2.352,66 1.851,60
30 81,73 34.477,00 27.134,26 2.462,64 1.938,16
31 85,38 36.206,54 28.346,06 2.572,62 2.024,72
32 89,04 37.560,66 29.561,17 2.682,90 2.111,51
33 92,69 39.100,37 30.772,97 2.792,88 2.198,07
34 96,35 40.644,30 31.988,08 2.903,16 2.284,86
35 100 42.184,02 33.199,88 3.013,14 2.371,42

Límit màxim de pensions: 37.566,76€ per tant 14 pagues de 2.683,34€

 Grups Havers reguladors
A1 42.184,02€
A2 33.199,88€
B 29.071,88€
C1 25.498,08€
C2 20.173,20€
E 17.199,27€

Enguany, les pensions han tornat a revaloritzar-se d’acord 
amb l’increment de l’IPC, a diferència del que havia passat du-
rant tots aquests anys de crisi. El Reial decret llei 1/2020, de 
14 de gener, ha establert un augment d’un 0’9% tant per a les 
pensions mínimes com per a la resta, amb efectes retroactius 
des de l’1 de gener.

A més, també estableix que si l’IPC mitjà interanual de de-
sem bre de 2019 a novembre de 2020 sobrepassa aquest aug-
ment, als i les pensionistes se’ls abonarà la diferència en un 
pagament únic abans de l’abril de 2021.

Aquesta mesura és necessària però insuficient, ja que no 
afecta les pensions mínimes en el compromís d’incrementar-
les per sobre d’aquesta xifra, ni suposa una correcció de les pre-
visions fetes al 2013. 

 
Tanmateix, el reial decret esmentat no atén les reivindica-

cions principals dels centenars de milers de ciutadans i ciuta-
danes que han sortit al carrer els darrers anys: fixar de manera 
permanent la pujada de les pensions vinculant-les a l’increment 
de l’IPC i derogar la reforma de l’any 2011 i 2013 i el factor de 
sostenibilitat.

USTEC·STEs (IAC) reclamem que es legisli una pujada de 
les pensions suficient i sostinguda en el temps, amb uns sis-
temes de recaptació en què la solidaritat intergeneracional 
estigui lligada a una fiscalitat progressiva. També exigim que 
s’aturi i es reverteixi el procés encobert de privatització del sis-
tema de pensions.

Per tot això USTEC·STEs (IAC) continuarà impulsant totes 
les lluites per unes pensions 100% públiques i dignes!



Modalitats de jubilació classes passives

• Jubilació forçosa
Requisit: Cal tenir 65 anys d’edat.
La Generalitat les està declarant d’ofici en complir els 65 anys. 

Ara bé, es pot sol·licitar en 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. A sol·licitud de l’interessat/
da, cada curs és possible de perllongar l’activitat un curs més 
(fins al 31 d’agost de final del curs següent), sempre que no 
s’excedeixi el termini màxim de permanència en el servei actiu 
(el final del curs en què es compleixin 70 anys).

En el moment de la jubilació real —la data de compliment dels 
65 anys o el 31 d’agost—, cal presentar a MUFACE els papers de 
baixa per jubilació que faciliten els serveis territorials i es percebrà 
una gratificació de mitja mensualitat de sou base més triennis.

• Jubilació voluntària ordinària
Requisits: 
-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. (*Ara bé, per cobrar el 100% de l’haver regulador 
cal tenir 35 anys cotitzats en el cos A2 i 32 en el cos A1, ja que 
en aquest darrer cas s’arriba0 al limit màxim de pensions.)

S’ha de demanar tres mesos abans de complir els 60 anys 
i cal sol·licitar els impresos al servei territorial del Departa-
ment d’Educació on es tingui la destinació.

• 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 interessada 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 procés de jubi-
lació, que pot ser total o absoluta. La total és compatible amb una 
feina diferent de la que feia el funcionari o la funcionària. Mentre 
duri la feina, aquesta modalitat tindrà una reducció del 25% si s’han 
cotitzat 20 anys o més, i del 55% si se n’han cotitzat menys de 20. La 
jubilació per incapacitat absoluta no permet cap tipus de feina i es 
cobra el 100%. A més, no comporta descompte de l’IRPF.

Peculiaritats de la jubilació per incapacitat permanent
•Als anys cotitzats fins al moment en què es produeix la ju-
bilació, 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 en té menys de 15, 
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 del règim general 
de la Seguretat Social. (Decret llei 5/2013, 15 de 
març, publicat el 16 de març de 2013 [pàg. 21451B])

Afecta els funcionaris i funcionàries de carrera que van 
aprovar les oposicions a partir del 2011, el personal funcio-
nari interí, el personal amb contracte laboral i tothom qui es 
jubila cotitzant al règim general de la Seguretat Social.

• Jubilació ordinària o legal
Requisits:
-Haver cotitzat com a mínim 15 anys a la Seguretat Social.
L’any 2020 es podran jubilar amb 65 anys els treballadors i 

treballadores que tinguin 37 anys cotitzats (o més).
La resta ho podrà fer amb 65 anys i 10 mesos complerts.

• Jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada 

Requisits:

-Haver complert una edat que sigui inferior en dos anys a 
l’edat de la jubilació ordinària.

-Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys.
Aquesta jubilació té una reducció per cada trimestre o frac-

ció de trimestre proporcional al temps que en el moment de 
jubilar-se falti per complir l’edat legal de jubilació, amb quatre 
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 de l’1,875% per trimestre quan s’acrediti un pe-
ríode de cotització igual o superior a 38 anys i 6 mesos i inferior 
a 41 anys i 6 mesos (7,5% anual).

3. Coeficient de l’1,750% per trimestre quan s’acrediti un pe-
ríode de cotització igual o superior a 41 anys i 6 mesos i inferior 
a 44 anys i 6 mesos (7% anual).

4. Coeficient de l’1,625% per trimestre quan s’acrediti un pe-
ríode de cotització igual o superior a 44 anys i 6 mesos (6,5% 
anual).

Complement per maternitat en les pen-
sions del règim de classes passives i de la 
Seguretat Social

Es reconeix un complement a la pensió de jubilació a les do-
nes que hagin tingut fills o filles naturals o adoptats i siguin 
beneficiàries de jubilació obligatòria o retirada de caràcter for-
çós per incapacitat permanent. També tenen el complement 
les pensions de viduïtat de les dones que esdevinguin vídues a 
partir de l’1 de gener del 2016.

Aquest complement consisteix en un percentatge que es de-
termina en funció dels fills nascuts o adoptats a partir de dos, 
segons l’escala següent:

-2 fills: 5%.
-3 fills: 10%.
-4 o més fills: 15%.

Beneficis per tenir fills
• D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 25), a les do-
nes que en donar a llum no estaven en actiu (no treballaven) 
se’ls reconeixen 112 dies de cotització a l’efecte de jubilació.

• D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 236), 
es reconeixen com a períodes cotitzats el temps com-
près entre els nou mesos anteriors al naixement (o als 
tres anteriors a la resolució judicial per la qual es cons-
titueix l’adopció) i els 6 anys d’edat del fill/a, a les per-
sones que van haver de deixar la feina o la van perdre 
pel fet de tenir cura d’aquests fills/es. Aquest període 
de cotització reconegut serà com a màxim de 270 dies.

Vacances

El professorat que es jubili té dret a gaudir, immediata-
ment abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances 
meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data. 
És imprescindible presentar la sol·licitud de vacances 
amb un mes abans de la data d’inici del seu gaudiment.
Les persones que es jubilen no poden optar per l’opció 
del cobrament dels dies de vacances meritats, tret que si-
gui impossible gaudir-ne pel fet de trobar-se en situació 
d’incapacitat temporal, situació en què es liquidarà d’ofici.


