
JUBILACIONS 2021
Full 411

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 11.458,15 9.017,85 818,44 644,13
16 30,57 13.011,72 10.240,56 929,41 731,47
17 34,23 14.569,53 11.466,60 1.040,68 819,05
18 37,88 16.123,12 12.689,30 1.151,65 906,38
19 41,54 17.680,95 13.915,36 1.262,93 993,95
20 45,19 19.234,52 15.138,05 1.373,89 1.081,30
21 48,84 20.788,10 16.360,76 1.484,86 1.168,62
22 52,52 22.354,44 17.593,51 1.596,75 1.256,68
23 56,15 23.899,50 18.809,51 1.707,11 1.343,54
24 59,81 25.457,34 20.035,56 1.818,38 1.431,12
25 63,46 27.010,91 21.258,26 1.929,36 1.518,44
26 67,11 28.564,48 22.480,97 2.040,32 1.605,78
27 70,77 30.122,31 23.707,01 2.151,59 1.693,35
28 74,24 31.675,89 24.929,72 2.262,56 1.780,70
29 78,08 33.233,72 26.155,77 2.373,84 1.868,27
30 81,73 34.787,29 27.378,47 2.484,81 1.955,60
31 85,38 36.340,87 28.601,17 2.595,78 2.042,94
32 89,04 37.898,70 29.827,23 2.707,05 2.130,52
33 92,69 39.452,27 31.049,93 2.818,02 2.217,85
34 96,35 41.010,10 32.275,98 2.929,29 2.305,42
35 100 42.563,68 33.498,68 3.040,26 2.392,77

Límit màxim de pensions: 37.904,86€ per tant 14 pagues de 2.707,49€

Grups Havers reguladors

A1 42.563,68€

A2 33.498,69€

B 29.333,53€

C1 25.727,56€

C2 20.354,76€

E 17.354,07€

Enguany les pensions han tornat a revalorar-se un 0’9%. La Llei 
11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2021, ha establert un augment d’un 0’9% tant de las pensions 
contributives abonades pel sistema de la Seguretat Social, com de 
classes passives.

La llei esmentada però, no atén les reivindicacions principals 
dels centenars de milers de ciutadans i ciutadanes 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 pu-
jada de les pensions suficient i sostinguda en el temps, 
amb uns sistemes de recaptació en els quals la solidari-
tat intergeneracional estigui lligada a una fiscalitat pro-
gressiva. També exigim que s’aturi i es reverteixi el pro-
cés encobert de privatització del sistema de pensions. 
USTEC-STEs i la IAC denunciem la complicitat de 
sindicats de concertació en l’informe elaborat pel Pacte 
de Toledo del mes d’octubre: https://iac.cat/2020/11/30/
el-pacte-de-toledo-la-privatitzacio-de-les-pensions-i-
els-complices-necessaris/

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

Modalitats de jubilació classes passives

El Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril, va modifi-
car el sistema de gestió de pensions d’aquest règim, al 
qual pertanyen els funcionaris de carrera que van in-
gressar amb els processos selectius anteriors al 2011. Si 
bé el pagament d’aquestes pensions el feia el Ministe-
ri d’Hisenda, aquest passarà a dependre del Ministeri 
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

• 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 
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 com-
pliment dels 65 anys o el 31 d’agost—, cal presentar a 
MUFACE els papers de baixa per jubilació que facili-
ten 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 
a jornada sencera si es pertany al cos A2 i, 32 si al cos 

A1, ja que en aquest darrer cas s’arriba al límit màxim 
de les pensions).

S’ha de demanar mínim tres mesos abans de com-
plir els 60 anys o de qualsevol data de jubilació desi-
tjada des del compliment d’aquesta edat. Es sol·licita 
al servei territorial del Departament 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. No obs-
tant això, tant si li és favorable com si no, la persona 
interessada sempre tindrà l’opció de recórrer aquest 
dictamen. En cas que 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 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 incapa-
citat 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 incapaci-
tat 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 en té menys de 15 de 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 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 perso-
nal funcionari interí, el personal amb contracte labo-
ral i tothom qui es jubila cotitzant al règim general de 
la Seguretat Social.

• Jubilació ordinària o legal

L’any 2021 es podran jubilar amb 65 anys els treba-
lladors i treballadores que tinguin 37 anys cotitzats i 
3 mesos (o més), degut a l’aplicació progressiva de la 



reforma de les pensions que, si no s’atura, augmen-
tarà tres mesos cada exercici fins al 2027.
La resta ho podrà fer amb 66 anys complerts. Requisits: 
Haver cotitzat com a mínim 15 anys a la Seguretat So-
cial, essent necessari que hi hagi dos anys cotitzats en 
els darrers 15 previs a la jubilació. Per calcular la pensió, 
enguany es tindran presents els últims 24 anys cotitzats.

• 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 fracció 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 pe-
ríode de cotització inferior a 38 anys i 6 mesos (8% anual).
2. Coeficient de l’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 de l’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 de l’1,625% per trimestre quan s’acrediti 
un període de cotització igual o superior a 44 anys i 6 
mesos (6,5% anual).

Complement dirigit a la reducció de 
l’escletxa de gènere en les pensions del rè-
gim de Classes Passives i de la Seguretat 
Social

Aquest nou complement es reconeix a les pensions 
causades a partir del 4 de febrer del 2021 i substitueix 
l’anterior per maternitat, ja que el TJUE ha considerat 
discriminatori que es reconegués dret a un complement 
de pensió per aportació demogràfica només per a dones 
amb almenys dos fills. El nou complement es mantindrà 
mentre l’escletxa de gènere de les pensions de jubilació 
sigui superior al 5% i consisteix en:

• El  dret de les dones que hagin tingut un o més fills 
o filles naturals o adoptats a un complement per a 
cada fill o filla si són beneficiàries:

a. En el cas de la Seguretat Social, d’una pensió 
contributiva de jubilació, d’incapacitat perma-
nent o de viudetat (en queda exclosa la jubilació 
parcial).

b. En el cas de Classes Passives, d’una pensió de 
jubilació o retir de caràcter forçós o per inca-
pacitat permanent per al servei o inutilitat o 
viudetat.

Aquest dret es reconeixerà o mantindrà a la dona 
sempre que no hi hagi sol·licitud i reconeixement del 
complement en favor de l’altre progenitor i si aquesta 
és també una dona, es reconeixerà a la dona que rebi 
pensions públiques de suma més petita. Aquest al-
tre progenitor, a més de complir certs requisits, haurà 
d’acreditar un perjudici en la seva carrera de cotitza-
ció per raó de naixement o adopció de fills/es per haver 
assumit tasques de cura.

 
Cada fill/a genera dret a un complement fins a 4.  

Enguany el complement consisteix en 27 euros men-
suals, abonats en 14 pagues juntament amb la pen-
sió. La LPGE fixarà cada any aquest complement, que 
s’incrementarà en el mateix percentatge previst per a les 
pensions contributives. L’import del complement no es 
tindrà en compte per a l’aplicació del límit màxim de les 
pensions.

Beneficis per tenir fills

• D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 25), 
les dones 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 
comprès entre els nou mesos anteriors al naixement 
(o als tres anteriors a la resolució judicial per la qual 
es constitueix l’adopció) i els 6 anys d’edat del fill/a, a 
les persones que van haver de deixar la feina o la van 
perdre pel fet de tenir cura d’aquests fills/es. Durant 
l’any 2019, aquest període de cotització reconegut és 
de 270 dies com a màxim.

Vacances

El professorat que es jubili té dret a gaudir, imme-
diatament abans del dia de la jubilació, dels dies de va-
cances meritats des de l’1 de setembre. És imprescindi-
ble presentar la sol·licitud de vacances mínim 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.



Jubilació Règim General de la Seguretat Social
A partir de l’1 de gener del 2013, van entrar en vigor unes noves condicions de jubilació per als treballadors que 

cotitzen al Règim General de la Seguretat Social, com és el cas dels docents interins i substituts.
Adjuntem el quadre del sistema transitori que s’aplica fins a l’any 2027.

Anys Períodes cotitzats Edat exigida

2020

37 anys o més 65 anys

menys de 37 anys 65 anys i 10 mesos

2021

37 anys i 3 mesos o més 65 anys

menys de 37 anys i 3 mesos 66 anys

2022

37 anys i 6 mesos o més 65 anys

menys de 37 anys i 6 mesos 66 anys i 2 mesos

2023

37 anys i 9 mesos o més 65 anys

menys de 37 anys i 9 mesos 66 anys i 4 mesos

2024

38 anys o més 65 anys

menys de 38 anys 66 anys i 6 mesos

2025

38 anys i 3 mesos o més 65 anys

menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 8 mesos

2026

38 anys i 6 mesos o més 65 anys

menys de 38 anys i 6 mesos 66 anys i 10 mesos

A partir de 2027

38 anys i 9 mesos o més 65 anys

menys de 38 anys i 9 mesos 67 anys

USTEC·STEs
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