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Jubilació voluntària anticipa-
da  LOGSE
Termini

Obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a la
jubilació voluntària anticipada incentivada LOGSE.

Entre l'1 de gener i el 28 de febrer de l'any en curs està
obert el termini de presentació de les sol·licituds per aco-
llir-se a la jubilació voluntària anticipada LOGSE per a
aquelles persones que compleixin els següents requisits:
Haver complert els 60 anys d'edat abans del  31 d'agost del
2006.
Tenir acreditats 15 o més anys de serveis efectius.
Estar en servei actiu l'1 de gener de 1990 i romandre inin-
terrompudament en aquesta situació i des de l'esmentada
data en llocs pertanyents a les corresponents plantilles de
centres docents.

Procediment

Cal sol·licitar-la als mesos de gener o febrer de l'any en
què es vol fer efectiva la jubilació voluntària.
En tot cas, s'hi podrà renunciar fins el 31 mes de març.
La seva concessió tindrà efectes a partir del 31 d'agost de
l'any corresponent a la sol·licitud.
El model oficial de sol·licitud de jubilació voluntària el

facilita el Departament d'Educació.

Sol·licitud
Cal acompanyar la sol·licitud amb:

Dues fotocòpies del DNI.
Declaració d'altres pensions, ingressos de la unitat fami-
liar... (si n'és el cas).
Full de serveis a 31 d'agost de l'any en qüestió.

Quantitats a percebre

Aquestes quantitats es determinaran per l'haver regulador de
l'any corresponent, pels anys de serveis ( anys cotitzats ) als
quals s'afegiran els que li falten fins al compliment dels 65
anys d'edat i pels descomptes d'IRPF segons situació personal.

Gratificació extraordinària

A més de la gratificació que representa l'aplicació com a
anys cotitzats dels que falten fins al compliment dels 65 anys
d'edat, la jubilació anticipada LOGSE està acompanyada d'una
gratificació econòmica si es compleix el següent requisit:

Cal tenir com a mínim 28 anys de serveis efectius a l'Estat.
Aquesta gratificació econòmica es calcula segons el cos al

qual es pertany i, dins de cada cos, segons l'edat i els serveis
prestats; per tant,a menys edat i més anys cotitzats més gra-
tificació (anys cotitzats reals, aquí no compten els que faltin
per a la jubilació forçosa).

La gratificació està dividida en dues parts. Una l'abona el
MEC  i,  una vegada aprovada la LOE i a efectes del 1-1-2007

s'incrementarà  en un 25%; i l'altra la Generalitat, i s'incre-
mentarà aquest any en un 100%. Ben aviat publicarem les tau-
les amb les gratificacions actualitzades.

Canvis previstos en la LOE
La LOE introduirà en la seva transitòria segona alguns can-

vis ja previstos al projecte de llei aprovat en primera volta pel
Congrés de Diputats.

S'allargarà la possibilitat d'optar per aquest model de jubi-
lació voluntària fins l'acabament del període d'implantació
de la LOE, previst en 5 anys, previsiblement, s’arribaria en
principi fins al 31 d'agost del 2011. 

Se substituiria el requisit de romandre ininterrompudament
en actiu des de l'any 90... per " romandre en actiu ininte-
rrompudament durant els 15 anys anteriors abans de la pre-
sentació de la sol·licitud en llocs pertanyents a les corres-
ponents plantilles de centres docents o que durant part d'a-
quest període hagin romàs en situació de serveis especials,
o hagin ocupat un lloc de treball que depengui funcional-
ment o orgànicament de les Administracions Educatives o
bé se'ls hagi concedit excedència per  cura de fills”.
Els funcionaris docents que actualment cotitzen per la SS
podran optar per passar-se al règim de classes passives en
el termini de sis mesos a partir de la publicació de la llei
i podran  accedir a aquest model de jubilació. En el
moment de la jubilació rebran una compensació de la SS
en funció dels anys cotitzats. També tindran dret a la gra-
tificació establerta per a la resta de funcionaris docents.
Abans de la finalització del període previst per a la seva
aplicació, el govern, prèvia consulta a les CCAA, revisa-
rà la possible continuïtat d'aquest model de jubilació i els
requisits establerts per accedir-hi.
A partir de gener del 2007 la part de la gratificació corres-
ponent al MEC s'incrementarà en un 25%.

La llei implicarà una sèrie de canvis parcials que, si bé
milloren tímidament alguns aspectes del model de jubilació
voluntària, són encara insuficients. No obstant, valorem posi-
tivament que el govern central s'hagi decidit d'una vegada a
posar els mitjans perquè el personal funcionari acollit al
règim de la SS pugui accedir a aquest model de jubilació, ja
que constituïa una reivindicació molt sentida pel col·lectiu.

Tot sembla indicar que hem perdut de nou per cinc anys la
possibilitat de millorar substancialment aquest model de
jubilació voluntària, i sobretot, d'acabar amb la seva transito-
rietat i convertir-la en un model de jubilació definitiu.

No obstant, la LOE deixa la porta oberta a la continuïtat de
les negociacions per a la seva revisió a partir del 2010, i ales-
hores, des d'USTEC·STEs, pensem que hem de continuar
reivindicant i lluitant per aconseguir:

Que tingui caràcter indefinit.
Estendre, a tots els col·lectius docents i amb caràcter inde-

finit, el sistema de jubilació anticipada i voluntària.

Què cal saber sobre les jub
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L’IPC estatal, garantit

Hem d’avançar 
cap a un IPC català

Durant l'any 2006 els nostres salaris s'incrementaran
en allò que marquin els PPGG de l'Estat, la qual cosa

vol dir:
Increment de la previsió de l'IPC, 2%, que s'aplicarà a
tots els conceptes de la nòmina.
L'abonament en la paga extra de juny del 20% d'una
mensualitat del complement de destinació, i en la paga
extra de desembre d’un altre increment de 20%, farà
que el complement de destinació quedi totalment incor-
porat a les pagues extres.
L'Administració de la Generalitat, per acord de Mesa
General, abonarà la diferència que hi hagi entre l'incre-
ment dels dos conceptes anteriors, valorats en un
3,05%, i l'IPC estatal.
Aquesta valoració de la diferència s'ha de fer en Mesa

General de la Funció Pública amb la referència de l'IPC
de gener. Aquesta diferència serà un percentatge sobre la
massa salarial bruta que s'aplicaria a la nòmina de març o
abril sobre els diferents conceptes del complement espe-
cífic.

Així mateix, en el cas que l'IPC català sigui superior a
l'IPC estatal s'aplicarà, també al complement específic,
l'increment compensatori del 0,05% de la massa salarial
bruta.

A més, s'estableix un fons addicional del 0,3% de la
massa salarial bruta que en cada mesa sectorial podrà
derivar-se a diversos col·lectius i mesures específiques.

USTEC·STEs i les organitzacions que conformem la
IAC valorem com un pas endavant garantir els incre-
ments retributius en funció de l'IPC estatal i uns percen-
tatges d'increment d'acostament a l'IPC català. 

No obstant, hem de subratllar que, malgrat que s'ha
obert el camí, hem perdut una oportunitat històrica per
aconseguir l'IPC català com a garantia de manteniment
del poder adquisitiu.

La negativa del govern de la Generalitat a complir el
Programa del Tinell suposa una decepció més, per la
manca de coratge polític i de sensibilitat cap a uns
empleats i empleades públics que hem estat perdent
sistemàticament poder adquisitiu durant els últims
anys.

Així doncs, malgrat haver aconseguit una millora genè-
rica, no ens podem enganyar afirmant que hem aconse-
guit establir la clàusula de revisió salarial, perquè és una
veritat a mitges.

És cert que l'increment referent a l'IPC consolida sou a
l'any següent, però hem de continuar lluitant perquè la
clàusula de revisió sigui completa i inclogui un pagament
que compensi el poder adquisitiu perdut l'any anterior.

ilacions

Substituir el fet d'estar en actiu els últims 15 anys  per estar
en actiu els cinc últims anys abans de demanar la jubilació.
Establir com a data límit del compliment dels 60 anys el
31 de desembre, perquè tothom pugui jubilar-se el mateix
any que compleix els anys.
Increment de les gratificacions.

Qüestions que reivindiquem amb caràcter general 

Jubilació voluntària als 55 anys amb el 100% del salari en
actiu amb 30 anys de servei.
Increments lineals en totes les pensions i clàusula de revi-
sió salarial semestral i automàtica d'acord amb la variació
de l'IPC de Catalunya.
Pensions d'orfandat i viduïtat justes i dignes.
Desaparició del període de carència per a les pensions
d'incapacitat permanent, viduïtat i orfandat.
Pensió de jubilació amb el 100% del salari en actiu en el
cas de malaltia física o psíquica.
Reducció dels anys de cotització per poder accedir a una
pensió contributiva.
Convertir els diners dels fons de pensions en salari directe
en nòmina mensual.
Manteniment i millora del sistema públic de pensions.
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Retribucions brutes mensuals
Sou base C. Destinació C. Específic Total Trienni

Mestres 925,96 468,09 535,59 1929,64 33,55

Mestres ESO 925,96 468,09 545,85 2048,28 33,55

PTFP 925,96 576,47 545,85 2048,28 33,55

Secundària 1.091,02 576,47 545,85 2212,96 41,93

Catedràtics 1.091,02 690,47 596,38 2377,49 41,93

Complement singular anivellador dels mestres ESO: 108,38. Complement específic de lloc del personal itine-
rant:120,63. Responsables del programa de qualitat contínua: 204. Coordinació, seguiment i suport territorial dels
PTT: 204. Responsables dels programes d'innovació educativa: 73,26

Estadis
1r  Estadi 100,92

2n  Estadi   106,13

3r  Estadi 120,35

4t  Estadi 130,32

5è  Estadi 76,82

Complements mensuals dels càrrecs de primària

Direcció
Altres
càrrecs

unipersonals

Coordinacions:
inform., prev.

de riscos, cicle,
lingüístics

Tutor i
especialista

E.-3 línies amb 33 o més mestres i centres d'EE amb 10 o més unitats 548,66 289,06 73,26 52,05

F:-2 línies entre 24 i 32 mestres i centres d'EE amb 9 o menys unitats 506,67 262,98 73,26 52,05

G.-Centres entre 20 i 23 mestres 420,85 230,61 73,26 52,05

H.-Una línia entre 10 i 19 mestres i ZERs                                             348,10 210,41 73,26 52,05

I.-D'estructura cíclica de 4 fins a 9 mestres 234,24 129,10 52,05

J.-Centres fins a 3 mestres 147,61 52,05

Complements mensuals dels càrrecs de secundària

Direcció
Altres càrrecs
unipersonals

Cap depart. i 
altres coordi.

Tutoria

A.-IES ( 31 o més grups );  EOI i E. d' Art (75 o més prof.) 754,09 521,01 73,26 52,05

B.-IES (22-30 grups); EOI i E. d' Art  (50-70 prof.) 643,25 447,21 73,26 52,05

C.-IES (12-21 grups); EOI i E. d'Art  (30-49 prof.) 537,66 373,41 73,26 52,05

D.-IES (fins a 11 grups); EOI i Escoles d'Art (fins a 29 prof.) 495,69 342,04 73,26 52,05

Residències escolars del CET 537,66

Complements serveis educatius
Direccions/Responsable d'extensió CRP 591,27

Adjunt a direcció CREDA 342,68

Ps. Ped. EAP  CREDA , docents CRP  i CAP 330,32

Mestres Audició i Llenguatge CREDA 209,01

Mestres CREDA  CRP adults i centres protecció de  menors 209,01

Coordinador d'equip LIC 262,72

Professional de suport LIC 199,99

* Inclós complement d'itinerància

Indemnitzacions
per residència
a la Vall d'Aran

Mestres 56,66

PTFP 56,66

Secundària 78,65

Pagues extres

Sou base trienni x nº
80%

c. dest.-juny

100%
c.dest.-

desembre

Mestres 925,96 33,55 374,48 468,09

PTFP 925,96 33,55 461,18 576,47

Secundària 1091,02 41,93 461,18 576,47

Catedràtics 1091,02 41,93 552,38 690,47

Retencions personal funcionari
Muface Drets passius

A 42,37 96,77

B 33,34 76,16

Gratificacions jubilació LOGSE per a l'any 2006
Anys de servei

Edat 28 29 30 31 32 33 34 35

Mestres 64 5.718,51 5.878,61 5.878,61 5.878,61 6.038,72 6.038,72 6.038,72 6.198,84

63 6.222,63 6.222,63 6.222,63 6.382,75 6.382,75 6.382,75 6.564,49 6.564,49

62 6.929,19 6.929,19 7.123,32 7.123,32 7.123,32 7.315,16 8.137,35 9.537,35

61 7.292,31 7.484,16 7.484,16 7.484,16 8.667,20 10.163,12 11.926,49 14.002,27

60 8.271,98 8.271,98 9.498,75 11.154,67 13.075,62 15.342,39 17.985,29 21.080,01

Tèc. FP 64 5.718,51 5.878,61 5.878,61 5.878,61 6.038,72 6.038,72 6.038,72 6.198,84

63 6.222,63 6.222,63 6.222,63 6.382,75 6.382,75 6.382,75 6564,49 6.564,49

62 6.929,19 6.929,19 7.123,32 7.123,32 7.123,32 8.256,10 9.656,10 11.346,15

61 7.292,31 7.484,16 7.484,16 8.788,23 10.309,29 12.095,24 14.171,26 16.610,42

60 8.271,98 9.632,54 11.288,45 13.234,65 15.529,19 18.197,32 21.345,06 25.055,71

Prof. Sec. 64 6.839,28 7.044,82 7.044,82 7.044,82 7.228,74 7.228,74 7.228,74 7.434,28

63 7.455,91 7.455,91 7.455,91 7.661,46 7.661,46 7.661,46 7.869,18 7.869,18

62 8.306,34 8.306,34 8.523,32 8.523,32 8.523,32 8.763,12 9.656,10 11.346,15

61 8.740,27 8.982,36 8.982,36 8.982,36 10.309,29 12.095,24 14.171,26 16.610,42

60 9.927,88 9.927,88 11.288,45 13.234,65 15.529,19 18.197,32 21.345,06 25.055,71

Catedràt. 64 6.839,28 7.044,82 7.044,82 7.044,82 7.228,74 7.228,74 7.228,74 7.434,28

63 7.455,91 7.455,91 7.455,91 7.661,46 7.661,46 7.661,46 7.869,18 8.600,46

62 8.306,34 8.306,34 8.523,32 8.523,32 9.368,33 10.985,31 12.892,31 15.112,22

61 8.740,27 8.982,36 9.994,11 11.709,27 13.737,33 16.103,40 18.878,27 22.137,31

60 10.940,11 12.835,81 15.049,57 17.636,97 20.678,67 24.255,53 28.471,02 33.352,93

Fons de pensions: repartiment individual per grup i triennis
Triennis

Grup Anys 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

2004 148,73 154,25 159,77 165,29 170,81 176,33 181,85 187,37 192,89 198,41 203,93

2005 152,22 157,80 163,38 168,96 174,54 180,12 185,70 191,28 196,86 202,44 208,02

Total 300,95 312,05 323,15 334,25 345,35 356,45 367,55 378,65 389,75 400,85 411,95

B

2004 126,23 131,75 137,27 142,79 148,31 153,83 159,35 164,87 170,39 175,91 181,43

2005 129,19 134,77 140,35 145,93 151,50 157,09 162,67 168,25 173,83 179,41 184,99

Total 255,42 266,52 277,62 288,72 299,81 310,92 322,02 333,12 344,22 355,32 366,42

Per acord de govern s'ha constituït formalment el fons de pensions del personal al servei de l'Administració de la Generalitat amb una quantia de 38
milions d'euros que correspon al 0,5% de la massa salarial dels anys 2004 i 2005. Aquesta aportació s'ha repartit individualment en dues parts dife-
renciades, un 85% en funció del sou base i un 15% en funció de l'antiguitat.
La Llei de pressupostos de la Generalitat estableix la possibilitat d'incrementar els fons de pensions del personal al servei de l'Administració fins al
0,5% de la massa salarial bruta corresponent a l'any 2006.

Taula de Pensions
Haver mensual brut Haver mensual brut

Anys servei
Percentatge
regulador

Grup A
35.097,29

Grup B
27.622,45

Grup A Grup B

15 26,92 9.448,19 7.435,96 674,87 531,14

16 30,57 10.729,24 8.444,18 766,37 603,16

17 34,23 12.013,80 9.455,16 858,13 675,37

18 37,88 13.294,85 10.463,38 949,63 747,38

19 41,54 14.579,41 11.474,37 1.041,39 819,60

20 45,19 15.860,47 12.482,59 1.132,89 891,61

21 48,84 17.141,52 13.490,80 1.224,39 963,63

22 52,50 18.426,08 14.501,79 1.316,15 1.035,84

23 56,15 19.707,13 15.510,01 1.407,65 1.107,86

24 59,81 20.991,69 16.520,99 1.499,41 1.180,07

25 63,46 22.272,74 17.529,21 1.590,91 1.252,09

26 67,11 23.553,79 18.537,43 1.682,41 1.324,10

27 70,77 24.838,35 19.548,41 1.774,17 1.396,31

28 74,42 26.119,40 20.556,63 1.865,67 1.468,33

29 78,08 27.403,96 21.567,61 1.957,43 1.540,54

30 81,73 28.685,02 22.575,83 2.048,93 1.612,56

31 85,38 29.966,07 23.584,05 2.140,43 1.684,57

32 89,04 31.250,63 24.595,03 2.232,19 1.756,79

33 92,69 32.531,68 25.603,25 2.323,69 1.828,80

34 96,35 33.816,24 26.614,23 2.415,45 1.901,02

35 100,00 35.097,29 27.622,45 2.506,95 1.973,03

Mutualidad Enseñanza Primaria: 1r any: uns 96,16 euros  bruts-mes; 2n-3r-4t i 5è
any disminució progressiva cada any, per acabar percebent uns 48 euros  bruts-mes.

Havers reguladors
Grup A 35.097,29

Grup B 27.622,45

Grup C 21.214,53

Grup D 16.784,21

Grup E 14.309,86

La pensió màxima per al l'any 2006 queda esta-
blerta en 2.232,54 euros bruts mensuals, la qual
cosa suposa 31.255,56 euros bruts anuals.

Retencions personal interí
SS total Atur

Contingències
comunes

Formació 
contínua

6,40% 1,60% 4,70% 0,10%
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