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Modalitats de jubilació
Jubilació voluntària
anticipada LOGSE/LOE
Termini

Entre l'1 de gener i el 28 de febrer de l'any en curs s'ha obert
el termini de presentació de les sol·licituds per acollir-se a la
jubilació voluntària anticipada LOGSE/LOE per a aquelles per-
sones que compleixin els següents requisits:

Haver complert els 60 anys d'edat abans del 31 d'agost del 2008.
Tenir  acreditats 15 o més anys de serveis efectius.
Haver estat en servei actiu ininterrompudament en els 15 anys
anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de jubilació en
llocs de treball corresponents a plantilles de centres docents.
A diferència d'abans, ara també es compleix aquest requisit si

durant una part d'aquests 15 anys s'ha estat en situació de serveis
especials, en un lloc de treball que depengui funcionalment i
orgànicament de les administracions educatives o bé si s'ha gau-
dit de l'excedència per tenir cura d'un fill o filla o d'un familiar
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

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 al 31 de març.
La seva concessió tindrà efectes a partir del 31 d'agost del 2008.
El model oficial de sol·licitud de jubilació voluntària el facili-

ta el Departament d'Educació.

Quantitats a percebre

Es determinaran per l'haver regulador de l'any corresponent
(mireu taula 1), pels anys de serveis (anys cotitzats) als quals s'a-

fegiran els que faltin fins a la data exacta del compliment dels 65
anys d'edat i pels descomptes d'IRPF segons situació personal.

Gratificació extraordinària

(Mireu la pàgina 4)
Amés de la gratificació que representa l'aplicació com a anys cotit-

zats dels que faltin fins al compliment dels 65 anys d'edat, la jubila-
ció anticipada LOGSE està acompanyada d'una gratificació econò-
mica si es tenen 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 gratifi-
cació (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 s'incrementarà en un 5%; i l'altra la Generalitat, i s'incrementa-
rà aquest any en base a l'IPC.

Funcionaris i funcionàries adscrits a la SS

Els funcionaris o funcionàries docents de carrera adscrits al
Règim General de la SS o a qualsevol altre distint del de classes
passives podran optar per incorporar-se al règim de classes pas-
sives en el moment de sol·licitar la jubilació voluntària.

Tant si ho fan com si no tenen igualment dret a les gratifica-
cions que es determinin. Així mateix, tindran dret a les gratifica-
cions en el cas de renúncia a la condició de funcionari.

Jubilació voluntària ordinària
Per poder accedir a aquesta jubilació, s'han de complir els

següents requisits:
Tenir 60 anys d'edat.

Tenir 30 anys cotitzats.
Es pot demanar en complir els 60 anys

sol·licitant els impresos als SSTT del
Departament d'Educació.

En els casos en què es demani aquest model
de jubilació per no haver pogut accedir a la jubi-
lació LOGSE/LOE per no haver romàs en actiu
els últims 15 anys, es pot sol·licitar del
Departament la gratificació econòmica, si es
compleix el requisit de tenir com a mínim 28
anys de serveis efectius prestats a l'Estat.

El màxim de les pensions de jubilació és de
33.383,14 euros/any; és a dir, 2.384,51 euros/mes.

Jubilació forçosa
Requisits

Tenir 65 anys d'edat. En el supòsit que l'en-
senyant no es vulgui jubilar el dia que compleix
els 65 anys d'edat, podrà sol·licitar acabar el
curs escolar; en aquest cas la data de cobrament
de la darrera nòmina en actiu serà la del mes d'a-
gost de l'any en qüestió.

El professorat de primària i secundària, però,
podrà seguir en el servei actiu fins als 70 anys,
prèvia sol·licitud.
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Haver anual brut Haver mensual brut

Anys de
servei

Percentatge 

regulador

Grup A

37.486,22

Grup B

29.502,59
Grup A Grup B 

15 26,92 10.091,29 7.942,10 720,81 567,29

16 30,57 11.459,54 9.018,94 818,54 644,21

17 34,23 12.831,53 10.098,74 916,54 721,34

18 37,88 14.199,78 11.175,58 1.014,27 798,26

19 41,54 15.571,78 12.255,38 1.112,27 875,38

20 45,19 16.940,02 13.332,22 1.210,00 952,30

21 48,84 18.308,27 14.409,06 1.307,73 1.029,22

22 52,50 19.680,27 15.488,86 1.405,73 1.106,35

23 56,15 21.048,51 16.565,70 1.503,47 1.183,26

24 59,81 22.420,51 17.645,50 1.601,46 1.260,39

25 63,46 23.788,76 18.722,34 1.699,20 1.337,31

26 67,11 25.157,00 19.799,19 1.796,93 1.414,23

27 70,77 26.529,00 20.878,98 1.894,93 1.491,36

28 74,42 27.897,24 21.955,83 1.992,66 1.568,27

29 78,08 29.269,24 23.035,62 2.090,66 1.645,40

30 81,73 30.637,49 24.112,47 2.188,39 1.722,32

31 85,38 32.005,73 25.189,31 2.286,12 1.799,24

32 89,04 33.377,73 26.269,11 2.384,12 1.876,36

33 92,69 34.745,98 27.345,95 2.481,86 1.953,28

34 96,35 36.117,97 28.425,75 2.579,86 2.030,41

35 100,00 37.486,22 29.502,59 2.677,59 2.107,33

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.

Grup A 37.486,00

Grup B 29.052,59

Grup C 22.658,51

Grup D 17.926,64

Grup E 15.283,87

Procediment
Tres mesos abans de la jubilació efectiva, anar a MUFACE per
tal que tramitin, si n'és el cas, la pensió derivada de l'antiga
Mutualidad de Enseñanza Primaria.
En el moment de la jubilació real -la data de compliment dels
65 anys d'edat o el 31 d'agost- presentar a MUFACE els
papers de baixa per jubilació, que facilita la Delegació. Es
rebrà una gratificació de dues mensualitats de sou més trien-
nis, que si es vol es pot cobrar en mà en el mateix moment,
o bé optar per cobrar-ho a través d'ingrés en un compte ban-
cari.

Taula de pensions

Havers reguladors
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Edat

Anys de servei

28 29 30 31 32 33 34 35

Mestres 64 6.166,76 6.339,39 6.339,39 6.339,39 6.512,07 6.512,07 6.512,07 6.684,73

63 6.710,40 6.710,40 6.710,40 6.883,05 6.883,05 6.883,05 7.079,04 7.079,04

62 7.468,94 7.468,94 7.678,19 7.678,19 7.678,19 7.884,97 8.771,20 10.280,26

61 7.860,35 8.067,15 8.067,15 8.067,15 9.342,33 10.954,78 12.855,24  15.092,97

60 8.909,41 8.909,41 10.230,69 12.014,23 14.083,21 16.524,65 19.371,21 22.704,39

PTFP 64 6.166,76 6.339,39 6.339,39 6.339,39 6.512,07 6.512,07 6.512,07 6.684,73

63 6.710,40 6.710,40 6.710,40 6.883,05 6.883,05 6.883,05 7.079,04 7.079,04

62 7.468,94 7.468,94 7.678,19 7.678,19 7.678,19 8.899,20 10.408,26 12.229,96

61 7.860,35 8.067,15 8.067,15 9.472,81 11.112,33 13.037,41 15.275,13 17.904,30

60 8.909,41 10.374,82 12.158,32 14.254,49 16.725,84 19.599,57 22.989,86 26.986,45

PES
EOI
EAAOA

64 7.375,37 7.597,02 7.597,02 7.597,02 7.795,36 7.795,36 7.795,36 8.017

63 8.040,32 8.040,32 8.040,32 8.262 8.262 8.262 8.371,24 8.371,24

62 8.953,36 8.953,36 9.187,25 9.187,25 9.187,25 9.445,73 10.408,26 12.229,96

61 9.421,10 9.682,05 9.682,05 9.682,05 11.112,33 13.037,41 15.275,13 17.904,30

60 10.692,91 10.692,91 12.158,32 14.254,49 16.725,84 19.599,57 22.989,86 26.986,45

Catedràtics 64 7.375,37 7.597,02 7.597,02 7.597,02 7.795,36 7.795,36 7.795,36 8.017

63 8.040,32 8.040,32 8.040,32 8.262 8.262 8.262 8.371,24 9.274,62

62 8.953,36 8.953,36 9.187,25 9.187,25 10.098,08 11.841 13.896,57 16.289,38

61 9.421,10 9.682,05 10.772,60 12.621,35 14.807,39 17.357,77 20.348,79 23.861,71

60 11.783,13 13.824,91 16.209,85 18.996 22.272,13 26.124,60 30.664,93 35.923,04

Les nostres reivindicacions
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 revisió 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.

Reducció del període de cotització necessari (15 anys) per cobrar una pensió contributiva.
Reducció del període de carència
Pensió de jubilació amb el 100% del salari en actiu en el cas de malaltia física o psíquica.
Convertir els diners dels fons de pensions en salari directe en nòmina mensual.

Manteniment i millora del sistema públic de pensions.

Gratificacions per la jubilació voluntària anticipada  LOE/LOGSE


