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Jubilacions 2011
Taula de Pensions

Haver regulador Haver mensual brut
Anys

de Servei
Percentatge
regulador

Grup A Grup B  
Grup A

 
Grup B39.268,77 30.905,51

15 26,92 10.571,15 8.319,76 755,08 594,27
16 30,57 12.004,46 9.447,81 857,46 674,84
17 34,23 13.441,70 10.578,96 960,12 755,64
18 37,88 14.875,01 11.707,01 1.062,50 836,21
19 41,54 16.312,25 12.838,15 1.165,16 917,01
20 45,19 17.745,56 13.966,20 1.267,54 997,59
21 48,84 19.178,87 15.094,25 1.369,92 1.078,16
22 52,50 20.616,10 16.225,39 1.472,58 1.158,96
23 56,15 22.049,41 17.353,44 1.574,96 1.239,53
24 59,81 23.486,65 18.484,59 1.677,62 1.320,33
25 63,46 24.919,96 19.612,64 1.780,00 1.400,90
26 67,11 26.353,27 20.740,69 1.882,38 1.481,48
27 70,77 27.790,51 21.871,83 1.985,04 1.562,27
28 74,42 29.223,82 22.999,88 2.087,42 1.642,85
29 78,08 30.661,06 24.131,02 2.190,08 1.723,64
30 81,73 32.094,37 25.259,07 2.292,45 1.804,22
31 85,38 33.527,68 26.387,12 2.394,83 1.884,79
32 89,04 34.964,91 27.518,27 2.497,49 1.965,59
33 92,69 36.398,22 28.646,32 2.599,87 2.046,17
34 96,35 37.835,46 29.777,46 2.702,53 2.126,96
35 100,00 39.268,77 30.905,51 2.804,91 2.207,54

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

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 persones que 
compleixin els següents requisits:
lHaver complert els 60 anys d’edat abans del 31 d’agost del 2011.
lTenir acreditats 15 o més anys de serveis efectius.
lHaver 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 gaudit 
de l’excedència per tenir cura d’un fill o filla o d’un familiar fins al 
segon grau de consanguinitat o afinitat.

Procediment
lCal sol·licitar-la als mesos de gener o febrer de l’any en què es 

vol fer efectiva la jubilació voluntària.
lEn tot cas, s’hi podrà renunciar fins al 31 de març.
lLa seva concessió tindrà efectes a partir de l’1 de setembre del 2011.
El model oficial de sol·licitud de jubilació voluntària el facilita el 

En breu publicarem un Full       
amb les gratificacions   



Departament d’Educació.

Quantitats a percebre
Es determinaran per l’haver regulador de l’any corresponent 
(taula), pels anys de serveis (anys cotitzats) als quals s’afegiran 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 (Vegeu les taules)
A més de la gratificació que representa l’aplicació com a anys 
cotitzats dels que faltin fins al compliment dels 65 anys d’edat, 
la jubilació anticipada LOGSE/LOE està acompanyada d’una 
gratificació econòmica si es tenen com a mínim 28 anys de serveis 
efectius a l’Estat, que l’administració està interpretant com a 
serveis prestats a les AAPP.
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 gratificació (anys cotitzats 
reals, aquí no compten els que faltin per a la jubilació forçosa).
Tant el MEC com la Generalitat van congelar les gratificacions que 
aporta cadascú l’any 2010 i mantenen la congelació aquest any 2011.

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 passives en el moment de sol·licitar la jubilació 
voluntària.
Tant si ho fan com si no tenen igualment dret a les 
gratificacions que es determinin. Així mateix, tindran dret 
a les gratificacions 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:
lTenir 60 anys d’edat.
lTenir 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 jubilació LOGSE/LOE 
per no haver romàs en actiu els últims 15 anys, es pot 
sol·licitar del Departament la seva part de la gratificació 
econòmica, si es compleix el requisit de tenir com a mínim 
28 anys de serveis efectius prestats a l’Estat.

Jubilació forçosa
Requisits
Tenir 65 anys d’edat. En el supòsit que l’ensenyant 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’agost 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.

Procediment
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 
triennis.
Mutualidad de Enseñanza Primaria

lTres 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.
l1r any: uns 96,16 euros bruts/mes.
l2n-3r-4t i 5è any disminució progressiva cada any, per acabar 

percebent uns 48 euros bruts/mes.

Límit de les pensions
El màxim de les pensions de jubilació és de 34.970,74 euros/any; 
és a dir, 12 pagaments mensuals i dos extraordinaris a 2.497,90 
euros/mes bruts.

Havers reguladors
Grup A1 (A)  39.268,77
Grup A2 (B)  30.905,51
Grup B ( C)   27.062,79
Grup C2       23.735,97
Grup C2       18.779,09
Agrupacions professionals  16.010,66

Reivindiquem
Defensem l’ampliació de la jubilació LOGSE/LOE: defensem 
el sistema públic de pensions
En aquests darrers anys estem vivint una veritable ofensiva contra el sistema 
públic de pensions i de protecció social. En aquest sentit, des de les més 
diverses instàncies del Govern central, amb l’inestimable suport de les dues 
grans centrals sindicals, s’estan empitjorant les condicions per accedir en 
un futur a una pensió contributiva, mentre que paral·lelament s’impulsa una 
progressiva privatització del sistema a través dels plans privats de pensions o, 
tal com ha passat darrerament, amb el pla de pensions de promoció conjunta 
de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.
Davant d’aquesta situació, USTEC•STEs reivindica:
1) Estendre, amb caràcter indefinit, el sistema de jubilació anticipada i 
voluntària establert per la disposició transitòria 2a de la LOE, augmentant 
les gratificacions i millorant les condicions per accedir-hi: haver estar en 
actiu, ininterrompudament, els 5 anys anteriors a l’any de la jubilació i que 
s’hi pugui accedir durant tot l’any en què es compleixen els 60 anys.
2) Manteniment de la jubilació voluntària anticipada ordinària.
3) Aplicació de la jubilació LOGSE/LOE al personal interí i substitut.
4) Augments lineals en totes les pensions amb clàusula de revisió semestral i 

automàtica, d’acord amb la variació real de l’IPC de Catalunya.
5) Que cap pensió de jubilació del personal docent no sigui inferior al salari 

mínim interprofessional.
6) Pensions d’orfandat i viduïtat justes i dignes.
7) Amb l’objectiu de disminuir la pressió fiscal que s’ha de suportar quan 

es percep l’anomenada gratificació per la jubilació voluntària de la LOE, 
poder optar per rebre-la en, com a màxim, tantes anualitats com anys 
faltin perquè la persona interessada compleixi els 65 anys d’edat.

8) Reducció dels anys de cotització per poder accedir a una pensió contributiva.
9) Pensió de jubilació amb el 100% del salari en actiu en el cas de malaltia 

física o psíquica.
10) Substituir el salari diferit del Pla de pensions de promoció conjunta 

de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya per la percepció en nòmina 
de les quantitats que l’Administració ingressa cada any, després de 
suprimir els esmentats plans.

USTEC·STEs es referma en la seva posició de defensa del sistema públic 
de pensions com un sistema social més just i equitatiu i dedicarà tots els 
esforços al seu abast en la lluita per mantenir-lo i millorar-lo.


