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Pensions 2013
El govern continua retallant les pensions actuals i futures, i les incrementa per aquest any 2013 per sota de l’IPC, en el cas 
del professorat un 1% molt allunyat del 2,9% d’IPC amb què s’ha tancat l’any passat. Així mateix s’ha negat a abonar als 
pensionistes la paga de compensació per la diferència entre l’increment i el creixement de l’IPC.
Aquesta política no només retalla el sou als pensionistes actuals sinó que empobreix les pensions futures, ja que l’increment 
de l’1% dels havers reguladors per al 2013 fa perdre l’1,9% de poder adquisitiu als futurs pensionistes. 

Classes passives 2013
Taula de pensions Haver regulador Haver mensual brut
Anys de 
servei 

Percentatge 
Regulador Grup A1 Grup A2 Grup A1 Grup A2

15 26,92 10.783,63 8.486,99 770,26 606,21
16 30,57 12.245,75 9.637,72 874,70 688,41
17 34,23 13.711,88 10.791,60 979,42 770,83
18 37,88 15.174,00 11.942,32 1.083,86 853,02
19 41,54 16.640,12 13.096,20 1.188,58 935,44
20 45,19 18.102,24 14.246,92 1.293,02 1.017,64
21 48,84 19.564,36 15.397,65 1.397,45 1.099,83
22 52,52 21.038,50 16.557,83 1.502,75 1.182,70
23 56,15 22.492,61 17.702,25 1.606,61 1.264,45
24 59,81 23.958,73 18.856,13 1.711,34 1.346,87
25 63,46 25.420,85 20.006,86 1.815,78 1.429,06
26 67,11 26.882,97 21.157,58 1.920,21 1.511,26
27 70,77 28.349,10 22.311,46 2.024,94 1.593,68
28 74,42 29.811,22 23.462,19 2.129,37 1.675,87
29 78,08 31.277,34 24.616,06 2.234,10 1.758,29
30 81,73 32.739,46 25.766,79 2.338,53 1.840,48
31 85,38 34.201,58 26.917,51 2.442,97 1.922,68
32 89,04 35.667,71 28.071,39 2.547,69 2.005,10
33 92,69 37.129,83 29.222,12 2.652,13 2.087,29
34 96,35 38.595,95 30.375,99 2.756,85 2.169,71
35 100 40.058,07 31.526,72 2.861,29 2.251,91

Mutualidad de enseñanza primària
*** 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 a la fun-
ció pública
per calcular les pensions 
que tinguin cotitzacions a 
la SS fent les equivalencies 
oportunes

Grups de 
cotització

Hevers 
reguladors

A1 40.058,07

A2 31.526,72

B 27.606,75

C1 24.213,06

C2 19.156,55

E 16.332,48

 
Límit de les pensions
El màxim de les pensions 
de jubilació per a l’any 2013 
és de 35.673,68 euros bruts/
any; és a dir, 12 pagaments 
mensuals i dos extraordi-
naris a 2.548,12 euros/mes 
bruts.
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Modalitats de jubilació classes passives

Jubilació forçosa
Requisits

Tenir 65 anys d’edat. En aquests moments l’Administració de la Generalitat les està declarant d’ofi ci en complir els 65 
anys, la qual cosa impedeix la possibilitat legal de continuar fi ns al 70 anys, si bé es pot 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.

En el moment de la jubilació real -la data de compliment dels 65 anys d’edat o el 31 d’agost- cal presentar a MUFACE 
els papers de baixa per jubilació, que facilita la Delegació i es percebrà una gratifi cació de dues mensualitats de sou base 
més triennis.

Jubilació voluntària ordinària
Per poder accedir a aquesta jubilació, s’han de complir els següents requisits:
• Tenir entre 60 i 64 anys d’edat.
• Tenir 30 anys cotitzats en qualsevol règim de la SS; si bé els últims 5 anys han d’estar cotitzats a classes passives.
S’ha de demanar tres mesos abans de complir els 60 anys, i cal sol·licitar els impresos als SSTT del Departament 

d’Educació on es tingui la destinació.

Mutualidad de Enseñanza Primaria
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.
• 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.

Jubilació per incapacitat permanent
El dictamen de l’ICAM és preceptiu i vinculant; per tant, l’Administració no podrà jubilar d’ofi ci, si bé la persona 

interessada sempre, tant si li és favorable com si no, tindrà l’opció de recórrer. En el cas que el dictamen de l’ICAM sigui 
favorable a la jubilació i la persona interessada hi estigui d’acord, començarà el procés de jubilació, que pot ser total o 
absoluta. La total és compatible amb una feina diferent a la que feia el funcionari, malgrat que en aquest cas i mentre duri 
aquesta feina hi tindria una reducció del 25% si s’han cotitzat 20 anys o més i del 55% si s’han cotitzat menys de 20 anys.

La jubilació per incapacitat absoluta no permet cap tipus de feina i es cobra el 100%. No té descompte de l’IRPF.

La jubilació per incapacitat permanent té algunes peculiaritats en el seu càlcul:

• Als anys cotitzats fi ns al moment en què es produeixi la jubilació, s’hi afegiran com a cotitzats la diferència que hi hagi entre l’edat 
de la persona interessada i els 65 anys 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, fi ns a un màxim del 25%. Si té menys de 15 anys cotitzats se li aplica la reducció del 25%. Llevat que la incapacitat sigui absoluta, 
cas en què cobrarà el 100% de l’haver regulador.
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