
JUBILACIONS 2016

Full 301

Quadre per al càlcul de la pensió de classes passives
Anys de ser-

vei

Percentatge 

de l’haver  

regulador %

Haver anual brut Haver mensual brut

Grup A1

€

Grup A2

€

Grup A1

€

Grup A2

€

15 26,92 10.864,72 8.550,80 776,05 610,77

16 30,57 12.337,83 9.710,18 881,27 693,58

17 34,23 13.814,98 10.872,74 986,78 776,62

18 37,88 15.288,09 12.032,11 1.092,01 859,44

19 41,54 16.765,24 13.194,67 1.197,52 942,48

20 45,19 18.238,35 14.354,04 1.302,74 1.025,29

21 48,84 19.711,47 15.513,42 1.407,96 1.108,10

22 52,52 21.188,62 16.682,33 1.514,05 1.191,59

23 56,15 22.661,73 17.835,35 1.618,70 1.273,95

24 59,81 24.138,88 18.997,90 1.724,21 1.356,99

25 63,46 25.611,99 20.157,28 1.829,43 1.439,81

26 67,11 27.085,11 21.316,66 1.934,65 1.522,62

27 70,77 28.562,26 22.479,21 2.040,16 1.605,66

28 74,24 30.035,37 23.638,59 2.145,38 1.688,47

29 78,08 31.512,52 24.801,14 2.250,89 1.771,51

30 81,73 32.985,63 25.960,52 2.356,12 1.854,32

31 85,38 34.458,74 27.119,90 2.461,34 1.937,14

32 89,04 35.935,89 28.282,45 2.566,85 2.020,18

33 92,69 37.409,01 29.441,83 2.672,07 2.102,99

34 96,35 38.886,16 30.604,38 2.777,58 2.186,03

35 100 40.359,27 31.763,76 2.882,81 2.268,84

Límit màxim de pensions: 35.941,89€; per tant, 14 pagues de 2.567,28€

Grups Havers reguladors

A1 40.359,27 €

A2 31.763,76 €

B 27.814,32 €

C1 24.395,11 €

C2 19.300,58 €

E 16.455,28 €



Modalitats de jubilació classes passives

• Jubilació forçosa Requisit: Tenir 65 anys d’edat. 
L’Administració de la Generalitat les està declarant 
d’oici en complir els 65 anys, la qual cosa impedeix la 
possibilitat legal de continuar ins als 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 compli-
ment dels 65 anys d’edat o el 31 d’agost– cal presentar a 
MUFACE els papers de baixa per jubilació que facilita 
SSTT i es percebrà una gratiicació de mitja mensualitat 
de sou base més triennis.

• Jubilació voluntària ordinària

- Tenir entre 60 i 64 anys d’edat.

- Tenir 30 anys cotitzats a qualsevol règim; si   
 aquest 30 anys no són tots de classes passives,  
 els últims 5 anys sí que ho han de ser. 

* Per cobrar el 100% de la pensió, cal tenir 35   
anys cotitzats.

- S’ha de demanar tres mesos abans de com-
plir els 60 anys i cal sol•licitar els impresos als 
SSTT del Departament d’Ensenyament 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’oici si bé la per-
sona interessada sempre, tant si li és favorable com si 
no, tindrà l’opció de recórrer-ho. En el cas que el dicta-
men de l’ICAM sigui favorable a la jubilació i la persona 
interessada hi estigui d’acord s’inicia el procés de jubila-
ció, que pot ser total o absoluta. La total és compatible 
amb una feina diferent de la que feia el funcionari. Men-
tre duri la feina aquesta modalitat tindrà 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 comporta descompte de l’IRPF.

Peculiaritats de la jubilació per Incapacitat Perma-
nent

• Als anys cotitzats ins 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, ins 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 es cobrarà el 100% de l’haver regulador.

Modalitats de jubilació Règim General de la Segu-
retat Social. Real Decreto-Ley 5/2013, 15 de març. Pu-
blicat el 16 de març 2014 (pàg. 21451B).

Afecta només els funcionaris de carrera que van 
aprovar les oposicions al 2011, el personal funcionari 
interí, el personal amb contracte laboral i tothom qui es 
jubila cotitzant al Règim General de la Seguretat Social.

•  Jubilació ordinària o legal

L’any 2016 es podran jubilar amb 65 anys els treballa-
dors que tinguin més de 36 anys cotitzats. La resta ho 
podrà fer amb 65 anys i 4 mesos complerts. 

Requisits: haver cotitzat com a mínim 15 anys a la 
Seguretat Social.

•  Jubilació anticipada per voluntat de l’interessat

a) Haver complert  una edat que sigui inferior en dos 
anys  a l’edat de la jubilació ordinària.

b) 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 ju-
bilació, amb 4 situacions possibles:

1. Coeicient del 2% per trimestre quan s’acrediti un 
període de cotització inferior a 38 anys i 6 mesos. (8% 
anual).

2. Coeicient 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. Coeicient 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. Coeicient 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).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

