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Quadre per al càlcul de la pensió de classes passives
Anys de
servei

Percentatge de 
l’haver regula-

dor %

Haver anual brut Haver mensual
Grup A1

€
Grup A2

€
Grup A1

€
Grup A2

€
15 26,92 11.254,65 8.857,69 803,90 632,69

16 30,57 12.780,63 10.058,68 912,90 718,48
17 34,23 14.310,79 11.262,95 1.022,20 804,50
18 37,88 15.836,78 12.463,94 1.131,20 890,28
19 41,54 17.366,94 13.668,22 1.240,50 976,30
20 45,19 18.892,92 14.869,20 1.349,49 1.062,09

21 48,84 20.418,91 16.070,19 1.458,49 1.147,87
22 52,52 21.957,43 17.281,05 1.568,39 1.234,36
23 56,15 23.475,05 18.475,46 1.676,79 1.319,68
24 59,81 25.005,22 19.679,73 1.786,09 1.405,70
25 63,46 26.531,20 20.880,72 1.895,09 1.491,48
26 67,11 28.057,18 22.081,71 2.004,08 1.577,26
27 70,77 29.587,34 23.285,98 2.113,38 1.663,28
28 74,24 31.113,33 24.486,97 2.222,38 1.749,07
29 78,08 32.643,49 25.691,25 2.331,68 1.835,09
30 81,73 34.169,47 26.892,23 2.440,68 1.920,87
31 85,38 35.695,46 28.093,22 2.549,68 2.006,66
32 89,04 37.225,62 29.297,50 2.658,97 2.092,68
33 92,69 38.751,60 30.498,49 2.767,97 2.178,46
34 96,35 40.281,77 31.702,76 2.877,27 2.264,48
35 100 41.807,75 32.903,75 2.986,27 2.350,27

Límit màxim de pensions: 37.231,74€ per tant 14 pagues de 2.659,41€

 Grups Havers reguladors
A1 41.807,75 €
A2 32.903,75 €
B 28.812,57 €
C1 25.270,64 €
C2 19.993,26 €
E 17.045,86 €

Gràcies a les mobilitzacions del moviment de pensionistes 
dels darrers anys, enguany s’ha aconseguit per segon any con-
secutiu que les pensions no pugin el ridícul 0’25% a què ens 
tenien acostumats mentre el cost de la vida continuava, i con-
tinua, pujant. Un reial decret ha establert un augment d’un 3% 
per a les pensions mínimes i d’un 1’6% per a la resta. 

Tanmateix, aquest increment continua sent totalment in-
suficient i inferior a la previsió de la pujada de l’IPC a Cata-
lunya (1,9% que preveu l’OCDE per a l’Estat espanyol + 0,2 
de diferencial català, segons l’històric d’IDESCAT). De fet, el 
reial decret esmentat no atén les reivindicacions principals dels 

centenars de milers de ciutadans i ciutadanes que han sortit al 
carrer els darrers anys: fixar de manera permanent la pujada de 
les pensions vinculant-les a l’increment de l’IPC i derogar la re-
forma de l’any 2011 i 2013 i el factor de sostenibilitat. Tot plegat 
ens aboca que, probablement, quan passin els temps electorals 
es torni al miserable 0,25%.

USTEC·STEs (IAC) reclamem que es legisli una pujada de 
les pensions suficient i sostinguda en el temps, amb uns sis-
temes de recaptació en què la solidaritat intergeneracional 
estigui lligada a una fiscalitat progressiva. També exigim que 
s’aturi i es reverteixi el procés encobert de privatització del sis-
tema de pensions.

Per tot això USTEC·STEs (IAC) continuarà impulsant totes 
les lluites per unes pensions 100% públiques i dignes.

Modalitats de jubilació classes passives

• Jubilació forçosa
Requisit: Cal tenir 65 anys d’edat. La Generalitat les està de-

clarant d’ofici en complir els 65 anys. Ara bé, es pot sol·licitar 
en acabar el curs escolar; en aquest cas, la data de cobrament 



de la dar  rera nòmina en actiu serà la del mes d’agost de l’any 
en qüestió. A sol·licitud de l’interessat/da, cada curs és possible 
de perllongar l’activitat un curs més (fins al 31 d’agost de final 
del curs següent), sempre que no s’excedeixi el termini màxim 
de permanència en el servei actiu (el final del curs en què es 
compleixin 70 anys). 

En el moment de la jubilació real  —la data de compliment 
dels 65 anys o el 31 d’agost—, cal presentar a MUFACE els 
papers de baixa per jubilació que faciliten els serveis terri-
torials i es percebrà una gratificació de mitja mensualitat de 
sou base més triennis.

• Jubilació voluntària ordinària
Requisits: 
-Tenir entre 60 i 64 anys d’edat.
-Tenir 30 anys cotitzats en qualsevol règim: si aquests 30 
anys no són tots de classes passives, els darrers 5 anys sí 
que ho han de ser. (*Ara bé, per cobrar el 100% de l’haver 
regulador cal tenir 35 anys cotitzats).
S’ha de demanar tres mesos abans de complir els 60 anys 

i cal sol·licitar els impresos al servei territorial del Departa-
ment d’Educació 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’ofici si bé, tant si li és favora-
ble com si no, la persona interessada sempre tindrà l’opció de 
recórrer-lo. En cas que el dictamen de l’ICAM sigui favorable 
a la jubilació i la persona interessada hi estigui d’acord, s’inicia 
el procés de jubilació, que pot ser total o absoluta. La total és 
compatible amb una feina diferent de la que feia el funcionari 
o la funcionària. Mentre duri la feina, aquesta modalitat tindrà 
una reducció del 25% si s’han cotitzat 20 anys o més, i del 55% 
si se n’han cotitzat menys de 20. La jubilació per incapacitat 
absoluta no permet cap tipus de feina i es cobra el 100%. A 
més, no comporta descompte de l’IRPF.

Peculiaritats de la jubilació per incapacitat permanent
•Als anys cotitzats fins 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 cotitzats, se li 
reduirà un 5% de l’haver regulador per cada any que li falti 
per arribar-hi, fins a un màxim del 25%. Si en té menys de 
15 de 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 del règim general 
de la Seguretat Social. (Decret llei 5/2013, 15 de 
març, publicat el 16 de març de 2013 [pàg. 21451B])

Afecta els funcionaris i funcionàries de carrera que van 
aprovar les oposicions a partir del 2011, el personal funcio-
nari 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 2019 es podran jubilar amb 65 anys els treballadors 

i treballadores que tinguin de 36 anys i 9 mesos cotitzats (o 
més). La resta ho podrà fer amb 65 anys i 8 mesos complerts. 

Requisits: Haver cotitzat com a mínim 15 anys a la Segu-
retat Social.

• Jubilació anticipada per voluntat de la persona interes-
sada 

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

  -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 jubilació, amb 
quatre situacions possibles:

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

2. Coeficient 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. Coeficient 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. Coeficient de l’1,625% per trimestre quan s’acrediti un pe-
ríode de cotització igual o superior a 44 anys i 6 mesos (6,5% 
anual).

Complement per maternitat en les pen-
sions del règim de classes passives i de la 
Seguretat Social

Es reconeix un complement a la pensió de jubilació a les do-
nes que hagin tingut fills o filles naturals o adoptats i siguin 
beneficiàries de jubilació obligatòria o retirada de caràcter for-
çós per incapacitat permanent. També tenen el complement 
les pensions de viduïtat de les dones que esdevinguin vídues a 
partir de l’1 de gener del 2016.

Aquest complement consisteix en un percentatge que es de-
termina en funció dels fills nascuts o adoptats a partir de dos, 
segons l’escala següent:

-2 fills: 5%.
-3 fills: 10%.
-4 o més fills: 15%.

Si us cal, a USTEC·STES tenim un model per sol·licitar-lo. 
Us atendrem a les seus i a www.sindidicat.net.

Beneficis per tenir fills
• D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 25), les do-
nes que en donar a llum no estaven en actiu (no treballaven) 
se’ls reconeixen 112 dies de cotització a l’efecte de jubilació. 
• D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 236), 
es reconeixen com a períodes cotitzats el temps comprès 
entre els nou mesos anteriors al naixement (o als tres an-
teriors a la resolució judicial per la qual es constitueix 
l’adopció) i els 6 anys d’edat del fill/a, a les persones que 
van haver de deixar la feina o la van perdre pel fet de te-
nir cura d’aquests fills/es. Durant l’any 2019, aquest pe-
ríode de cotització reconegut és com a màxim 270 dies. 

Vacances (NOU!!!)

El professorat que es jubili té dret a gaudir, immedia-
tament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances 
meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data. 
És imprescindible presentar la sol·licitud de vacances 
amb un mes abans de la data d’inici del seu gaudiment.

Les persones que es jubilen no poden optar per l’opció 
del cobrament dels dies de vacances meritats, tret que si-
gui impossible gaudir-ne pel fet de trobar-se en situació 
d’incapacitat temporal, situació en què es liquidarà d’ofici.


