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JUBILACIONS 2023

Enguany, les pensions s’han revalorat un 8,5%. La 
Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos gene-
rals de l’Estat per l’any 2023 i el RD 1058/2022, de 27 
de desembre, sobre la revalorització de les pensions han 
establert un augment d’un 8,5% tant de les pensions 
contributives abonades pel sistema de la Seguretat So-
cial, com de les classes passives.

Les reivindicacions principals dels centenars de mi-
lers de ciutadans i ciutadanes que han sortit al carrer 
els darrers anys continuen ignorant-se. Ni s’han dero-
gat les reformes dels anys 2011 i 2013, ni les reformes 

Grups Havers reguladors

A1 48.086,76€

A2 37.845,48€

B 33.139,86€

C1 29.065,98€

C2 22.996,00€

E 19.605,93€

Quadre per al càlcul de la pensió de classes passives

Anys de servei
Percentatge de 

l’haver regulador 
%

Haver anual brut Haver mensual brut

Grup A1
€

Grup A2
€

Grup A1
€

Grup A2
€

15 26,92 12.944,96 10.188,00 924,64 727,71
16 30,57 14.700,12 11.569,36 1.050,01 826,38
17 34,23 16.460,10 12.954,51 1.175,72 925,32
18 37,88 18.215,26 14.335,87 1.301,09 1.023,99
19 41,54 19.975,24 15.721,01 1.426,80 1.122,93
20 45,19 21.730,41 17.102,37 1.552,17 1.221,60
21 48,84 23.485,57 18.483,73 1.677,54 1.320,27
22 52,52 25.255,17 19.876,45 1.803,94 1.419,75
23 56,15 27.000,72 21.250,24 1.928,62 1.517,87
24 59,81 28.760,69 22.635,38 2.054,34 1.616,81
25 63,46 30.515,86 24.016,74 2.179,70 1.715,48
26 67,11 32.271,02 25.398,10 2.305,07 1.814,15
27 70,77 34.031,00 26.783,25 2.430,79 1.913,09
28 74,24 35.786,17 28.164,61 2.556,15 2.011,76
29 78,08 37.546,14 29.549,75 2.681,87 2.110,70
30 81,73 39.301,31 30.931,11 2.807,24 2.209,37
31 85,38 41.056,48 32.312,47 2.932,61 2.308,03
32 89,04 42.816,45 33.697,62 3.058,32 2.406,97
33 92,69 44.571,62 35.078,98 3.183,69 2.505,64
34 96,35 46.331,59 36.464,12 3.309,40 2.604,58
35 100 48.086,76 37.845,48 3.434,77 2.703,25

Límit màxim de pensions: 42.823,34€. Per tant, 14 pagues de 3.058,81€



laborals del 2010 i 2012. Tampoc s’ha fixat de manera 
permanent la pujada de les pensions per vinculació a 
l’increment de l’IPC real.

La Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del po-
der adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç 
de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de 
pensions no recupera la garantia del poder adquisitiu 
perquè actualitza les pensions no pas en funció de l’IPC 
real de l’exercici anterior, sinó del mitjà. Això enguany 
no ens ha perjudicat, però la idea seria ratllar-ho i con-
tinuar defensant l’IPC real com a referent.

USTEC·STEs (IAC) reclamem que es legisli una pu-
jada de les pensions suficient i sostinguda en el temps, 
amb uns sistemes de recaptació en els quals la solida-
ritat intergeneracional estigui lligada a una fiscalitat 
progressiva. USTEC·STEs i la IAC denunciem la com-
plicitat de sindicats en concertar als darrers informes 
elaborats pel Pacte de Toledo i defensem les pensions 
públiques contra les retallades i la privatització: https://
iac.cat/2022/11/21/defensem-els-drets-socials/ 

Per tot això, USTEC·STEs (IAC) continuarem im-
pulsant totes les lluites per unes pensions 100% públi-
ques i dignes!

Modalitats de jubilació de les classes 
passives

El Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, va modificar 
el sistema de gestió de pensions d’aquest règim, al qual 
pertany el funcionariat de carrera que va ingressar amb 
els processos selectius anteriors al 2011. Si bé el paga-
ment d’aquestes pensions el feia el Ministeri d’Hisenda, 
aquest ha passat a dependre del Ministeri d’Inclusió, Se-
guretat Social i Migracions.

• Jubilació forçosa

Requisit:

- Tenir 65 anys.

La Generalitat l’està declarant 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 darrera nòmi-
na en actiu serà la del mes d’agost de  l’any en qüestió.

A sol·licitud de l’interessat/da, cada curs és possible 
perllongar l’activitat un curs més (fins al 31 d’agost del 
curs següent), sempre que no s’excedeixi el termini 
màxim de permanència en el servei actiu (el final del 
curs en el qual es fan els 70  anys).

Per cada any complert de serveis efectius a l’estat entre 
la data que es fan els 65 i la data de jubilació, es reconeix 
un percentatge addicional a la pensió resultant.

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

• Jubilació voluntària ordinària

Requisits:

- Tenir entre 60 i 64 anys.

- 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 a jornada sencera si es pertany 
al cos A2, i 32 al cos A1, ja que en aquest darrer cas 
s’arriba al límit màxim de les pensions.

S’ha de demanar mínim tres mesos abans de complir 
els 60 anys o de qualsevol data de jubilació desitjada 
des del compliment d’aquesta edat. Se sol·licita al ser-
vei territorial del Departament d’Educació on es tin-
gui la destinació.

• Jubilació per incapacitat permanent

El dictamen de l’ICAM és preceptiu i vinculant; per 
tant, l’Administració no podrà jubilar d’ofici. No obs-
tant això, tant si li és favorable com si no, la persona 
interessada sempre tindrà l’opció de recórrer aquest 
dictamen. En cas que sigui favorable a la jubilació i la 
persona interessada hi estigui d’acord, s’inicia el pro-
cés de jubilació, que pot ser total o absoluta. La total és 
compatible amb una feina diferent de la que feia el fun-
cionari 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 
mena 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 cotit-
zats, 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

Regulació pel Decret llei 5/2013, 15 de març, publicat 
el 16 de març del 2013 (pàg. 21451B), afecta els funcio-
naris i funcionàries de carrera que van aprovar les opo-
sicions a partir del 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

 Requisits: 

- Haver cotitzat com a mínim 15 anys a la Seguretat 
Social.

- Tenir dos anys cotitzats en els 15 anys previs a la 
jubilació.

L’any 2023 es podran jubilar amb 65 anys els treba-
lladors i treballadores que tinguin 37 anys cotitzats i  9 
mesos (o més), a causa de l’aplicació progressiva de la 
reforma de les pensions que, si no s’atura, augmentarà 
tres mesos cada exercici fins al 2027.

La resta ho podrà fer amb 66 anys i 4 mesos complerts. 
Per calcular la pensió, es tindran presents els últims 25 
anys cotitzats.

 • Jubilació anticipada per voluntat de la persona 
interessada

Requisits:

- Tenir 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, amb els canvis recents, té una re-
ducció per cada mes que en el moment de jubilar-se fal-
ti per complir l’edat legal de jubilació.

Els nous coeficients reductors se situen entre aquests 
trams mínims i màxims:

1. En cas de tenir cotitzats menys de 38 anys i 6 
mesos, anticipar la jubilació suposarà una reducció en 
la pensió d’entre el 21% (24 mesos abans) i el 3,26% 
(un mes abans).  

2. Entre 38 anys i 6 mesos cotitzats i 41 anys i 6 mesos, 
la reducció màxima serà del 19% (24 mesos abans) i la 
mínima del 3,11% (un mes abans).

3. Entre 41 anys i 6 mesos cotitzats i 44 anys i 6 mesos, 
el coeficient serà entre el 17% (24 mesos abans) i el 
2,96% (un mes abans).

4. Per a qui té 44 anys i 6 mesos cotitzats o més, la 
reducció serà d’entre el 13% (24 mesos abans) i el 2,81% 
(un mes abans). 

Complement dirigit a la reducció de 
l’escletxa de gènere en les pensions del 
règim de les classes passives i de la Segu-
retat Social

Aquest complement es reconeix a les pensions cau-
sades a partir del 4 de febrer del 2021 i substitueix 
l’anterior per maternitat, ja que el TJUE ha considerat 
discriminatori que es reconegués dret a un complement 
de pensió per aportació demogràfica només per a dones 
amb almenys dos fills. El nou complement es mantindrà 
mentre l’escletxa de gènere de les pensions de jubilació 
sigui superior al 5% i consisteix en:

• El dret de les dones que hagin tingut un o més fills  o 
filles naturals o adoptats a un complement per cada fill 
o filla si són beneficiàries:

a. En el cas de la Seguretat Social, d’una pensió contri-
butiva de jubilació, d’incapacitat permanent o de viude-
tat (en queda exclosa la jubilació parcial). 

 b. En el cas de les classes passives, d’una pensió de 
jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat per-
manent per al servei o inutilitat o viudetat.

Aquest dret es reconeixerà o mantindrà a la dona 
sempre que no hi hagi sol·licitud i reconeixement del 
complement en favor de l’altre progenitor i si aquesta 
és també una dona, es reconeixerà a la dona que rebi 
pensions públiques de suma més petita. Aquest altre 
progenitor, a més de complir certs requisits, haurà 
d’acreditar un perjudici en la seva carrera de cotització 
per raó de naixement o adopció de fills/es per haver 
assumit tasques de cura.

Cada fill/a genera dret a un complement fins a 4. 
Enguany el complement consisteix en 30,40 euros 
mensuals, abonats en 14 pagues juntament amb la 
pensió. La LPGE fixarà cada any aquest complement, 
que s’incrementarà en el mateix percentatge previst 
per a les pensions contributives. L’import del comple-
ment no es tindrà en compte per a l’aplicació del límit 
màxim de les pensions.

Beneficis per tenir fills o filles

• D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 235), 
a les dones 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 anteriors a la resolució judicial per la qual 
es constitueix l’adopció) i els 6 anys de la criatura, a 
les persones que van haver de deixar la feina o la van 
perdre pel fet de tenir cura d’aquests infants. Durant 
l’any 2023, aquest període de cotització reconegut és 
de 270 dies com a màxim.

Vacances

El professorat que es jubili té dret a gaudir, imme-
diatament abans del dia de la jubilació, dels dies de 
vacances meritats des de l’1 de setembre (2,5 dies per 
mes). És imprescindible presentar la sol·licitud de va-
cances mínim 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.

Jubilació en el règim general de la Segure-
tat Social

A partir de l’1 de gener del 2013, van entrar en vigor 
unes noves condicions de jubilació per als treballadors 
i treballadores que cotitzen al règim general de la se-
guretat social, com és el cas de les persones docents in-
terines i substitutes i del funcionariat de carrera amb 
oposicions a partir de l’1 de gener del 2011.

Adjuntem el quadre del sistema transitori que s’aplica 
fins a l’any 2027.

Anys Períodes cotitzats Edat exigida

2020
37 anys o més 65 anys

menys de 37 anys 65 anys i 10 mesos

2021
37 anys i 3 mesos o més 65 anys

menys de 37 anys i 3 mesos 66 anys

2022
37 anys i 6 mesos o més 65 anys

menys de 37 anys i 6 mesos 66 anys i 2 mesos

2023
37 anys i 9 mesos o més 65 anys

menys de 37 anys i 9 mesos 66 anys i 4 mesos

2024
38 anys o més 65 anys

menys de 38 anys 66 anys i 6 mesos

2025
38 anys i 3 mesos o més 65 anys

menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 8 mesos

2026
38 anys i 6 mesos o més 65 anys

menys de 38 anys i 6 mesos 66 anys i 10 mesos

A partir del 2027
38 anys i 9 mesos o més 65 anys

menys de 38 anys i 9 mesos 67 anys


