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JUBILACIÓ 2015
Als Pressupostos per a 2015 es contempla una revalorització de les pensions d'un 0.25% respecte a
2014, quedant la pensió màxima fixada en 2560.88€ bruts mensuals, 6€ mes que l'any passat! En
general, cal acreditar un mínim de 15 anys de serveis a l'estat per tenir dret a pensió.

SEGURETAT SOCIAL 

Es continua aplicant la reforma que retarda de manera 
progressiva l'edat de jubilació. Segons aquesta reforma, 
aquest 2015 es pot accedir a la pensió de jubilació:
-als 65 anys, si s’han cotitzat 35 anys i 9 mesos o més, o
-als 65 anys i 3 mesos, si s’han cotitzat menys de 35 anys
i 9 mesos
L’edat mínima de jubilació es pot rebaixar o anticipar en 
alguns casos. Per exemple, en cas de patir un grau de 
discapacitat igual o superior al 45% o per voluntat 
pròpia, amb l'aplicació d'uns coeficients reductors. 
MARC LEGAL: Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de 
desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de 
prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. 

CLASSES PASSIVES

Malgrat fa temps es parla de revisar l’accés la jubilació per al règim de classes passives, amb la 
intenció d'harmonitzar-lo amb el de la Seguretat Social, a la data d'elaboració d'aquest info no hi ha 
cap novetat respecte a l’any passat pel que fa al retard de l’edat de jubilació forçosa i a l’impediment 
de la possibilitat de jubilació voluntària.
És important destacar que per jubilar-se no és necessari trobar-se en servei actiu, ja que s'hi pot 
accedir des de la situació d'excedència, sempre i quan es tingui l'antiguitat requerida, ja que el 
cobrament de la pensió no està condicionat per haver cotitzat en un període immediatament anterior 
a la jubilació (excepte en els casos de còmput recíproc, quan per calcular la pensió es tenen en 
compte cotitzacions a  règims diferents del de classes passives).
La legislació actual contempla aquestes modalitats de jubilació: 

Jubilació forçosa per edat

De moment encara als 65 anys, i actualment sense possibilitat de demanar pròrroga fins als 70. 
Només es concedeix pròrroga a aquell professorat que arriba a l'edat de jubilació forçosa sense tenir 
el període de carència necessari per tenir dret a pensió, i només pel temps necessari per completar 
l'esmentat període de carència. El procediment per accedir a aquesta modalitat de jubilació l’inicia 
d’ofici l’Administració sense que el professor ho hagi de demanar.

Jubilació voluntària

Encara és possible a partir dels 60 anys, sempre i quan es tinguin reconeguts un mínim de 30 anys de
serveis 30 anys de serveis a l’Estat, en cas que per arribar a aquests 30 anys cotitzats s'hagin de 
computar temps de serveis prestats de manera no simultània a altres règims (còmput recíproc de 
quotes), caldrà haver cotitzat com a mínim els darrers 5 anys per classes passives.
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Cal sol·licitar-ho als Serveis Territorials corresponents o al Consorci de Barcelona presentant una 
instància com a mínim tres mesos abans de la data triada per a la jubilació. Recomanem de fer-ho 
encara amb més antelació ja que el procediment acostuma a demorar-se. És important remarcar que 
malgrat amb 30 anys cotitzats ja ens podem jubilar voluntàriament, els funcionaris del grup A1 no 
cobraríem la pensió màxima si no tenim reconeguts, al menys, 32 anys. 

Jubilació per incapacitat permanent: 

Es consideraran com a serveis efectius a més dels que s’hagin acreditat fins al moment, els anys 
complets que faltin al funcionari per a complir l'edat de jubilació forçosa (65 anys).

CÀLCUL DE LA PENSIÓ DE CLASSES PASSIVES

Les pensions de classes passives es calculen a partir dels havers reguladors per a cada grup de 
cotització que es fixen cada any als  pressupostos generals de l’Estat. 

Existeix una taula de 
percentatges a aplicar a cada 
haver regulador en funció dels
anys de serveis reconeguts. En
el cas dels funcionaris del 
grup A1, més de 32 anys 
treballats no donen dret a una 
pensió més alta, degut al fet 
que els funcionaris d'aquest 
grup amb més de 32 anys de 
servei “topem” amb el límit de 
les pensions públiques, amb la
qual cosa sempre cobrarem 
aquest límit (pensió màxima), i
no el 100% del nostre haver 
regulador que ens 
correspondria, per exemple, 
amb 35 anys o més treballats. 

(Taules provisionals a l'espera
de la publicació de les

definitives)

PENSIÓ MÀXIMA 
ANUAL:         
35.852,32€ bruts 

PENSIÓ MÀXIMA 
MENSUAL:     
2.560,88€ bruts  

*Mai podrem cobrar més de la 
pensió màxima, 
independentment dels anys 
cotitzats.

PENSIONS DE CLASSES PASSIVES - 2015

Grup A1 Grup A2

(antic grup A) (antic grup B)

HAVER REGULADOR 40.258,62 € 31.684,55 €

ANYS DE 
SERVEI

% 
REGULADOR

PENSIÓ BRUTA MENSUAL
(14 PAGUES)

15 26,92 774.12 609.25

16 30,57 879.07 691.86

17 34,23 984.32 774.69

18 37,88 1089.29 857.29

19 41,54 1194.53 940.12

20 45,19 1299.49 1022.73

21 48,84 1404.45 1105.33

22 52,52 1510.28 1188.62

23 56,15 1614.66 1270.78

24 59,81 1719.91 1353.60

25 63,46 1824.86 1436.21

26 67,11 1929.82 1518.82

27 70,77 2035.08 1601.65

28 74,42 2134.95 1684.26

29 78,08 2245.28 1767.10

30 81,73 2350.24 1849.70

31 85,38 2455.20 1932.30

32 89,04 2560.44 2015.13

33 92,69 *2560.88
(Pensió màxima)

2097.74

34 96,35 2180.57

35 o més 100,00 2263.18


