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JUBILACIÓ 2013

SEGURETAT SOCIAL
El passat 1 de gener va entrar en vigor la reforma de les pensions aprovada l'estiu de 2011, segons
indica el 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. Aquesta reforma retarda
progressivament l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys, en un període transitori fins al 2027. També
augmenten els anys de cotització que es tindran en compte per calcular la pensió, que aniran pujant
dels 16 actuals fins als 25.

CLASSES PASSIVES
Per altra banda, ja fa temps que es parla de revisar l'accés a la jubilació per al règim de classes
passives, per ajustar-lo al de la Seguretat Social. Malgrat que a la data d'elaboració d'aquest info
encara no hi ha cap novetat al respecte, no descartem que aquesta es produeixi ben aviat, i podria
anar en la línea del que han fet amb el règim general, és a dir, retardant progressivament l'edat de
jubilació, tant forçosa com voluntària i exigint més anys cotitzats per poder cobrar la pensió
màxima. Però tot això són suposicions ja que, repetim, de moment no hi ha cap novetat i, fins que
aquesta revisió no es produeixi, continua vigent la legislació actual (Estatut bàsic de l'empleat
públic, Llei 7/2007, i Llei de classes passives de l'estat, Reial decret 670/1987) que contempla
aquestes modalitats de jubilació:



Jubilació forçosa per edat:
De moment encara als 65 anys, i probablement sense possibilitat de demanar pròrroga fins a final
de curs de l'any en què fem els 70, si tenim en compte el que va succeir l'any passat, en que es va
“obligar” a jubilar-se forçosament a tot el professorat a qui s'havia concedit amb anterioritat
l'esmentada pròrroga.
El procediment per accedir a aquesta modalitat de jubilació s'inicia d'ofici.
Jubilació voluntària:
Encara possible a partir dels 60 anys, sempre i quan es tinguin reconeguts un mínim de 30 anys de
serveis actius a l'Estat, i havent cotitzat com a mínim els darrers 5 anys per classes passives (en cas
que ens hagin de computar temps de serveis prestats de manera no simultànea a altres règims).
Cal sol·licitar-ho als serveis territorials corresponents 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 que amb 30 anys cotitzats ja ens podem jubilar
anticipadament, els funcionaris del grup A1 no cobrarem la pensió màxima si no tenim reconeguts
32 anys. Això és 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.
L'import de la pensió es calcula a partir dels havers reguladors dels diferents grups de cotització
(veure taules al dors). Aquests havers es fixen en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a
cada exercici, i per a 2013 han suposat una revalorització de les pensions d'un 1% respecte a 2012,
incrementant-se la pensió màxima en 25€ mensuals bruts!
Jubilació per incapacitat permanent. Aquest tipus de jubilació mereix un tractament a part.




