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JUBILACIÓ 2021
Novetats:
Segons acord del govern central, totes
les pensions, tant les de la Seguretat
Social com les de Classes Passives es
revaloritzaran en un 0,9%.
La pensió màxima (o límit de suma de
pensions en cas de cobrar-ne també,
per exemple, de viudetat), que es fixa
cada any als Presupuestos Generales
del Estado, queda en 2.707,49€ bruts al
mes en 14 pagues (uns 2.166€ nets,
amb una retenció aproximada per IRPF
d'un 20%).
El professorat cotitza a un d'aquests 2
règims:
✔

✔

Al Règim de Classes Passives
de l’Estat, el funcionariat amb
ingrés fins al 2010.
Al Règim General de la
Seguretat Social, el funcionariat
a partir del 2011, interins/es i
professorat laboral contractat.

Classes passives
Malgrat que la gestió del Règim de Classes Passives finalment s’ha passat del Ministerio de Hacienda al de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la data d'elaboració d'aquest informe no es preveuen canvis a curt
termini, tot i que no són descartables, ni respecte a retardar l'edat de jubilació forçosa, ni quant a eliminar la
possibilitat de jubilació voluntària als 60 anys, sempre que es compleixin les condicions necessàries.

Règim general de la seguretat social
Aquest 2021 es pot accedir a la pensió de jubilació:
- als 65 anys, si s’han cotitzat 37 anys i 3 mesos, o més;
- als 66 anys, si s’ha cotitzat menys temps.
D’altra banda, el càlcul de la pensió també canvia. A partir d'ara es computaran 24 anys. Aquests anys cotitzats
formen la base reguladora, que és la suma de totes les bases de cotització d'aquest període.
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Jubilació per classes passives
Informació general
•
•

Per tenir dret a pensió cal un mínim de 15 anys de serveis.
Per jubilar-se no és necessari trobar-se en servei actiu, ja que s'hi pot accedir, per exemple, des de la
situació d'excedència, sempre i quan es tingui l'antiguitat requerida.

•

El cobrament de la pensió no està condicionat per haver cotitzat en un període immediatament anterior a
la jubilació (excepte en els casos en els quals s'hagin de computar cotitzacions a altres règims apart del de
classes passives, situació coneguda com “cómputo recíproco de cuotas”)

•

Les reduccions de jornada inferiors a l'any no afecten a la quantia de la pensió resultant. Aquelles iguals o
superiors a l'any no afecten a nivell de temps treballat però si respecte a la quantitat a cobrar, ja que
s'aplica un haver regulador inferior. Com a exemple, podríem dir que, a efectes econòmics, dos anys
treballats a mitja jornada computarien per només un, aproximadament.

Modalitats de jubilació:
a) Jubilació forçosa per edat
Als 65 anys. L'administració inicia d'ofici el procediment sense que el professorat l’hagi de demanar. Si es vol
acabar el curs, cal sol·licitar-ho mitjançant un formulari que es troba al Portal de Centres. Igualment és possible
continuar en actiu fins a acabar el curs en que es fan els 70 anys. En aquest cas, cal sol·licitar-ho cada curs i tenir
una valoració positiva.
MUFACE dóna un subsidi en forma de paga única, consistent en la meitat de l'import íntegre d'una mensualitat
ordinària de les retribucions bàsiques (sou + triennis). Cal sol·licitar-lo a una oficina de MUFACE.

b) Jubilació voluntària
Es pot demanar des que es compleixen els 60 anys i fins al dia en que es fan els 65, data de jubilació forçosa per
edat, sempre i quan es tinguin reconeguts un mínim de 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.
Cal sol·licitar-la als SSTT/CEB com a mínim tres mesos abans de la data triada per a la jubilació, i no té perquè ser
necessàriament a final de mes.
És important remarcar que malgrat que els funcionaris del grup A1 ja es poden jubilar voluntàriament amb 30 anys
cotitzats, necessiten tenir reconeguts al menys 32 anys per cobrar la pensió màxima, cotitzats majoritàriament en
aquest grup.
La jubilació voluntària no dóna dret a cap tipus de gratificació.

c) Jubilació per incapacitat permanent
En aquests casos, i com a criteri general, es consideraran com a serveis efectius, a més dels que s'hagin acreditat
fins al moment, els anys complets que faltin per a complir l'edat de jubilació forçosa (65 anys). Caldria mirar les
condicions particulars de cada cas.
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Càlcul de la pensió

Les pensions de classes passives es calculen
a partir dels havers reguladors per a cada
grup de cotització que es fixen cada any als
Presupuestos Generales del Estado, als
quals s'aplica un percentatge 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 es “topa”
amb el límit de les pensions públiques, amb
la qual cosa sempre cobraran aquest límit
(pensió màxima), i no el 100% del haver
regulador que correspondria, per exemple,
amb 35 anys o més treballats.

Només es podria arribar a cobrar el 100% en
cas de demanar pròrroga per a continuar en
el servei actiu més enllà dels 65 anys, i aniria
en funció dels anys treballats.

* Podeu demanar el càlcul personalizat de la pensió de jubilació (només per afiliats)
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Jubilació pel règim general de la seguretat social
Atès que existeixen coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen
certs supòsits, etc. podem dir que ens trobem davant d’una jubilació “a la carta”. Per aquest motiu, la informació
que trobareu en aquest apartat és de caire general. Recomanem consultar en una oficina de la Seguretat Social
els casos concrets.
Per tenir dret a pensió cal un mínim de 15 anys de serveis, 2 dels quals hauran d'estar compresos dins els 15
anys immediatament anteriors al moment de tenir el dret a pensió.

Modalitats de jubilació:
a) Jubilació ordinària
Es continua desenvolupant la reforma de les pensions aprovada l'estiu de 2011 que va entrar en vigor al gener de
2013. 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 24 actuals fins als 25.
Les edats de jubilació i el període de cotització a què es refereix el paràgraf anterior s'aplicaran de manera gradual
segons el quadre següent:

b) Jubilació anticipada per voluntat del treballador
Cal tenir una edat inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat exigida que sigui aplicable en cada cas i acreditar un
període mínim de cotització efectiva de 35 anys.
Un cop aplicat a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats, la
quantia resultant es reduirà, com a màxim, en un 8% per cada any que falti per complir l'edat legal de jubilació

c) Jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat
L'edat de jubilació exigida en cada moment es pot reduir, mitjançant l'aplicació de coeficients reductors, en el cas
de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% o, també, amb un grau de discapacitat igual o
superior al 45%,
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