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JUBILACIÓ 2017
Als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017 es contempla una revalorització de les pensions d'un 0.25%
respecte a 2016, igual que l'any passat.

Complement per maternitat
Es reconeix un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats en els casos de ju bilació forçosa o per incapacitat permanent. Mai en els casos de jubilació voluntària a partir dels 60 anys.
Aquest complement, com a criteri general, augmentarà la pensió resultant en un 5% en el cas de 2 fills; en
un 10% en el cas de 3 fills i en un 15% en el cas de 4 o més fills.

JUBILACIÓ PER CLASSES PASSIVES
A la data d'elaboració d'aquest info no es preveuen canvis que puguin afectar les jubilacions que tinguin lloc
aquest 2017, ni respecte a retardar l'edat de jubilació forçosa ni quant a eliminar la possibilitat de jubilació voluntària als 60 anys.
És important destacar que per a 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, atès que 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 per calcular la pensió s'hagin de tenir en compte cotitzacions a altres règims apart del de clas ses passives: règim general, autònoms, etc.).
La legislació actual contempla aquestes modalitats de jubilació:
Jubilació forçosa per edat
Als 65 anys. L'administració inicia d'ofici el procediment sense que el professorat ho tingui que demanar. Si es
vol acabar el curs, però, cal sol·licitar-ho.
Només es concedeix pròrroga a aquell professorat que arriba a l'edat de jubilació forçosa sense tenir el perío de de carència necessari per tenir dret a pensió, i només pel temps necessari per completar l'esmentat període
de carència.
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).
Jubilació voluntària
A partir dels 60 anys, 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 simul tània a altres règims (còmput recíproc de quotes), caldrà haver cotitzat com a mínim els darrers 5 anys per
classes passives.
Cal sol·licitar-ho als Serveis Territorials corresponents o al Consorci de Barcelona com a mínim tres mesos
abans de la data triada per a la jubilació. És important remarcar que malgrat amb 30 anys cotitzats ja ens po dem jubilar voluntàriament, els funcionaris del grup A1 necessiten tenir reconeguts al menys 32 anys per cobrar la pensió màxima.
La jubilació voluntària no dóna dret a cap tipus de gratificació.
Jubilació per incapacitat permanent:
En aquests casos, es consideraran com a serveis efectius, a més els 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 Presupuestos Generales del Estado, als quals se'ls hi 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 els funcionaris d'aquest grup amb més de 32 anys de servei “topen” amb el límit de les pensions públi ques, amb la qual cosa sempre cobraran aquest límit (pensió màxima), i no el 100% del haver regulador que
els hi correspondria, per exemple, amb 35 anys o més treballats.

PENSIÓ MÀXIMA ANUAL: 36.031,80€ bruts
PENSIÓ MÀXIMA
bruts (14 pagues)

MENSUAL:

2.573,70€

*Mai podrem cobrar més de la pensió màxima, independentment dels anys cotitzats.
En general, cal acreditar un mínim de 15
anys de serveis a l'estat per tenir dret a
pensió.

JUBILACIÓ PER SEGURETAT SOCIAL
Es continua aplicant la reforma que retarda de manera progressiva l'edat de jubilació. Segons aquesta reforma,
aquest 2017 es pot accedir a la pensió de jubilació:
-als 65 anys, si s’han cotitzat 36 anys i 3 mesos o més, o
-als 65 anys i 5 mesos, si s’han cotitzat menys de 36 anys i 3 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 d'un 8%
anual com a criteri general.

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 moderniza ción del sistema de la Seguridad Social.

