
JUBILACIÓ 2022

Revalorització 

Segons el Real Decreto 65/2022 de 25 de gener les pensions, tan de la Seguretat Social com de Classes 
Passives, es revaloritzen un 2,5% (valor mitjà de l'IPC de l'exercici anterior) i un 1,6%* segons la  disposición 
adicional cuadragésima sexta de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre para el mantenimiento del poder adquisitivo
de las pensiones. En total, una revalorització del 4,1% amb caràcter general.

*L'any passat la revalorització va ser del 0,9%, però l'IPC mitjà fou del 2,5%. La diferència és aquest 1,6% d'increment addicional.

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 39.468€ bruts/any (2.819€ bruts/mes).

Règims de cotització

El professorat cotitza a un d'aquests 2 règims:

-  Al Règim de Classes Passives, el funcionariat fins a 2010.
-  Al Règim General de la Seguretat Social, el funcionariat a partir de 2011, interins/es i professorat laboral 
contractat.
 
CLASSES PASSIVES

El règim de Classes Passives ha deixat de dependre del  Ministerio de Hacienda  i ara depèn del  Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, però 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  a  eliminar  la
possibilitat de jubilació voluntària als 60 anys, sempre que es compleixin les condicions necessàries. 

RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL 

Aquest 2022 es pot accedir a la jubilació:

- als 65 anys, si s’han cotitzat 37 anys i 6 mesos, o més.
- als 66 anys i 2 mesos, si s’ha cotitzat menys temps.
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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. Aquelles iguals o superiors a l'any no afecten el 
còmput del temps cotitzat però si la quantia de la pensió, ja que s'aplica un haver regulador inferior. Com a
exemple, podríem dir que, a efectes econòmics, dos anys a mitja jornada comptarien 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 ho 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 cal
una valoració positiva de la direcció del centre.

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

Des de la data en què 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-hi
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 a classes passives.

Cal sol·licitar-ho als SSTT/CEB com a mínim tres mesos abans de la data triada per a la jubilació, que no té
perquè ser necessàriament la de final de mes.

És important remarcar que malgrat amb 30 anys cotitzats ja  es poden jubilar voluntàriament, els funcionaris del
grup A1 necessiten tenir reconeguts 32 anys per cobrar la pensió màxima, cotitzats com a funcionaris o en grups
de cotització general anàlegs. 

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 els acreditats fins al
moment, els anys complets que faltin al funcionari per a complir l'edat de jubilació forçosa (65 anys). Caldria mirar
les condicions particulars de cada cas.

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.
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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 cobraran aquest límit (pensió màxima), i no
el 100% del haver regulador que correspondria amb 35 anys o més treballats. 

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

PENSIONS DE CLASSES PASSIVES 2022

ANYS DE
SERVEI

 

% HAVER
REGULADOR

 

GRUP A1
(llicenciats)

 

GRUP A2
(mestres
i PTFP)

15 26,92 852 € 671 €

16 30,57 968 € 762 €

17 34,23 1.083 € 853 €

18 37,88 1.199 € 944 €

19 41,54 1.315 € 1.035 €

20 45,19 1.430 € 1.126 €

21 48,84 1.546 € 1.217 €

22 52,52 1.662 € 1.309 €

23 56,15 1.777 € 1.399 €

24 59,81 1.893 € 1.490 €

25 63,46 2.009 € 1.581 €

26 67,11 2.125 € 1.672 €

27 70,77 2.240 € 1.763 €

28 74,42 2.356 € 1.854 €

29 78,08 2.472 € 1.946 €

30 81,73 2.587 € 2.037 €

31 85,38 2.703 € 2.128 €

32 89,04 2.819 € 2.219 €

33 92,69 2.819 €
(pensió

màxima)

2.310 €

34 96,35 2.401 €

35 o més 100 2.492,00 €
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JUBILACIÓ PEL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL 

Donat 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 a 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 en 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. 

Any Períodes cotitzats Edat exigida

2022 37 anys i 6 mesos o més
menys de 37 anys i 6 mesos

65 anys
66 anys i 2 mesos

2023 37 anys i 9 mesos o més
menys de 37 anys i 9 mesos

65 anys
66 anys i 4 mesos

2024 38 anys o més
menys de 38 anys 

65 anys
66 anys i 6 mesos

2025 38 anys i 3 mesos o més
menys de 38 anys i 3 mesos

65 anys
66 anys i 8 mesos

2026 38 anys i 3 mesos o més
menys de 38 anys i 3 mesos

65 anys
66 anys i 10 mesos

2027 38 anys i 6 mesos o més
menys de 38 anys i 6 mesos

65 anys
67 anys

També augmenten els anys de cotització que es tindran en compte per calcular la pensió. Des de l'1 de gener de
2022, la base reguladora resultarà  de dividir  per 350 les bases de  cotització dels 300 mesos  immediatament
anteriors. 

La pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys
cotitzats, i del percentatge addicional per perllongació de la vida laboral, i del coeficient reductor que correspongui,
si escau. 

b) Jubilació anticipada per voluntat del treballador 

Cal tenir  una edat inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat exigida aplicable en cada cas i  cal  acreditar un
període mínim de cotització efectiva de 35 anys.

Segons el  que estableix la  Ley 21/2021,  de  28  de  diciembre,  es  penalitza  la  jubilació  anticipada  voluntària,
incrementant  els coeficients reductors i la seva aplicació sobre la quantia de la pensió.

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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