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JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA
LOE

Preguntes més freqüents
RESOLUCIÓ EDU/3751/2009, de 30 de desembre, per la qual es regula la convocatòria
per a l'any 2010 de la jubilació anticipada voluntària prevista a la disposició transitòria

segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

La RESOLUCIÓ EDU/3751/2009, de 30 de desembre regula la convocatòria per a  l’any 2010 de la 
jubilació anticipada voluntària prevista a la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, 
de  3  de  maig,  d’educació.  També  estableix  que  els  funcionaris  que  s’acullin  a  aquesta  jubilació 
voluntària i que tinguin acreditats un mínim de vint-i-vuit anys de serveis efectius a l'Estat, poden 
percebre una gratificació extraordinària.
Les sol·licituds es poden presentar durant els dos primers mesos de l’any.  Els  models  de 
sol·licituds (tant el de la jubilació com el de la gratificació) es poden recollir en les seus dels serveis 
territorials del Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona i a l’adreça d’Internet 
http://www.gencat.net/educació. A partir d’aquí cal entrar a l’apartat de Professorat, dins d’aquest cal 
anar a Jubilació voluntària anticipada prevista a la LOE, i finalment a l’apartat sol·licitud de jubilació 
voluntària) i s’hi haurà d’adjuntar la documentació justificativa que correspongui.
Una vegada presentada la sol·licitud només s’acceptaran renúncies fins el 31 de març de 2010.

REQUISISTS SEGONS LA LOE
• Haver estat en actiu ininterrompudament durant els quinze anys anteriors a la presentació de 

la sol·licitud, en llocs pertanyents a les plantilles de centres docents, o bé haver romàs en la 
situació de serveis especials o haver ocupat un lloc de treball que depengui funcionalment o 
orgànicament de les administracions educatives durant una part d’aquest període, o bé tenir 
concedida una excedència per algun dels supòsits establerts en l’article 89.4 de la Llei 7/2007, 
de 13 d’abril, de l'Estatut bàsic de l’empleat públic.

• Tenir seixanta anys complerts el 31 d’agost del curs escolar en què se sol·licita la jubilació 
anticipada voluntària.

• Tenir acreditats un mínim de quinze anys de serveis efectius a l'Estat el 31 d’agost de l’any 
en què se sol·licita.

PREGUNTES FREQÜENTS:
Concretament qui i com es comunica la jubilació?
La Resolució EDU/3194/2008, de 17 d’octubre, delega en el subdirector general de Gestió de Personal 
Docent i en els directors dels serveis territorials la gestió i concessió de jubilacions dels funcionaris 
docents. Per aquest motiu la resolució sobre la jubilació concedida està signada pel director dels 
Serveis Territorials i arriba per correu certificat.
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Què vol dir estar en actiu? Si s’està de baixa es deixa de estar en actiu?
El text refós de la Llei de la Funció Pública, capítol II, punt 48.1 diu: “La situación de servicio activo 
corresponde al funcionario que desempeñe un puesto de trabajo, así como al que se encuentre en los 
supuestos de disponibilidad, comisión de servicios, licencia, permiso o servicio que suponga reserva 
de puesto de trabajo”. Així doncs, estar de baixa o de permís o amb algun tipus de llicència comporta 
la reserva del lloc de treball i per tant es considera servei actiu. No és pas el cas de les excedències.

Els anys d’interinitat es consideren de serveis actius i efectius a l’estat?
Sí,  tant per a demanar la jubilació anticipada com per a demanar la gratificació LOE, ja  que es 
consideren serveis previs.

Una vegada ens jubilem, deixem de ser funcionaris?
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público al seu article 63, "Causas de 
pérdida de la condición de funcionario de carrera", concretament al punt 2, apartat c, diu clarament 
que una de les causes de la pèrdua de la condició de funcionari és la jubilació total . 
Ara bé, si un funcionari s’hagués jubilat per incapacitat permanent i volgués tornar a treballar per 
haver-se recuperat de la malaltia, podria tornar a sol·licitar la condició de funcionari i es torna a 
concedir sempre.

Una vegada jubilat de quina entitat o entitats es depèn?
De dues entitats:
Econòmicament  es  passa  a  dependre  del  departament  d'Economia  i  Hisenda,  concretament  de 
CLASSES PASSIVES. Es pot trobar tot a: 
http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Paginas/inicio.aspx. Així,  doncs, 
l'entitat  pagadora és l'Estat,  a  través del  ministeri  d'Economia i  Hisenda,  tal  com diu la  web de 
classes passives: 
"La  Dirección  General  de  Costes  de  Personal  y  Pensiones  Públicas,  integrada  en  la  estructura 
orgánica de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos, dependiente de la Secretaría de Estado 
de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, tiene encomendadas, entre otras 
funciones  el  reconocimiento  y  pago  de  las  pensiones  del  Régimen de Clases  Pasivas del  Estado 
causadas por los funcionarios civiles " ...
D'una altra banda, i a efectes sanitaris, o per gaudir de qualsevol de les seves prestacions socials es 
continua  amb l’afiliació  a  MUFACE.  A  la  seva  web  http://www.map.es/muface/muface/index-ides-
idweb.html hi  diu:  "Igualmente,  se  hallarán en alta  obligatoria  en la  mutualidad los  funcionarios 
cuando sean declarados jubilados".
Així doncs, a partir del dia de la jubilació ja no es depèn dels Serveis Territorials d’Educació.

Tots els funcionaris docents estem acollits al règim de classes passives?
La majoria dels funcionaris docents estem acollits  al  Règim de Classes Passives (RCP).  Solament 
alguns,  els  procedents  de  les  antigues  Universitats  Laborals  i  de  centres  del  desaparegut 
“Movimiento  Nacional”  estan  en  el  Règim General  de  la  Seguretat  Social  (RGSS).  La  normativa 
d’ambdós règims és completament diferent, però de cara a la sol·licitud de jubilació voluntària, la 
resolució del 30 de desembre recorda que podran optar, en el moment de la sol·licitud de la jubilació 
voluntària, per incorporar-se al règim de classes passives de l'Estat, a efectes del dret als beneficis 
establerts en la  disposició transitòria  segona de la  LOE, així  com la seva integració en el  règim 
especial de funcionaris civils de l'Estat. 

Què s’entén com a anys de serveis efectius a l’Estat per al càlcul de la pensió de jubilació?
En l’article 32 i) del RDL (Reial decret Legislatiu) 670/87 a més dels serveis prestats a qualsevol 
Administració també es  consideren com a tals  els  reconeguts amb cotització a  qualsevol  règim 
públic de Seguretat Social. Per tant, els anys cotitzats al RGSS es tenen en compte per al càlcul 
de les pensions.
També es considera servei efectiu a l'Estat  el temps del servei militar obligatori ordinari que 



excedeixi de 9 mesos, que es computa en el grup funcionarial més baix, l'1, que és el què correspon 
a soldats i mariners. 

Si ens jubilem, podem continuar treballant en alguna empresa o en algun centre privat?
Des del gener del 2009 ha hagut novetats importants quant a la normativa.
Les pensions de jubilació del Règim de Classes Passives causades a partir del 1 de gener de 2009 
són incompatibles amb l’exercici de qualsevol activitat, per compte propi o aliè, que doni lloc a 
la inclusió de l'interessat en qualsevol règim públic de Seguretat Social. És a dir, no es pot cobrar 
una pensió de jubilació i treballar al mateix temps.
Solament s’exceptuen els pensionistes jubilats per incapacitat total,  ja que podran cobrar la seva 
pensió  i  realitzar  una activitat  diferent a la  qual  venien realitzant com a funcionaris.  Però 
mentre estiguin treballant l'import de la pensió reconeguda es reduirà al 75% de la corresponent 
quantia, si acrediten més de 20 anys de serveis efectius a l'Estat; o al 55%, si hagués cobert menys de 
20 anys de servei en el moment de la jubilació.
Aquesta norma no afecta a les pensions ja reconegudes. Les pensions causades abans del 1 de 
gener de 2009 segueixen amb les mateixes incompatibilitats que marcava la normativa vigent en 
aquell moment, és a dir, no estan afectades per les noves normes.

Quina és per al 2010 la màxima pensió de jubilació que es pot cobrar?
Segons la Llei de pressupostos Generals de l’Estat per al 2010 publicada al BOE Núm. 309 del 24 de 
desembre de 2009, al títol IV, capítol II, Article 43.1 la pensió màxima establerta és de 2.466,20 euros 
mensuals bruts amb dues pagues extraordinàries de la mateixa quantia.
Ara bé, si la jubilació és deguda a una incapacitat permanent absoluta, és a dir, que impossibilita la 
persona a treballar per a qualsevol professió i ofici, no hi ha retenció del IRPF.
També existeixen les PENSIONS EXTRAORDINÀRIES: Són aquelles en les quals la incapacitat és 
originada per accident o malaltia en acte de servei o com a conseqüència del mateix (art. 47.2 del 
RDL 670/87) o per acte terrorista. La quantia d’aquestes pensions es calcula igual que en el cas 
d’incapacitats permanents, però amb els havers reguladors multiplicats per 2. 
Per tenir-ne dret, s’ha de sol·licitar, una vegada jubilat, la incoació d’un expedient d’esbrinament de 
causes a la Direcció general de Personal o de Gestió de Recursos Humans corresponent. Aquesta 
nomenarà un instructor que, després d’investigar el cas i donar audiència a l'interessat, farà una 
proposta  de resolució  a  l'Administració,  que,  juntament  amb un informe,  la  remetrà  al  Ministeri 
d'Economia i Hisenda, el qual farà la resolució definitiva.

Amb quants anys de serveis cotitzats es pot aconseguir la màxima pensió de jubilació?
Un professor que es jubili voluntàriament als 60 anys segons la LOE, i que acrediti 28 anys de serveis 
a secundària ja arriba a la pensió màxima, ja que aquest tipus de jubilació comporta el reconeixement 
dels anys que falten fins als 65 com a anys treballats. Si la jubilació és voluntària però fora de la LOE, 
o forçosa, llavors es necessiten més de 32 anys cotitzats.

Si ens jubilem, perdrem la pensió de viduïtat?
De fet es continua cobrant, però s’ha de tenir en compte que dependrà de la pensió de jubilació que 
quedi, ja que la suma de les pensions que proporciona l’Estat no podrà sobrepassar el límit establert 
de 2.466,20 euros mensuals bruts. 

Quines diferències hi ha entre la jubilació anticipada ordinària, establerta per la llei de la 
funció pública, i la jubilació anticipada LOE per als docents?
Com a funcionaris  podem sol·licitar  una jubilació  voluntària  anticipada  ordinària sempre i  quan 
tinguem 30 anys de serveis efectius a l’Estat. Es pot sol·licitar tres mesos abans de complir els 60 
anys. Els dos desavantatges són que no tenim cap opció a gratificació extraordinària (tot i que es pot 
sol·licitar  a  MUFACE un  subsidi  per  jubilació  que  consisteix  en  una  paga  per  una  sola  vegada 
equivalent al doble de les retribucions bàsiques mensuals) i no es reconeixen com a treballats els 5 
anys que falten fins a complir els 65, la qual cosa fa que difícilment s’arribin als més de 32 anys 
necessaris per a gaudir de la pensió màxima de jubilació. Ara bé, ens podem jubilar el mateix dia que 



complim 60 anys, sense esperar 12 mesos com es fa amb la jubilació LOE en el cas que es compleixin 
els 60 anys el 1 de setembre.
La jubilació LOE s’ha de sol·licitar durant els 2 primers mesos de l’any.

Com podem saber quina gratificació extraordinària ens correspon?
Cada any  surten  publicades  unes  taules  actualitzades  de  gratificacions  corresponents  a  mestres, 
PTFP (Professors/es  tècnics  de formació professional),  PES (professors/es  d’educació secundària), 
professors/es  d’EOI,  EAAOA  (professors/es  dels  antics  estudis  d’arts  aplicades  i  oficis  artístics), 
catedràtics i  inspectors.   Aquestes taules mostren uns imports totals de gratificació en funció de 
l’edat de jubilació i dels anys reals cotitzats. També indiquen el desglossament de l’import total en 
dues  parts:  la  gratificació  aportada  per  l’Estat  i  la  gratificació  complementària  aportada  per  la 
Generalitat.

Com podem saber la pensió de jubilació que ens quedarà?
Un mateix s’ho pot calcular gràcies al simulador del Ministeri d’Economia i Hisenda que es troba a: 
http://www.igae.pap.meh.es/esb/simula/

http://www.igae.pap.meh.es/esb/simula/

