
ASPEPC: C/ Pelai 12, 4 F. 08001 Barcelona. Tel: 93 317 02 37. SPS: C/ Ausiàs Marc, 26, 3r . 08010 Barcelona. Tel: 93 317 60 86

La jubilació 2012
Classes passives

El  règim  de  classes  passives  està  en  vies  d'extinció  com  a  conseqüència  del  Decret-Llei 
13/2010, en virtut del qual, el nou professorat que accedeix a la funció pública ingressa directament 
al règim general de la Seguretat Social. Per altra banda, el govern central té pendent la “temuda” 
revisió de la jubilació de les classes passives per adequar-la al règim general, però 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. S'inicia d'ofici. Es pot demanar 
pròrroga fins a final de curs de l'any en que fem els 70. En aquest cas, cal demanar-ho dos 
mesos abans de fer els 65, i no és obligatori continuar la pròrroga fins als 70, ja que podem 
jubilar-nos quan ho desitgem, notificant-ho tres mesos abans de la data triada.

• Jubilació  voluntària,  encara  possible  a  partir  dels  60  anys,  sempre  i  quan  tinguem 
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. Cal sol·licitar-ho als serveis territorials corresponents  tres 
mesos abans de la data triada per a la jubilació.
És  important  remarcar  que,  malgrat  amb  30  anys  cotitzats  ja  ens  podem  jubilar 
anticipadament, no cobrarem la pensió màxima si no tenim reconeguts 32 anys. Però, amb 32 
anys de servei, arribem pràcticament al límit de la màxima pensió pública.

• Jubilació per incapacitat permanent. Aquest tipus de jubilació mereix un tractament apart.

CONSIDERACIONS IMPORTANTS:
• L'import  de  la  pensió  es  calcula  a  partir  dels  havers  reguladors  dels  diferents  grups  de 

cotització. Aquests havers es fixen en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada 
exercici, i per a 2012 han suposat una revalorització de les pensions d'un 1% respecte a 2011. 
(La pensió màxima s'ha incrementat en 25€ mensuals bruts!)

• El fet de jubilar-se no comporta cap tipus de gratificació. Per altra banda, tampoc s'aplica cap 
coeficient reductor, pel fet de fer-ho anticipadament.

• TOTS els anys cotitzats a diferents règims de la Seguretat Social computen a efectes del càlcul 
de la pensió, sempre i quan no es tracti de períodes simultanis. És a dir, si vàrem començar 
treballant a la privada -cotitzant al règim general- i desprès com a funcionaris hem cotitzat a 
classes passives,  ens contaran tots els anys cotitzats,  però cada període en funció del seu 
haver  regulador.  Per  altra  banda,  si  en  una  etapa  de  la  nostra  vida  hem  treballat 
simultàniament a la privada i a la pública, pagant al mateix temps, per exemple, autònoms o 
seguretat  social  i  classes  passives,  només  ens  tindran  en  compte  UN  dels  dos  tipus  de 
cotització, habitualment el de l'haver regulador més alt. 

• El temps de servei militar obligatori només es té en compte per a determinar les pensions si 
aquest es va prestar un cop ja havíem ingressat a la funció pública.

• Un cop jubilats podem continuar treballant,  sempre i  quan les activitats  que realitzem no 
suposin l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social.  És a dir,  sí que podem continuar fent 
conferències,  cursets  o  publicant  llibres,  per  exemple.  Altres  tipus  d'activitats  són 
incompatibles amb la percepció de la pensió de jubilació.
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PENSIONS DE CLASSES PASSIVES – 2012

PENSIÓ MÀXIMA ANUAL:   35320,45€ bruts (el 89,04% de l’haver regulador =  35314,56€)
PENSIÓ MÀXIMA MENSUAL:   2522,89 € bruts (35314,56 dividit per 14 pagues = 2522,47€)

Grup A1 Grup B Grup C1 Grup C2 Grup E
(antic grup A) (antic grup C) (antic grup D)

HAVER REGULADOR 39661,46 27333,42 23973,33 18966,88 16170,77
ANYS DE 
SERVEI

% 
REGULADOR PENSIÓ  BRUTA MENSUAL (14 PAGUES)

15 26,92 762,63 600,21 525,58 460,97 364,71 310,94
16 30,57 866,04 681,59 596,84 523,47 414,16 353,10
17 34,23 969,72 763,20 668,30 586,15 463,74 395,38
18 37,88 1073,13 844,58 739,56 648,65 513,19 437,53
19 41,54 1176,81 926,18 811,02 711,32 562,77 479,81
20 45,19 1280,22 1007,56 882,28 773,82 612,22 521,97
21 48,84 1383,62 1088,94 953,55 836,33 661,67 564,13
22 52,52 1487,87 1170,99 1025,39 899,34 711,53 606,63
23 56,15 1590,71 1251,93 1096,27 961,50 760,71 648,56
24 59,81 1694,39 1333,53 1167,72 1024,17 810,29 690,84
25 63,46 1797,80 1414,91 1238,98 1086,68 859,74 733,00
26 67,11 1901,20 1496,29 1310,25 1149,18 909,19 775,16
27 70,77 2004,89 1577,90 1381,70 1211,85 958,78 817,43
28 74,42 2108,29 1659,28 1452,97 1274,35 1008,23 859,59
29 78,08 2211,98 1740,88 1524,42 1337,03 1057,81 901,87
30 81,73 2315,38 1822,26 1595,69 1399,53 1107,26 944,03
31 85,38 2418,78 1903,64 1666,95 1462,03 1156,71 986,19
32 89,04 2522,47 1985,25 1738,41 1524,70 1206,29 1028,46
33 92,69 2625,87 2066,63 1809,67 1587,21 1255,74 1070,62
34 96,35 2729,56 2148,23 1881,13 1649,88 1305,33 1112,90
35 100,00 2832,96 2229,61 1952,39 1712,38 1354,78 1155,06




