
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ENSENY. PÚBLIC NÚM. 499 Gener 2014 

JUBILACIÓ 2014 
 
CLASSES PASSIVES-MUFACE 

 
S'ha publicat el Reial Decret 1043/2013, de 27 de 
desembre (BOE de 30 de desembre del 2013), 
sobre la revalorització i complements de les 
pensions de Classes passives de l'Estat per a 
l'any 2014. 
 
Segueix vigent la modalitat de jubilació voluntària  
amb 60 anys d'edat i 30 anys de serveis per a 
funcionaris acollits al règim de classes passives, 
per tant segueixen sent vàlids  els mateixos 
requisits  per demanar-la.  

Havers reguladors per a 2014: augmenten 

0.25% respecte a 2013. 
  
La majoria dels funcionaris docents estem acollits 

en el règim anomenat de classes passives, es 

calculen aplicant uns percentatges, que estan en 

funció del nombre d'anys de serveis prestats, a 

unes quantitats, anomenades Havers reguladors 

que fixen anualment els pressupostos generals de 

l'Estat i que estan en funció del grup en què està 

enquadrat el cos a què pertany el funcionari. 

 

La Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 

2014 ha establert els següents Havers reguladors: 

GRUP  
FUNCIONARIAL 

HAVER 
REGULADOR  
ANUAL 

HAVER 
REGULADOR  
MENSUAL 

GRUP  A1 40.158,22 2.868,44 

GRUP  A2 31.605,54 2.257,54 

GRUP  B 27.675,77 1.976,84 

GRUP  C1 24.273,59 1.733,83 

GRUP  C2 19.204,44 1.371,75 

GRUP  E 16.373,31 1.169,52 

 

 

Pensió de jubilació en classes 
passives 2014 
 

Hi ha una taula de percentatges a aplicar a l'haver 

regulador, en funció dels anys de serveis 

reconeguts, per tal de calcular la pensió de 

jubilació. Aquesta taula va des del 1,24% per a un 

any de servei fins al 100% per 35 anys de servei. 

Més de 35 anys ja no donen dret a millor pensió. 

 

Les pensions s'abonen mitjançant 14 pagues 

iguals (mensuals més dos extres) a l'any. 

Independentment dels càlculs que puguin resultar, 

les pensions públiques ordinàries no podran 

superar els 2.554,49 euros mensuals, el que ve a 

suposar, en la pràctica, que un funcionari que hagi 

romàs en el grup A1 32 anys de servei arriba la 

pensió màxima.  

 

Només les pensions derivades d'actes terroristes 

poden superar aquest límit.  

 

S'ha publicat la Llei 22/2013, de 23 de desembre 

(BOE de 26 de desembre del 2013), de 

Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014. 

En el capítol IV es fixen entre altres aspectes, la 

pensió màxima i els havers reguladors dels 

diferents grups de classes passives de l'Estat. Les 

quanties de les pensions queden segons la 

següent taula: 
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PENSIONS 2014 
HAVER REGULADOR ANUAL/MENSUAL 

  GRUP A1 GRUP A2 

ANYS DE 

SERVEI 
PERCENTATGE REGULADOR 

ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL 

40.158,22 €  31.605,54€  

15 26,92% 10.810,60€ 772,18€ 8.508,72€ 607,72€ 

16 30,57% 12.276,42€ 876,88€ 9.661,83€ 690,13€ 

17 34,23% 13.746,16€ 981,87€ 10.918,60€ 772,76€ 

18 37,88% 15.211,97€ 1.086,57€ 11.972,14€ 855,15€ 

19 41,54% 16.681,72€ 1.191,55€ 13.128,90€ 937,78€ 

20 45,19% 18.147,54€ 1.296,25€ 14.282,58€ 1.020,18€ 

21 48,84% 19.613,21€ 1.400,94€ 15.436,11€ 1.102,58€ 

22 52,50% 21.091,09€ 1.506,50€ 16.599,19€ 1.185,57€ 

23 56,15% 22.548,77€ 1.610,63€ 17.746,56€ 1.267,61€ 

24 59,81% 24.018,66€ 1.715,61€ 18.903,32€ 1.350,24€ 

25 63,46% 25.484,47€ 1.820,32€ 20.056,86€ 1.432,63€ 

26 67,11% 26.950,15€ 1.925,01€ 21.210,41€ 1.515,03€ 

27 70,77% 28.420,03€ 2.030,01€ 22.367,30€ 1.597,66€ 

28 74,42% 29.885,71€ 2.134,69€ 23.520,84€ 1.682,06€ 

29 78,08% 31.355,59€ 2.239,68€ 24.677,60€ 1.762,68€ 

30 81,73% 32.821,27€ 2.344,37€ 25.831,14€ 1.845,08€ 

31 85,38% 34.287,08€ 2.449,07€ 26.984,81€ 1.927,49€ 

32 89,04% 35.756,83€ 2.554,06€ 28.141,58€ 2.010,11€ 

33 92,69% 37.222,02€      2.658,71€ (*) 29.295,11€ 2.092,50€ 

34 96,35% 38.692,39€      2.763,73€ (*) 30.451,88€ 2.175,34€ 

35 100,00% 40.158,22€      2.868,44€ (*) 31.605,54€ 2.257,54€ 

NOTA: La quantitat màxima a cobrar és 2.554,49 €/mes tot i que el càlcul resultant sigui superior. 
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Anys de serveis efectius a l'Estat: 

Segons el que estableix l'article 32.e del Reial 

Decret Legislatiu 670/87 a més dels serveis 

prestats a qualsevol administració pública també 

es consideren com a tals els que es tinguin 

reconeguts com de cotització a qualsevol règim 

públic de Seguretat Social. Per tant, els anys 

cotitzats al Regim General, al d'Autònoms, etc. 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, grup E, que és el que 

correspon a soldats i mariners. Aquest període 

pot ser especialment interessant si serveix per 

completar un any més de serveis. 

 

Les disposicions addicionals 44a i 60a de la Llei 
General de la Seguretat Social estableixen la 
possibilitat de computar períodes de cotització per 
part i / o cura de fills. 

 Per el part es reconeix el període de cotització de 
112 dies en els casos que no s'hagués gaudit, 

cobrat i cotitzat el període del permís per part.  

Per aconseguir els beneficis per cura de fills (138 
dies el 2014) és requisit la interrupció de la 

cotització derivada de l'extinció de la relació 
laboral o de la finalització del cobrament de 
prestacions o subsidis per desocupació amb 
obligació de cotitzar, produïdes entre els nou 
mesos anteriors al naixement (o t3 mesos si es 
tracta d'adopció o acolliment permanent) i la 
finalització del 6è any posterior a aquesta 
situació. 

Com el càlcul de les pensions en el RGSS és 
radicalment diferent de càlcul del funcionari, el 
Reial Decret 691/1991 va establir un sistema 
d'equivalències entre els grups funcionarials i els 
grups de cotització a la Seguretat Social, de 
manera que el cotitzat en determinats grups de la 
Seguretat Social es considera equivalent als 
serveis en determinats grups funcionarials. 

 
 

 

 

 

 

 

La taula d'equivalències és: 

 

GRUP 
COTIZACIO 
A LA S.S.  

 

GRUP 

FUNCIONARIAL 

1 A1 

2 A2 

3, 4, 5, 8 C1 

7, 9 C2 

6,  10, 11, 12 E 

 

És de suposar que aquest quadre s'haurà de 

modificar a curt termini per enquadrar en el mateix 

grup funcionarial B creat el 2007 per l'Estatut 

Bàsic de l'Empleat Públic. 

 

Canvis de cos funcionarial i el càlcul de la 

pensió. 

 

Hi ha una fórmula per al càlcul de la pensió 

d'aquells funcionaris que han canviat al llarg de la 

seva carrera professional de cossos, 

corresponents a grups funcionarials diferents, i 

que ve recollida en l'art. 31.2 del RDL 670/87. 

 

P = R1x C1 + (R2 - R1) xC2 + (R3 - R2) xC3 + .... 

 

On P és la quantia de la pensió de jubilació; R1, 

R2, R3 .... són els havers reguladors 

corresponents al primer i als successius cossos 

en què hagi prestat serveis el funcionari, i sent C1, 

C2, C3 ..., els percentatges de càlcul 

corresponents als anys complets de servei. 

 

si NO són jubilacions voluntàries i s'ha començat a 

cotitzar o a prestar serveis abans de l'1 de gener 

de 1985 i s'ha cotitzat  en diferents grups abans 

d'aquesta data, hi ha la possibilitat de tenir una 

bonificació que consisteix a considerar fins a un 

màxim de 10 anys dels cotitzats en els grups 

inferiors com prestats en el grup superior (del 

RDL 670/87). 
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Canvis legislatius en les pensions de 
classes passives per a 2014 

 

La nova Llei 23 /2013, ha introduït importants 

retallades en les pensions de la Seguretat Social 

per a aquest any i els futurs , també ha eliminat 

en classes passives l'actualització de les 

pensions en el cas que l' IPC de l'any fos més 

gran que la pujada real de les pensions i la 

revalorització de les pensions amb la previsió de l' 

IPC de l'any següent . 

 A partir d'ara pujaran el que s'estableixi en les 

corresponents lleis de pressupostos generals de l' 

Estat de cada any .  

Han fet desaparèixer el compromís legal pel qual 

les pensions no perdrien poder adquisitiu i que 

tanta feina va costar conquistar en els anys 90 . 

Per al 2014 ens han aplicat en classes passives 

la mateixa pujada que a la Seguretat Social . Per 

aquesta via indirecta ens van a aplicar a tots els 

pensionistes actuals i futurs de classes passives 

l'anomenat Índex de Revaloració de les pensions 

que no és més que la disfressa numèric de la 

voluntat de l'actual Govern de retallar totes les 

pensions . 

En 2014 la pujada de les pensions serà del 

0,25% quan totes les previsions d'inflació estan 

per sobre de l'1,75%. 

 

La Llei de pressupostos generals de l' Estat per a 

2014 no ha introduït altres canvis significatius 

en les pensions de classes passives . 

 

 

Jubilació voluntària   

 

 

A dia 1 gener 2014 segueix vigent la possibilitat 

de jubilació voluntària, d'acord amb l'article 

28.2.b) del ja esmentat RDL 670/87, per a aquells 

funcionaris acollits al Règim de Classes Passives 

(tant en actiu com en excedència) que tinguin 60 

anys d'edat i acreditin 30 anys de serveis efectius 

a l'Estat. 

 

El Reial decret llei 5/2013, que ha modificat 
les jubilacions voluntàries i parcials del Règim 
General de la Seguretat Social, no ha canviat 
els requisits per accedir a aquesta modalitat 
de jubilació (ni de cap altra) ni les quanties de 
les pensions del règim de classes passives de 
l'Estat.  

La Llei de Pressupostos Generals per al 2014 
tampoc ho ha modificat. 

 
No sabem el que farà el Govern actual sobre 
el futur d'aquesta modalitat de jubilació del 
règim de classes passives, ja que fins ara no 
s'ha pronunciat sobre la mateixa.  

El ja esmentat Reial decret llei 5/2013 ha 
suposat un enduriment en els requisits per 
accedir a les jubilacions anticipades i parcials 
en el Règim General de la Seguretat Social i, 
en alguns casos, reduccions de les quanties 
de les mateixes. 

Pel que no podem descartar que a curt o mitjà 
termini el Govern endureixi, també els actuals 
requisits per a la jubilació voluntària dels 
funcionaris integrats en classes passives 

 
Finalment, recordem que el 2011 es va 
introduir, i segueix vigent des de llavors, una 
modificació important en la normativa de les 
jubilacions voluntàries del règim de classes 
passives.  
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Des de gener de 2011 aquells que recorrin a 

períodes de cotització en altres règims de 

seguretat social diferents del de classes 

passives per poder acreditar els 30 anys de 

serveis, necessitaran més que els últims anys 

cinc anys de serveis computables estiguin en el 

règim de classes passives .  

Així ho va establir la disposició addicional novena 

dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2011. 

 

Jubilació forçosa als 65 anys 

Condicions per acollir-s’hi:  

Tenir 65 anys. 

Es declara d’ofici a l’arribar aquesta edat. 

 L’Administració  la tramita d’ofici 6 mesos abans. 

Pensions de jubilació per incapacitat 
permanent per al servei 
 
Es calculen de la mateixa manera que les 

ordinàries, però amb la important particularitat 

que es consideren com a serveis efectius, no 

només els ja efectivament prestats, sinó també el 

període de temps que li resta al funcionari per 

assolir els 65 anys d'edat.  

 

Aquest període es considera prestat en el grup 

funcionarial a què pertany el funcionari en el 

moment de la jubilació. 

 

Hi ha un canvi important d'1 de gener del 2009 

per les pensions per incapacitat permanent 

derivades d'accidents o malalties comunes, si en 

el moment de la jubilació el funcionari té 

acreditats menys de 20 anys de serveis efectius a 

l'Estat (incloent els cotitzats a qualsevol règim 

públic de Seguretat Social) té una reducció sobre 

la quantia calculada. 

 

 

 

Anys de serveis 

efectius a l'Estat al 

moment de la 

jubilació 

Percentatge de 

reducció de la 

pensió 

Des de 19 fins a 

menys de 20 

           5% 

Des de 18 fins a 

menys de 19 

        10% 

Des de 17 fins a 

menys de 18 

        15% 

Des de 16 fins a 

menys de 17 

        20% 

 

Menys de 16 

        

        25% 

 

 

Si el funcionari té 20 o més anys de serveis no es 

produeix reducció. 

 

Aquesta reducció no afecta les pensions per 

incapacitat per a tota professió o ofici (incapacitat 

absoluta) ni a les incapacitats totals produïdes o 

derivades de lesions en actes de servei ni a les ja 

concedides abans de l'1 de gener de 2009. 

 

Les pensions per incapacitat permanent (les 

totals) sempre tributen Hisenda. Les que no 

tributen són aquelles en què la lesió o la malaltia 

incapacita per a tota professió o ofici (les 

absolutes) 

 

Des de 2009 també els informes dels Tribunals 

metges són vinculants en el cas de les 

jubilacions per incapacitat. Fins llavors, gener de 

2009, aquests informes no tenien aquest caràcter 

vinculant per a les administracions públiques. És a 

dir, es podia jubilar a un funcionari que la 

Conselleria o Departament corresponent 

considerés que havia jubilar encara que el tribunal 

mèdic de l'INSS (l'anomenat EVI) considerés el 

contrari. 
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Incompatibilitat de les pensions 

 

Les pensions de classes passives causades 

abans de l'1 gener 2009 exclusivament amb 

serveis prestats com a funcionaris de carrera 

només eren incompatibles amb treballar en sector 

públic, per la qual cosa es podia treballar en el 

sector privat.  

 

Si per al càlcul de la pensió s'utilitzaven períodes 

cotitzats en altres règims públics de Seguretat 

Social, la incompatibilitat s'estenia als treballs 

que obliguessin a l'alta en aquests règims. 

 

Les pensions causades abans de l'1 gener 2009 

segueixen amb les mateixes incompatibilitats que 

tenien quan es van causar, és a dir, no estan 

afectades per les restriccions posteriors. 

 

 Les pensions de jubilació del règim de classes 

passives causades a partir l'1 de gener de 2009 

van ser declarades incompatibles amb l'exercici 

de qualsevol activitat, per compte propi o aliè, que 

donés lloc a la inclusió de l'interessat en qualsevol 

règim públic de Seguretat Social 

 

Si el funcionari jubilat volia treballar en una 

activitat privada estava obligat a renunciar a la 

totalitat de la seva pensió de jubilació , que podia 

recuperar, degudament actualitzada , un cop 

finalitzada aquesta activitat . 

 

Només s'exceptuaven d'aquesta incompatibilitat 

els pensionistes jubilats per incapacitat total que 

sí que poden cobrar la seva pensió i realitzar una 

activitat diferent de la que realitzaven 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 . 

 

 
 

 

 

 

 
Lògicament també són incompatibles per la seva 

pròpia definició les pensions de jubilació per 

incapacitat permanent per al servei quan han 

estat declarades per entendre que el funcionari 

estava incapacitat per a tota professió o ofici amb 

qualsevol altre treball privat o públic. 

El Reial decret llei 5/2013 ha establert que les 

pensions originades a partir de l'1 de gener de 

2009, que s'hagin aconseguit als 65 o més anys 

d'edat i amb 35 o més anys de serveis 

reconeguts, seran compatibles amb la 

realització d'activitats privades, per compte propi 

o aliè, que donin lloc a la inclusió de l'interessat 

en qualsevol règim públic de Seguretat Social.  

En aquest cas i durant el temps que romangui en 

aquesta situació el funcionari jubilat percebrà el 

50% de la pensió que té assignada. Cada any 

aquest 50% es revalorarà en el percentatge que 

s'estableixi. 

 

Quan acabi l'activitat privada el funcionari jubilat 

recuperarà la pensió en la seva integritat amb 

les revaloracions que s'haguessin produït. El nou 

període treballat un cop jubilat no donarà lloc a 

la millora de la pensió. 

En resum, el canvi que ha introduït el Reial 

decret llei 5/2013 és que permet a alguns jubilats 

amb posterioritat a l'1 de gener de 2009 i que 

s'hagin jubilat als 65 anys i amb 35 o més anys 

de serveis, la possibilitat de treballar en una 

activitat privada cobrant la meitat de la pensió.  

Per tant, els jubilats voluntaris estan exclosos 

d'aquesta possibilitat. 

Pensions extraordinàries 

Són aquelles en què la incapacitat és originada 

per accident o malaltia en acte de servei o com a 

conseqüència d'aquest (art. 47.2 del RDL 

670/87) o per acte terrorista. La quantia de les 

pensions es calcula igual que en el cas 

d'incapacitats permanents, però amb els havers 

reguladors multiplicats per 2. 
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Els nous funcionaris no s'inclouen en el 

règim de classes passives 

 

El Govern anterior va establir en l'article 20 del 

Reial decret llei 13/2010 que els nous funcionaris 

que hagin ingressat o ingressin amb posterioritat 

al 1 de gener de 2011 ja no s'inclouran en el 

règim de classes passives, sinó en el Règim 

General de la seguretat Social, per la qual cosa 

tota la normativa que regula les seves pensions 

és diferent. 

 

Pel que des del 1 de gener de 2011 els 

funcionaris docents estem en alguna de les tres 

situacions següents: 

a) En el règim de classes passives de l'Estat i en 

MUFACE. Aquí hi i, de moment, seguiran la 

majoria dels actuals funcionaris docents. 

 

b) En el règim general de la Seguretat Social a 

tots els efectes, com ja hi ha els docents 

procedents de les antigues universitats laborals i 

dels centres de la AISS i els funcionaris docents 

ingressats al País Basc després de 1994. 

 

c) En el règim general de la Seguretat per a les 

pensions i en MUFACE per a les prestacions 

sanitàries, farmacèutiques i socials. Aquí hi ha els 

nous funcionaris docents ingressats des del 1 de 

gener de 2011, excepte els ingressats al País 

Basc, que estaran a la situació anterior. 

 

Últimes retallades del Govern en matèria 

de pensions 

 
El passat 26 de desembre es publicava al (BOE) 

la llei de retallades en matèria de pensions i que 

afecten no només als treballadors i pensionistes 

de la Seguretat Social, sinó també als de classes 

passives. 

En la Llei s'estableixen dos nous factors: 

El Factor Sostenibilitat (FS) està previst que 

comenci a aplicar-se en l'any 2019. als nous 

pensionistes de la Seguretat Social 

 

De moment no s'ha dit o establert res en relació als 

de classes passives. 

Però més greu encara és l'Índex de Revaloració 

de les pensions que s'aplicarà cada any i que afecta 

les pensions de classes passives en la mateixa 

mesura que a les de Seguretat Social. 

 

Així des de l'any 2014, tots els pensionistes veuran 

com les seves pensions no tenen una revaloració 

automàtica al gener d'acord amb la pujada de preus 

prevista per al 2014 (IPC) i no hi haurà recuperació 

del poder adquisitiu. 

Amb l'aprovació d'aquesta llei, sense consens 

algun, el Govern actual ha trencat amb un 

compromís bàsic acceptat per tots des de 1995, el 

de mantenir el poder adquisitiu de les pensions, 

instaurant una fórmula que, o es corregeix 

radicalment en els seus efectes, o portarà 

ineludiblement una pèrdua molt significativa del 

mateix. 

Des de la UGT defensem que el sistema de 

pensions ha d'intentar garantir per als treballadors i 

funcionaris jubilats una pensió, que mantingui el 

poder de compra al llarg del període en què és 

pensionista. 

 

Les mesures que ens proposen no ho garanteixen i 

la seva aplicació i altres noves mesures que puguin 

aparèixer poden significar en 15 anys una pèrdua 

de poder adquisitiu de les pensions d'entre un 14% i 

un 3o%, segons l'evolució econòmica. 

UGT lamenta aquesta reforma i exigeix al govern 

que obri un debat sobre els ingressos del sistema 

de Seguretat Social afrontant els reptes d'aquest 

sistema de pensions des alternatives diferents de la 

de la reducció progressiva del poder adquisitiu de 

les pensions. 
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