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LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2016  

El capítol I estableix que les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com de classes passives, 

es revaloritzaran el 2016, amb caràcter general, un 0,25 per cent. 

El capítol II està dedicat a regular la determinació inicial de les pensions del règim de classes passives de l’Estat i 

especials de guerra.  

El capítol III conté les limitacions en l’assenyalament inicial de les pensions públiques, instrumentant un sistema de 

doble limitació en fixar un màxim a la quantia íntegra mensual i un màxim a la quantia íntegra anual. 

El capítol IV regula la «Revaloració i modificació dels valors de les pensions públiques», establint que les pensions 

contributives abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com les de classes passives es revaloritzaran l’any 

2016 un 0,25 per cent . Així mateix es determinen les pensions que no es revaloren i la limitació de l’import de la 

revaloració de les pensions públiques.  

El capítol V recull el sistema de complements per mínims, que regula en dos articles, relatius, respectivament, a 

pensions de classes passives i pensions del sistema de la Seguretat Social.  

El capítol VI conté, d’una banda, la determinació inicial i revaloració de les pensions no contributives de la Seguretat 

Social i, d’una altra, la fixació de la quantia de les pensions de l’extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i 

Invalidesa.  

COMPLEMENT PER MATERNITAT EN LES PENSIONS DEL RÈGIMEN DE CLASSES PASSIVES DEL 

L’ESTAT I SEGURETAT SOCIAL  

Es reconeixerà un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i siguin beneficiàries 
de pensions de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o viduïtat que 
es causin a partir l’1 de gener de 2016 en el règim de classes passives de l’Estat. 

Aquest complement, consistirà en un import equivalent al resultat d’aplicar a la pensió que correspongui reconèixer, 
un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la 
pensió, segons l’escala següent: 

a) En el cas de 2 fills: 5 per 100. 
b) En el cas de 3 fills: 10 per 100. 
c) En el cas de 4 o més fills: 15 per 100 
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RÈGIMS DE JUBILACIONS 
 
Hi ha dues règim de jubilacions: 

Classes passives i el règim de la Seguretat Social 

Els docents tenen 5 situacions diferents: 

1. Funcionaris de carrera en règim de classes 

passives i MUFACE. Els que van accedir abans 

de l'1 de gener de 2011.  

El règim de classes passives és un dels règims 

especials de la Seguretat Social però cal tenir en 

compte que es troba en pràctica extinció des de 

l'1 de gener del 2011 com a conseqüència del 

qual els nous funcionaris/es no ingressen en 

aquest règim. 

2. Funcionaris de carrera en règim de 

Seguretat Social i MUFACE. Els que accedeixen 

després de l'1 de gener de 2011.  

A partir 1 de gener del 2011 com a conseqüència 

del Reial decret llei 13/2010, en virtut del qual els 

nous funcionaris / es no ingressen en aquest 

règim. És a dir, a partir d'aquesta data, els nous 

funcionaris/àries ingressen en el Règim General 

de la Seguretat Social a efectes únicament de 

jubilació. 

3. Funcionaris de carrera en règim de 

Seguretat Social. Els provinents de les antigues 

universitats laborals. 

4. Personal Laboral en règim de Seguretat Social. 

5. Funcionaris Interins (i substituts) en règim de  

Seguretat Social. 

ACLARIMENT 
 

Dos règims de cotització per a l'assistència 

sanitària: Muface i Seguretat Social. 

En el règim de Muface, es concerta la 

prestació sanitària amb empreses privades 

(Adesla, Asisa, DKV ...) i amb la Seguretat Social 

El funcionariat pot triar per a la prestació sanitària 

entre les entitats privades o la Seguretat Social. 

Durant el mes de gener de cada anualitat es pot 

canviar d'entitat  

En el règim de la Seguretat Social, la prestació 

sanitària la realitza la pròpia Seguretat Social. 

 

 

JUBILACIÓ EN RÈGIM DE CLASSES 
PASSIVES.- (Funcionari de carrera anterior a 

l'1 de gener del 2011) 

 

Havers reguladors per a 2016: augmenten 

0.25% respecte a 2015. 
  
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. 

S'ha publicat el BOE 30 d’octubre del 2015, sobre 
la revalorització i complements de les pensions de 
Classes passives de l'Estat per a l'any 2016 hi ha 
establert els següents Havers reguladors: 
 

GRUP  
FUNCIONARIA

L 

HAVER 
REGULAD
OR  

ANUAL 

HAVER 
REGUL
ADOR  

MENSUAL 

GRUP  A1 40.359,27 2.882,81 

GRUP  A2 31.763,76 2.268,84 

GRUP  B 27.814,32 1.986,74 

GRUP  C1 24.395,11 1.742,51 

GRUP  C2 19.300,58 1.378,61 

GRUP  E 16.455,28 1.175,38 

 
3.1.-JUBILACIÓ ANTICIPADA VOLUNTÀRIA 

ORDINÀRIA ALS 60 ANYS I AMB UN MÍNIM DE 30 

COTITZATS 

Requisits: 

Tenir complerts 60 anys d'edat. 

Tenir reconeguts, almenys, 30 anys de serveis   

efectius a l'Estat 

Si per completar els 30 anys exigibles haguessin 

de computar cotitzacions a altres règims de 

protecció social per aplicació de les normes sobre 

còmput recíproc de quotes entre règims de 

Seguretat Social (Reial Decret 691/1991, de 12 

d'abril), es requerirà, quan la jubilació sigui 

posterior a 1 de gener de 2011, que els últims 5 

anys de serveis computables per a la 

determinació de la pensió de jubilació estiguin 

coberts en el règim de classes passives de l'Estat. 
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Càlcul de la pensió: 

 Aplicació del percentatge de l'haver regulador 

del cos que correspongui en funció dels anys 

de servei acreditats. 

 Servei militar o prestació social substitutòria 

 Períodes de cotització assimilats al part. 

  Beneficis per cura de fills o menors acollits. 

Gratificació: 

 No comporta gratificació. 

Altres Consideracions: 

Termini de sol·licitud: s'ha de sol·licitar amb, 

almenys, 3 mesos d'antelació a la data que 

decideixi la persona interessada per jubilar-se. 

No cal trobar-se en la situació de servei actiu. 

Observacions: 

En l'actualitat segueix en vigor aquest tipus de 

jubilació. La seva continuïtat o  no depèn del 

govern  

3.2.- JUBILACIÓ FORÇOSA A COMPLIR 

ELS 65 ANYS.- 

Requisits: 

efectius a l'Estat cotitzats a qualsevol règim. 

 

Càlcul de la pensió: 

Aplicació del percentatge de l'haver regulador 

del cos corresponent en funció dels anys de 

servei acreditats. 

Gratificació: 

Muface: A partir de l'1 de gener de 2013, l'import 

de la meitat de la quantia íntegra d'una 

mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques 

(sou base i triennis). 

Cal sol·licitar-ho a Muface. 

 

 

 

Altres consideracions 

L'Administració inicia d'ofici el procediment de 

jubilació 6 mesos abans que el funcionari/a 

compleix l’edat de jubilació forçosa i resol d’ofici si 

no s’ha sol·licitat pròrroga. 

El funcionariat que es trobi en situació diferent de la 

de servei actiu i no rebi la proposta de jubilació 

forçosa, haurà de dirigir a l'òrgan competent a 

l'efecte d'iniciació dels tràmits corresponents. 

Observacions: 

Si el personal de què es tracti en complir l'edat per 

a la jubilació o retir forçós, tingués reconeguts 12 

anys de serveis efectius a l'Estat i no hagués 

completat els 15 que, com a mínim, s'exigeixen per 

tenir dret a pensió a favor seu (període de 

carència), podrà sol·licitar pròrroga en el servei 

actiu de l'òrgan competent per acordar la seva 

jubilació, pròrroga que comprendrà exclusivament 

el període temporal que li falti per cobrir el de 

carència abans esmentat, i que es concedirà 

sempre que l'interessat pugui considerar apte per el 

servei 

 
3.3 PRÒRROGA FINS ALS 70 ANYS.- No s'aplica a 

catalunya 

L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic permet poder 

prorrogar la jubilació fins als 70 anys, però cada 

comunitat autònoma pot establir condicions 

particulars pel que fa a termini de sol·licitud, 

necessitat o no de renovar la petició periòdicament i 

sobre el fet de la concessió o no 

Requisits: 

És voluntària. 

4 mesos abans de complir els 65 anys. 

Càlcul de la pensió: 

Aplicació del percentatge de l'haver regulador del 

cos corresponent en funció dels anys de servei 

acreditats 

Gratificació: 

meitat de la quantia íntegra d'una mensualitat ordinària 

de les retribucions bàsiques (sou base i triennis).  Cal 

sol·licitar-ho a Muface 
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Altres consideracions: 

funcionari / a en pròrroga pot jubilar-se quan vulgui 

comunicació a l'òrgan competent, almenys, amb 3 mesos 

d'antelació de la data triada per jubilació definitiva, que 

no podrà anar més enllà dels 70 anys. 

3.4.-JUBILACIÓ PER INCAPACITAT 

PERMANENT PER AL  SERVEI 

Es declara d'ofici o a instància de part, quan l'interessat/ 

a vingui afectat per una "lesió o procés patològic, somàtic 

o psíquic que està estabilitzat i sigui irreversible o de 

remota o incerta reversibilitat, que li impossibiliti 

totalment per a l'exercici de les funcions pròpies del seu 

cos, escala, plaça o carrera ". 

Hi ha la possibilitat de reingrés al servei actiu si es 

produeix la curació. L'article 68.1 de la Llei 7/2007 

estableix: "En cas d'extinció de la relació de serveis com a 

conseqüència de pèrdua de la nacionalitat o jubilació per 

incapacitat permanent per al servei, l'interessat, una 

vegada desapareguda la causa objectiva que la va 

motivar, podrà sol·licitar la rehabilitació de la seva 

condició de funcionari, que li serà concedida ". 

Tipus d'incapacitats: 

Incapacitat permanent total es defineix com la 

situació en què es troba una persona que total o 

parcialment està incapacitada per treballar 

presumiblement en la seva professió habitual, però pot 

dedicar-se a una altra diferent. 

La Incapacitat Permanent Absoluta per a tot tipus de 

treball, inhabilitant per a qualsevol professió 

  es defineix com la situació en què 

es troba una persona que necessita l'assistència d'una 

altra per a realitzar les Activitats Bàsiques de la Vida 

Diària (ABVD), a causa de pèrdues anatòmiques o 

funcionals. 

Requisits: 

Informe emès preceptivament per EVI (Equip de 

Valoració d'Incapacitat). 

derivades de lesions en acte de servei, no requereixen un 

temps mínim de cotització. 

 

 

 

 

incapacitat permanent total, a partir de l'1 de gener 

de 2009, quan en el moment de produir-se el fet causant, 

la persona interessada acrediti menys de 20 anys de 

serveis, la quantia de la pensió ordinària de jubilació es 

reduirà: 

Anys de serveis efectius 

a l’estat al moment de la 

jubilació 

Percentatge de la 

reducció de la pensió 

  Des de 19 a menys de 20 5% 

Des de 18 a menys de 19 10% 

Des de 17 a menys de 18 15% 

Des de 16 a menys de 17 20% 

Menys de 16   25% 

 

A la incapacitat total, a partir de l'1 de gener de 2009, 

quan en el moment de produir-se el fet causant, la persona 

permanent interessada acrediti menys de 20 anys de 

serveis, la quantia de la pensió ordinària de jubilació es 

reduirà en un 5 % per cada any complet de servei que li 

falti fins als 20 anys de serveis, amb un màxim del 25% per 

als que acreditin 15 o menys anys de serveis (reducció d'un 

5% per 19 anys cotitzats 10% per a 18 anys, 15 % per a 17 

anys, 20% per a 16 anys i 25% per menys de 16 anys). 

Càlcul de la pensió: 

centatge de l'haver regulador del cos 

que correspongui en funció dels anys de servei acreditats. 

servei prestat el temps que falti fins a 

complir els 65 anys, entenent-los com a prestats en el cos 

en què figuri adscrit en el moment en què es produeixi el 

cessament per jubilació. 

Les pensions per Incapacitat permanent absoluta i la gran 

invalidesa  no tributen a Hisenda ni tenen retencions 

fiscals. 

 Gran Invalidesa    s'incrementa en un 50%, 

que abona Muface. 
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Gratificació: 

meitat de la quantia íntegra d'una mensualitat ordinària 

de les retribucions bàsiques (sou base i triennis).  

Cal sol·licitar-ho a Muface. 

Altres consideracions: 

-se d'ofici o a petició de la persona 

interessada. Si ho sol·licita la persona interessada, haurà 

d'aportar la documentació necessària (proves mèdiques, 

historial ...) que justifiqui l'obertura d'expedient de 

jubilació. Els informes mèdics han de procedir de 

facultatius de Muface o de la Seguretat Social. 

dictamen ICAS, i ho notificarà a la persona interessada 

ha perdut la condició de funcionari: 

en el cas que aquest personal, abans d'arribar a l'edat de 

jubilació o retir forçós, es trobi afectat per una lesió o 

procés patològic derivat de malaltia o accident, 

previsiblement de caràcter permanent o irreversible que 

l'inhabiliti completament per a la realització de 

qualsevol professió o ofici, causarà dret a pensió 

ordinària de jubilació o retir per incapacitat per a tot 

treball. En aquest cas, el procés no pot iniciar-se d'ofici 

havent de sol·licitar l'interessat/a, i es computen 

únicament els serveis efectius prestats, no considerant-

se els anys que falten fins a l'edat de jubilació forçosa 

 

3.6.- QUANTIES DE LES PENSIONS 

La pensió del funcionariat del règim de classes passives es 

calcula aplicant uns percentatges, en funció dels anys de 

serveis, a unes quantitats, anomenades havers reguladors 

que es determinen anualment en funció del grup (A1, A2 

...) al qual es pertany, a través de la Llei de Pressupostos de 

l'Estat. Per a aquest any, hauríem de remetre'ns a la Llei 

36/2014, de PGE per a l'any 2015. 

La quantia de la pensió no té relació amb el sou que es 

percebi o s'hagi percebut al llarg de la vida activa. 

Es distribueix en 14 pagues (12 mensualitats més 2 pagues 

extres). 

Independentment dels càlculs que puguin resultar, les 

pensions públiques ordinàries no podran superar els 

2.567,28 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  

La suma de pensions públiques que es puguin percebre 

(jubilació, viduïtat, Mutualitat d'Ensenyament Primària ...), 

no podran superar el màxim esmentat anteriorment 

Només les pensions derivades d'actes terroristes 

poden superar aquest límit.  
 

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.  

 
 

 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636
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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 (166 

dies el 2016) 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. 

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. 

 

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'han cotitzacions i / o serveis 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 prestats o cotitzats 

en els grups inferiors com prestats en el grup 

superior (del RDL 670/87). 

 

BOE de 31 de desembre del 2014), de Pressupostos 

Generals de l'Estat per a l'any 2015. 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: (pagina següent) 

 
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 

 
Complement per maternitat en les pensions del 

règim de classes passives de l'Estat 

Es reconeix un complement de pensió a les dones 

que hagin tingut fills naturals o adoptats i siguin 

beneficiàries de pensions de jubilació o retir de 

caràcter forçós o per incapacitat permanent per al 

servei o inutilitat o viduïtat que es causin a partir l'1 de 

gener de 2016 a el règim de classes Passives de 

l'Estat. 

Aquest complement, consistirà en un import 

equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que 

correspongui reconèixer, un percentatge determinat 

en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb 

anterioritat al fet causant de la pensió, segons l'escala 

següent: 

a) En el cas de 2 fills:             5 %  

b) En el cas de 3 fills:           10 %. 

c) En el cas de 4 o més fills: 15 % 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13672.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-10601


 

 

PENSIONS 2016 
HAVER REGULADOR ANUAL/MENSUAL 

  GRUP A1 GRUP A2 

ANYS DE 

SERVEI 

PERCENTATGE 

REGULADOR 

ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL 

40.359,27 €  31.763,76€  

15 26,92% 10.864,72€ 776,05€ 8.550,80€ 610,77€ 

16 30,57% 12.337,83€ 881,27€ 9.710,18€ 693,58€ 

17 34,23% 13.814,98€ 986,78€ 10.872,74€ 776,62€ 

18 37,88% 15.288,09€ 1.092,01€ 12.032,11€ 859,44€ 

19 41,54% 16.765,24€ 1,197,52€ 13.194,67€ 942,48€ 

20 45,19% 18.238,35€ 1.302,74€ 14.354,04€ 1.025,29€ 

21 48,84% 19.711,47€ 1.407,96€ 15.513,42€ 1.108,10€ 

22 52,50% 21.188,62€ 1.513,47€ 16.675,97€ 1.191,14€ 

23 56,15% 22.661,73€ 1.618,70€ 17.835,35€ 1.273,95€ 

24 59,81% 24.138,88€ 1,724,21€ 18.997,90€ 1.356,99€ 

25 63,46% 25.611,99€ 1.829,43€ 20.157,28€ 1.439,81€ 

26 67,11% 27.085,11€ 1.934,65€ 21.316,66€ 1.522,62€ 

27 70,77% 28.562,26€ 2.040,16€ 22.479,21€ 1.605,66€ 

28 74,42% 30.035,37€ 2.145,38€ 23.638,59€ 1.688,47€ 

29 78,08% 31.512,52€ 2.250,89€ 24.801,14€ 1.771,51€ 

30 81,73% 32.985,63€ 2.356,12€ 25.960,52€ 1.854,32€ 

31 85,38% 34.458,74€ 2.461,34€ 27.119,90€ 1.937,14€ 

32 89,04% 35.935,89€ 2.566,85€ 28.282,45€ 2.020,18€ 

33 92,69% 37.409,01€      2.672,07€ (*) 29.441,83€ 2.102,99€ 

34 96,35% 38.878,08€     2.777,01€(*) 30.598,03€ 2.185,57€ 

35 100,00% 40.359,27€     2.882,81€(*) 31.763,76€ 2.268,84€ 

NOTA: La quantitat màxima a cobrar és 2.567,28 €/mes tot i que el càlcul resultant sigui superior. 
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CANVIS LEGISLATIUS EN LES PENSIONS 
DE CLASSES PASSIVES A PARTIR DE 
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 . 

 

I per al 2016 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 2016 la pujada de les pensions serà del 0,25%  

La Llei de pressupostos generals de l' Estat per a 

2016 ha introduït canvis en les pensions de 

classes passives el Complement per maternitat 

en les pensions del règim de classes passives 

de l'Estat. 

El complement per maternitat en cap cas formarà 

part de la pensió de jubilació o retir a efectes de la 

determinació de la base reguladora en el 

reconeixement de pensions. 

 

 

 

 

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 . 
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4.- JUBILACIÓ EN RÈGIM DE  

SEGURETAT SOCIAL.- 
(Funcionariat de carrera de les antigues Universitats 

Laborals, funcionariat de carrera posterior a l'1 de gener 

de 2011, docents laborals i funcionariat interí). 

4.1.- JUBILACIÓ ANTICIPADA DERIVADA 

DE L'CESSAMENT EN EL TREBALL PER 

CAUSA NO IMPUTABLE A LA LLIURE 

VOLUNTAT DEL TREBALLADOR. 

Requisits: 

 

 Tenir complerta una edat que sigui inferior en 

4 anys, com a màxim, a l'edat exigida.  Veure 

taules 1 i 2. 

 Trobar-se inscrits com a demandants 

d'ocupació 6 mesos abans de la sol·licitud de 

jubilació. 

 Acreditar un període mínim de cotització 

efectiva de 33 anys. 

 Que el cessament en el treball s'hagi produït 

com a conseqüència d'una situació de 

reestructuració empresarial que impedeixi la 

continuïtat de la relació laboral. 

Càlcul de la pensió: 

 

Es determina aplicant a la base reguladora el 

percentatge general que correspongui en funció 

dels anys cotitzats i el coeficient reductor que 

correspongui  

Temps cotizat coeficient 

reductor 

trimestral 

Penalització per 

cada any 

d’anticipació 

Inferior a 38 anys i 6 

mesos. 
1,875% 7,5% 

Igual o superior a 38 

anys i 6 mesos i inferior 

a 41 anys i 6 mesos. 

1,750% 7% 

Igual o superior a 41 

anys i 6 mesos e inferior 

a 44 años i 6 meses. 

1,625% 6,5% 

Igual o superior a 44 

anys i 6 meses. 
1,500% 6% 

 

 

 

4.2.- JUBILACIÓ ANTICIPADA PER 

VOLUNTAT DEL TREBALLADOR 

 

Requisits: 

 

 Tenir complerta una edat que sigui inferior 

en 2 anys, com a màxim, a l'edat exigida. 

Veure taules 1 i 2. 

 

 Acreditar un període mínim de cotització 

efectiva de 35 anys. 

 

Càlcul de la pensió: 

 

Es determina aplicant a la base reguladora el 

percentatge general que correspongui en funció 

dels anys cotitzats i el coeficient reductor que 

correspongui 

 

 

Tiempo cotizado 

Coeficiente 

Reductor 

trimestral 

Penalización 

por cada año 

de anticipación 

Inferior a 38 anys 

i 6 meses. 
2,000% 8% 

Igualo superior a 

38 anys i 6 meses 

e inferior a 41 

anys i 6 meses. 

1,875% 7,5% 

Igual o superior a 

41 anys i 6 meses 

e inferior a 44 

anys i 6 meses. 

1,750% 7% 

Igualo superior a 

44 anys i 6 meses. 
1,625% 6,5% 
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4.3.- JUBILACIÓ FORÇOSA 

Requisits: 

 Haver complert l'edat mínima segons l'any 

de jubilació i segons el període cotitzat. 

 A partir de 2013 l'edat mínima va 

augmentant igual que augmenta el 

període mínim cotitzat, fins a arribar al 

2027, amb un període de cotització inferior 

a 38 anys i 6 mesos, una edat mínima de 

67 anys. Veure taules 1 i 2. 

 Haver cobert el període mínim de 15 anys 

cotitzats, dels quals almenys 2 han d'estar 

inclosos en els 15 anys anteriors al 

moment de causar el dret 

Càlcul de la pensió: 

 Aplicació del percentatge a la base 

reguladora, que amb 15 anys l'import és el 50% 

de la base reguladora. Per cada mes addicional 

de cotització el percentatge puja entre el 0,18% i 

el 0,21% fins a assolir un màxim del 100%. Veure 

taula 3. 

 La base reguladora de la pensió de 

jubilació és el resultat de dividir la base de 

cotització dels mesos dels anys computables per 

una xifra, que augmentaran partint de 15 anys 

computables el 2013 fins a arribar als 25 al 2015. 

L'import de la pensió seria el 85,71% de la base 

de cotització. 

 Les bases de cotització dels 24 mesos 

immediatament anteriors al mes previ a la 

jubilació es prenen pel seu valor nominal. Les 

altres bases de cotització s'actualitzaran d'acord 

amb l'IPC, des del mes que correspongui fins al 

mes 25 anterior a la jubilació 

Tràmits: 

 

Sol·licitud davant els centres d'atenció i informació 

de la Seguretat Social de l'Institut Nacional de la 

Seguretat Social (INSS). 

 

- Termini de sol·licitud: dins dels 3 mesos 

anteriors o posteriors al cessament 

jubilació. 

- Els efectes econòmics es produiran a 

partir de l'endemà de la data del 

cessament de l'activitat. 

- Si la sol·licitud es presenta transcorreguts 

més de 3 mesos de la data del 

cessament, els efectes econòmics de la 

pensió es produeixen amb una 

retroactivitat màxima de 3 mesos des de 

la presentació de la sol·licitud. 

4.4.- INCAPACITAT PERMANENT PER AL 

SERVEI. 

Quatre tipus d'incapacitats: 

 

 Incapacitat Parcial per a la professió 

habitual. Sense aconseguir el grau de 

total, ocasiona al treballador una 

disminució no inferior al 33% en el seu 

rendiment normal per a la professió. 

 

 Incapacitat Total per a la professió 

habitual. Inhabilita per a totes o les 

fonamentals tasques de la professió, 

sempre que pugui dedicar-se a una 

altra de diferent. 
 

 Incapacitat absoluta per a tot treball. 

Inhabilita per a tota professió o ofici. 
 

 Gran Invalidesa. Es necessita 

l'assistència d'una altra persona per 

als actes més essencials. 

 

Requisits: 

 

 Informe emès preceptivament per l'EVI 

(Equip de Valoració d'Incapacitat 
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Càlcul de la pensió: 

Base Reguladora: Quocient que resulti de dividir 

per 112 les bases de cotització de l'interessat 

durant els 96 mesos anteriors al mes previ al del 

fet causant. Al resultat obtingut se li aplicarà el 

percentatge que correspongui (Taula 3) en funció 

dels anys de cotització, considerant aquest efecte 

com a cotitzats els anys que li restin a l'interessat, 

a la data del fet causant, per complir l'edat de 65 

anys . En el cas de no aconseguir 15 anys de 

cotització, el percentatge aplicable serà del 50%. 

Incapacitat Total: 55% de la base reguladora. Aquest 

percentatge es pot incrementar en un 20% més per als 

majors de 55 anys. 

Incapacitat Absoluta: 100% de la base reguladora. 

Gran Invalidesa: 100% de la base reguladora 

incrementat en un 50%. 

Període mínim de cotització amb 26 anys d'edat 

complerts:  

El període mínim de cotització és la quarta part del 

temps transcorregut entre la data en què va complir 

20 anys i la del fet causant de la pensió, amb un mínim 

de 5 anys. 

Edat Període de cotizació 

26 a 40 ANYS 5 ANYS 

44 ANYS 6 ANYS 

48 ANYS 7 ANYS 

52 ANYS 8 ANYS 

56 ANYS 9 ANYS 

60 ANYS 10 ANYS 

64 ANYS 11 ANYS 

 

Altres consideracions: 

La pensió d'incapacitat permanent es converteix 

en pensió de jubilació en complir l'edat exigida 

per a aquesta 

 

 

 

TAULA 1 
Edat de jubilació quan el període de cotització és 
menor a uns temps: 
 

Any 

jubilació 

Període cotitzat Edat mínima 

jubilació 

2016 Menys de 36 anys 65 anys i 4 mesos 

2017 Menys de 36 anys i 

3 mesos 

65 anys i 5 mesos 

2018 Menys de 36 anys i 

6 mesos 

65 anys i 6 mesos 

2019 Menys de 36 anys i 

9 mesos 

65 anys i 8 mesos 

2020 Menys de 37 anys 65 anys i 10 mesos 

2021 Menys de 37 anys i 

3 mesos 

66 anys 

2022 Menys de 37 anys i 

6 mesos 

66 anys i 2 mesos 

2023 Menys de 37 anys i 

9 mesos 

66 anys i 4 mesos 

2024 Menys de 38 anys 66 anys i 6 mesos 

2025 Menys de 38 anys i 

3 mesos 

66 anys i 8 mesos 

2026 edMenys de 38 anys i 3 

m mesos 

66 anys i 10 mesos 

2027 i 

següents 

Menys de 38 anys i 

6 mesos 

67 anys 
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FETE-UGT ANDALUCÍA 

                                                                                   TAULA 2 

  

                       Edat de jubilació quan el període de cotització és superior a uns temps: 

Any jubilació Període cotitzat Edat mínima jubilació 

2016      36 o més anys 65 anys  

2017 36 anys i 3 mesos o més 65 anys 

2018 36 anys i 6 mesos o més 65 anys 

2019 36 anys i 9 mesos o més 65 anys  

2020       37 o més anys 65 anys 

2021 37 anys i 3 mesos o més 65 anys 

2022 37 anys i 6 mesos o més  65 anys  

2023 37 anys i 9 mesos o més 65 anys 

2024       38 o més anys 65 anys  

2025 38 anys i 3 mesos o més 65 anys  

2026 38 anys i 3 mesos o més 65 anys  

2027 i següents 38 anys i 6 mesos o més 65 anys 

 

                                                                                                TAULA 3 

                          Import de la pensió en funció del temps cotitzat, que és un% de la base reguladora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode Cotizacions % aplicable 

2013 a 2019 

Primers 15 anys 50,00% 

Mes addicional 1 al 163 0,21% 

Mes addicional 83 restants 0,19% 

Total 35,5 anys 100,00% 
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Periode Cotizacions % aplicable 

A partir de 2027 

Primers 15 anys 50,00% 

Mes addicional 1 al 249   0,19% 

Mes addicional 16 restants   0,18% 

Total 37 anys   100,00% 

 

Complement per maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social. 

Es reconeix un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i siguin beneficiàries de 

pensions de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o viduïtat que es 

causin a partir l'1 de gener de 2016, en qualsevol règim de Seguretat Social de pensions 

Aquest complement, consistirà en un import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que correspongui reconèixer, 

un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la 

pensió, segons l'escala següent: 

 

a) En el cas de 2 fills:              5 % 

b) En el cas de 3 fills:            10 %. 

c) En el cas de 4 o més fills: 15 % 

 

 

 

 

Periode Cotizacions % aplicable 

2020 a 2022 

Primers 15 anys 50,00% 

Mes addicional 1 al 106 0,21% 

Mes addicional 146 restants 0,19% 

Total 36 anys 100,00% 

Periode Cotizaciones % aplicable 

2023 a 2026 

Primers 15 anys 50,00% 

Mes addicional 1 al 49 0,21% 

Mes addicional 209 restants 0,19% 

Total 36,5 anys 100,00% 

    



 

 

Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT de Catalunya. Rbla. Raval 29-35, 3r. 08001. BCN. tel:93 295 61 00 fax:93 295 61 06 
A/E: fete@catalunya.ugt.org  Web: www.ugteducacio.cat 

 

 

 

     5.- REFERÈNCIA LEGISLATIVA BÀSICA 

 Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Clases Pasivas del Estado. 

 Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad 
Social. 

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social. 

 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Real Decreto 710/2009, de 17 de abril, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 2/2008, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, en materia de pensiones de Clases Pasivas y de 
determinadas indemnizaciones sociales. 

 Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras 
para fomentar la inversión y la creación de empleo. 

 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad 
Social. 

 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 modernización del 
sistema de la Seguridad Social. 

 Ley 48/2015, de 30 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 


