
Jubilació
Funcionaris/es (anteriors a 1 de gener de 2011)

Voluntària i Forçosa

Havers Reguladors 2022

Grup HR anual
HR mensual 
(14 pagues)

A1 44.319,59 € 3.165,69 €

A2 34.880,63 € 2.491,47 €

B 30.543,65 € 2.181,69 €

C1 26.788,92 € 1.913,49 €

C2 21.194,47 € 1.513,89 €

E(Llei 30/1984) i  agrupacions
professionals

18.069,98 € 1.290,71 €

El límit màxim de pensió ascendeix a  2.819,18€ íntegres en còmput mensual brut  (14 mensualitats a
l'any)  és a dir, 39.468,52€ en còmput anual.

 Els cotitzants al grup A1 (professorat i catedràtics de secundària) cobraran 2.818,73€ mensuals,
gairebé el 100% de la pensió màxima, si han cotitzat 32 anys. 

 Els cotitzants al grup A2 (mestres, professorat tècnic FP) han d’haver cotitzat 35 anys per cobrar
el 100% de l’haver regulador, en aquest cas 2.491,€ mensuals.

Per  calcular  una  pensió  que  no  sigui  màxima  s’apliquen  uns  percentatges  sobre  aquests  havers
reguladors que disminueixen les quanties (veure la taula de percentatges de la pàgina 2).

Les cotitzacions en altres règims (Seguretat Social, Autònoms) compten igualment, però en funció dels
nivells  en què es van cotitzar  poden no ser equivalents  a efectes  econòmics.  De fet,  els  períodes de
cotització que es totalitzin acreditats en un altre règim, s’entendran com prestats en el grup o categoria
que resulti d’aplicar la següent taula d’equivalències:

Seguretat Social Règim de Classes Passives

1 (grup 1 + Autònoms llicenciats i enginyers) A1

2 (grup 2 + Autònoms Ingen. Tècnics i perits) A2

3 (grups 3, 4, 5, 8 i Autònoms en general) C1

4 (grup 7 i 9) C2

5 (grups 6, 10, 11, 12 i empleades de llar)   E / Agrupacions professionals

2022



Jubilació voluntària ordinària

Cal tenir 60 anys d’edat i 30 anys cotitzats, els últims 5 anys han d’haver-se cotitzat a Classes Passives.

Es pot accedir en la data que es compleixen els 60 anys o en qualsevol altra a partir d’aquesta (no cal
acabar curs o trimestre) i s’ha de sol·licitar amb 3 mesos d’antelació als Serveis Territorials.

L’últim dia per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària amb efectes de 31 d’agost de cada curs,
és el 30 de juny.  La jubilació voluntària dels funcionaris dels cossos docents té efectes el darrer dia del
mes pel qual es demani, excepte quan la sol·licitud sigui pel dia en què compleixin 60 anys d’edat que
tindrà efectes en la mateixa data.

Sol·licitud: Es sol·licita amb una antelació mínima de 3 mesos a la data en què es desitgi jubilar-se. El
cessament serà el mateix dia que ha escollit per a jubilar-se.  

Cal lliurar al Servei Territorial corresponent a través del portal ATRI: Sol·licitud, fotocòpia del DNI per
les dues cares, certificat de vida laboral i de cotitzacions (cas que s’hagi treballat al sector privat i es
necessiti per arribar als 30 anys de cotització). Un cop iniciat el tràmit, caldrà tornar en el termini de
quinze dies des de l’endemà de la recepció, un imprès-declaració signat per l’interessat/da.

Taula de percentatges dels havers reguladors aplicats als grups A1 i A2

Haver-hi anual brut

A1 A2 A1 A2
1 1,24 549,56 432,52 39,25 30,89
2 2,55 1.130,15 889,46 80,72 63,53
3 3,88 1.719,60 1.353,37 122,83 96,67
4 5,31 2.353,37 1.852,16 168,10 132,30
5 6,83 3.027,03 2.382,35 216,22 170,17
6 8,43 3.736,14 2.940,44 266,87 210,03
7 10,11 4.480,71 3.526,43 320,05 251,89
8 11,88 5.265,17 4.143,82 376,08 295,99
9 13,73 6.085,08 4.789,11 434,65 342,08
10 15,67 6.944,88 5.465,79 496,06 390,41
11 17,71 7.849,00 6.177,36 560,64 441,24
12 19,86 8.801,87 6.927,29 628,71 494,81
13 22,1 9.794,63 7.708,62 699,62 550,62
14 24,45 10.836,14 8.528,31 774,01 609,17
15 26,92 11.930,83 9.389,87 852,20 670,70
16 30,57 13.548,50 10.663,01 967,75 761,64
17 34,23 15.170,60 11.939,64 1.083,61 852,83
18 37,88 16.788,26 13.212,78 1.199,16 943,77
19 41,54 18.410,36 14.489,41 1.315,03 1.034,96
20 45,19 20.028,02 15.762,56 1.430,57 1.125,90
21 48,84 21.645,69 17.035,70 1.546,12 1.216,84
22 52,52 23.276,65 18.319,31 1.662,62 1.308,52
23 56,15 24.885,45 19.585,47 1.777,53 1.398,96
24 59,81 26.507,55 20.862,10 1.893,40 1.490,15
25 63,46 28.125,21 22.135,25 2.008,94 1.581,09
26 67,11 29.742,88 23.408,39 2.124,49 1.672,03
27 70,77 31.364,97 24.685,02 2.240,36 1.763,22
28 74,42 32.982,64 25.958,16 2.355,90 1.854,15
29 78,08 34.604,74 27.234,80 2.471,77 1.945,34
30 81,73 36.222,40 28.507,94 2.587,31 2.036,28
31 85,38 37.840,07 29.781,08 2.702,86 2.127,22
32 89,04 39.462,16 31.057,71 2.818,73 2.218,41
33 92,69 41.079,83 32.330,86 2.934,27 2.309,35
34 96,35 42.701,92 33.607,49 3.050,14 2.400,53

35 o més 100 44.319,59 34.880,63 3.165,69 2.491,47
Límit màxim de pensió anual és 39.468,52 euros brut, és a dir 14 mensualitats de 2.819,18 euros

Haver-hi mensual 
(14 pagues)

Anys 
de servei

Percentatge
del regulador



Jubilació forçosa per edat

Es  declara  d’ofici  en  complir  els  65  anys  si  es  tenen  acreditats  un  mínim  de  15  anys  de  servei.
L’Administració informa almenys amb 3 mesos d’antelació de la data de jubilació de la possibilitat de
prorrogar-la, i resol d’ofici si no s’ha sol·licitat la pròrroga.

Incapacitat laboral per al servei
Total  (pel desenvolupament de les funcions fonamentals de la seva feina) Es considera com a servei
prestat el temps que falti fins als 65 anys. Paguen IRPF.  S’apliquen reduccions en cas de no tenir 20 anys
de servei, 5% per cada any fins un màxim del 25%.

Si amb posterioritat al reconeixement de la pensió i abans del compliment de l'edat de jubilació es produís
un agreujament de la malaltia o lesions de l'interessat de manera que li inhabilitessin per a l'acompliment
de tota professió o ofici, es podrà incrementar la quantia de la pensió fins al 100 per 100 de la qual li
hagués correspost.

Absoluta (pel desenvolupament de tota professió)

Es considera com a servei prestat el temps que falti fins als 65 anys. No paguen IRPF.

Gran Invalidesa (necessitat d’altra persona per les activitats essencials).

Es considera com a servei prestat el temps que falti fins als 65 anys. No paguen IRPF.

MUFACE incrementa el 50% de la pensió per a la contractació de la persona de suport.

Perllongament del servei actiu (pròrroga fins als 70)

S’ha de sol·licitar 3 mesos abans de complir els 65 anys i, posteriorment, cada any per les mateixes dates,
sempre que es tinguin 15 anys cotitzats com a mínim. Es reconeixerà un complement econòmic per cada
any complet cotitzat des de que es van reunir els requisits per accedir a aquesta pensió, que s’abonarà
d’alguna de les tres maneres següents, a petició de la persona interessada:

• Un percentatge del 4% per cada any complet cotitzat des de la data en què va reunir els requisits i
la del fet causant, sempre que no es superi l’haver regulador màxim que correspon al grup A1 (14
pagues anuals de 3.165,69 €):

• Una quantitat en forma de pagament únic per cada any complet cotitzat des de que es va superar
l’edat ordinària fins el fet causant de la jubilació:

Cotitzat menys de 44 anys i mesos Cotitzat almenys 44 anys i 6 mesos

P . únic=800( Pensióinicial anual
500 )

1 /1,65

P . únic=880( Pensió inicial anual
500 )

1 /1,65

• Una combinació de les dues solucions anteriors en el termes que es determini reglamentàriament.

Prestació de servei en dos o més cossos

Es calcula amb la fórmula polinòmica:  P = R1 x C1 + (R2 - R1) x C2 + (R3 - R2) x C3 + … 
P: pensió;   R1,  R2, R3... són les  havers  reguladors  corresponents  al  primer i  successius cossos;  C1,
C2...són els percentatges de càlcul corresponents als anys complets de servei efectiu transcorregut des de



l'accés al primer Cos, Escala... fins al moment de la jubilació o retir, d'acord amb la taula de percentatges
en funció dels anys de servei.

Per determinar el percentatge aplicable,  les fraccions de temps superior a l'any es computaran com a
temps corresponent als serveis prestats a continuació fins a arribar als serveis últimament prestats en què
l'excés de temps resultant no es computarà.

Exemple: Un docent ha treballat 20 anys i 9 mesos com a mestre i 9 anys i 6 mesos com a professor. La
seva pensió en brut anual i mensual (14 pagues) serà:
A2 mestre 30 anys → 81,73% de 34.880,63= 28.507,94 € Anual: 29.987,03 €

Mensual:  2.141,93 €A1 prof 10 anys → 15,67% de (44.319,59 – 34.880,63)= 1.479,09 €

Càlcul de la pensió en el cas de reduccions de jornada

En el cas de reduccions de jornada, l’haver regulador corresponents als serveis prestats en  règim  de
jornada  reduïda  per  temps  igual   o  superior  a  un  any, es minorarà  proporcionalment   a  la
importància  econòmica  d’aquesta  reducció  en  las retribucions rebudes.  A més,  es fa servir la mateixa
fórmula polinòmica que a l’apartat anterior. Atès que determinar la pensió en aquests casos és complicat,
es pot aplicar el mètode següent per obtenir una estimació: Primer ens quedem amb els «millors» 35 anys
de serveis i, a continuació, cada any amb reducció de jornada a 1/2 o 1/3 equivalen a 6 mesos o 8 mesos
amb jornada sencera respectivament.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

L'import del complement al 2022 és de 28 euros mensuals, per cada fill/a. La quantia a percebre estarà
limitada a quatre vegades aquest import i a pensions de jubilació forçosa o per incapacitat.

Vacances prèvies a la jubilació

Es té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1
de setembre.  No es pot optar a cobrar, excepte en el cas de trobar-se en situació d’incapacitat temporal.
És  un  requisit  imprescindible  presentar  la  sol·licitud  amb  un  mes  d’antelació  a  la  data  d’inici  del
gaudiment de vacances. El fet de no demanar-ne el gaudiment no genera dret a la retribució dels dies de
vacances.

Subsidi de jubilació (MUFACE)

És una prestació de pagament únic que rep el mutualista en data de la seva jubilació forçosa per edat o per
incapacitat permanent. Consisteix en un únic pagament de la meitat de l’import íntegre d’una mensualitat
ordinària de les retribucions bàsiques a la data de la jubilació.  La jubilació voluntària no dóna dret a
aquest subsidi.  Es pot demanar durant els cinc anys següents a partir de la data de jubilació.

Simulador de càlcul de pensió i més informació

Al web del portal de classes passives, es pot trobar un simulador de càlcul de la pensió: clica aquí. 

Quan  falti  aproximadament  un  any  per  la  jubilació,  la  unitat  de  classes  passives  de  la  delegació
d'Economia i Hisenda pot realitzar un càlcul aproximat de la pensió:
Barcelona: 932 165 000, Lleida: 973 289 779, Tarragona i Girona: cal demanar cita prèvia: clica aquí.

Telèfon gratuït d'informació de classes passives: 900 503 055

https://www.portalclasespasivas.gob.es/sitios/clasespasivas/ca-ES/infoFuturaPension/Paginas/AutocalculoPension.aspx
https://www.clasespasivas.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/clasespasivas/ca-ES/infoFuturaPension/Paginas/infoPreviaJubilacion.aspx
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