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Pertany a classes passives el funcionariat de carrera anterior a 
2011.

En aquest règim hi ha dues modalitats de jubilació: forçosa o 
voluntària anticipada.

La jubilació forçosa és als 65 anys i l’òrgan competent 
(direcció territorial) comunica les dues opcions entre les quals 
ha de triar la persona que es jubila: jubilació en complir els 65 
anys o jubilació en acabar el curs escolar (31 d’agost) en el qual 
es compleixen els 65 anys. En cas de jubilació forçosa es pot 
demanar una pròrroga del servei actiu per un any i es pot repetir 
la petició fins a complir 70 anys.

La jubilació voluntària anticipada es pot sol·
licitar en qualsevol moment si, com a norma general, es tenen 60 
anys d’edat i s’acrediten 30 anys de serveis efectius a l’Estat, en 
els termes que es defineixen en l’article 32 del RDL 670/1987.

Els 30 anys de serveis efectius a l’Estat s’entenen com a 30 anys 
de cotització en qualssevol dels règims (classes passives, règim 
general de la Seguretat Social o qualsevol altre). No es considera 

temps efectiu a l’efecte d’aquesta jubilació el temps passat en 
excedència sempre que la causa de l’excedència no siga la cura 
de fills/filles o familiars dependents.

Per poder optar a la jubilació voluntària anticipada els 5 últims 
anys cotitzats han de ser en el règim de classes passives (com 
a funcionariat de carrera).

El procediment s’inicia a petició de la persona interessada mit·
jançant sol·licitud en direcció territorial, acompanyada de partida 
de naixement literal (que s’ha de sol·licitar en el jutjat on conste 
el registre del seu naixement).

La persona sol·licitant tria la data de jubilació, que pot ser qual·
sevol a partir del dia en què es compleixen 60 anys.

El mes en què una persona es jubila es perceben les retribuci·
ons completes corresponents al servei actiu (independentment 
del dia del mes en què es jubila), més la part proporcional de 
les vacances no gaudides, més la part proporcional de la paga 
extra generada fins a aqueix moment. El mes següent es percep 
la primera pensió.

JUBILACIÓ EN 
CLASSES PASSIVES

Defensa les pensions d’avui i de demà
Cal garantir pensions públiques dignes

Una de les grans conquestes dels treballadors/es al llarg dels últims segles fou la seguretat social. La segu-
retat social no va ser un regal, va ser el fruit de moltes i dures lluites del moviment obrer de molts països 
i durant molts anys. Un dels seus elements fonamentals són les pensions de jubilació. 

Des de CCOO defensem que el sistema de pensions ha de garantir a tots els treballadors jubilats i a totes les treba-
lladores jubilades una pensió substitutiva del salari suficient, que mantinga el poder de compra al llarg del període 
en què s’és pensionista.



En aquest règim la pensió es calcula com un percentatge de 
l’haver regulador que depén del nombre d’anys treballats en els 
diferents subgrups de classificació dels diferents cossos, amb un 
màxim de còmput de 35 anys.

L’haver regulador és el brut anual al qual pot arribar la pensió en 
cada subgrup (es consideren 14 pagues iguals), es fixa cada any 
en els Pressupostos generals de l’Estat i depén del cos. L’any 
2020 són els següents:

Només es computen anys complets. Els cossos de mestres i PTFP pertanyen al subgrup A2; secundària i la resta de cossos, a l’A1.

Depenent del nombre d’anys treballats es cobra una pensió corresponent als percentatges de l’haver regulador següents:

Per als cossos d’ensenyament públic tenim les pensions mensuals següents, a partir de 15 anys cotitzats:

PENSIONS EN CLASSES PASIVES

Grup/Subgrup Haver regulador (€/any)

A1 42.184,02

A2 33.199,88

B 29.071,88

C1 25.498,08

C2 20.173,20

E i Agrupacions profesionals 17.199,27

Anys de servei 
Percentatge

de l’haver regulador
Anys de servei 

Percentatge
de l’haver regulador

Anys de servei 
Percentatge

de l’haver regulador

1 1,24 13 22,10 25 63,46

2 2,55 14 24,45 26 67,11

3 3,88 15 26,92 27 70,77

4 5,31 16 30,57 28 74,42

5 6,83 17 34,23 29 78,08

6 8,43 18 37,88 30 81,73

7 10,11 19 41,54 31 85,38

8 11,88 20 45,19 32 89,04

9 13,73 21 48,84 33 92,69

10 15,67 22 52,52 34 96,35

11 17,71 23 56,15 35 o más 100

12 19,86 24 59,81

A1 A2 A1 A2

ANYS
% de l’haver 

regulador
Pensió bruta 

mensual
Pensió bruta 

mensual
ANYS

% de l’haver 
regulador

Pensió bruta 
mensual

Pensió bruta 
mensual

15 26,92 811,14 € 638,39 € 26 67,11 2.022,12 € 1.591,46 €

16 30,57 921,12 € 724,94 € 27 70,77 2.132,40 € 1.678,25 €

17 34,23 1.031,40 € 811,74 € 28 74,42 2.242,38 € 1.764,81 €

18 37,88 1.141,38 € 898,29 € 29 78,08 2.352,66 € 1.851,60 €

19 41,54 1.251,66 € 985,09 € 30 81,73 2.462,64 € 1.938,16 €

20 45,19 1.361,64 € 1.071,64 € 31 85,38 2.572,62 € 2.024,72 €

21 48,84 1.471,62 € 1.158,20 € 32 89,04 2.682,90 € 2.111,51 €

22 52,5 1.581,90 € 1.245,00 € 33 92,69 2.683,34 €1 2.198,07 €

23 56,15 1.691,88 € 1.331,55 € 34 96,35 2.683,34 € 2.284,86 €

24 59,81 1.802,16 € 1.418,35 € 35 o más 100,00 2.683,34 € 2.371,42 €

25 63,46 1.912,14 € 1.504,90 €



En cas d’haver treballat en dos o més cossos amb diferent haver regulador, es fa el càlcul considerant tot el servei actiu, començant 
pel primer cos en el qual es va cotitzar i aplicant la fórmula següent:

P = R1 x C1 + (R2 · R1) x C2 + (R3 · R2) x C3 + …

I és:

1 Pensió màxima de l’estat

P la quantia bruta anual de la pensió de jubilació.

R1, R2, R3... els havers reguladors corresponents al primer i als successius cossos en què haguera prestat serveis.

C1, C2, C3... els percentatges de càlcul corresponents als anys complets de servei efectiu transcorregut des de l’accés al primer i als successius cossos 
fins al moment de la jubilació, d’acord amb la taula de percentatges. (Per determinar el percentatge aplicable, les fraccions de temps superiors a l’any 
es computen com a temps corresponent als serveis prestats a continuació).

 CÒMPUT RECÍPROC

Si una persona té temps cotitzat en altres règims de Seguretat Social, pot demanar acreditar·los i es consideren serveis prestats en 
els diferents subgrups segons la taula d’equivalències següent:

Seguretat Social Classes Passives

1 (grup 1 + autònoms llicenciats i enginyers) A1

2 (grup 2 + autònoms enginyers tècnics i pèrits) A2

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

4 (grups 7 i 9) C2

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

 PENSIÓ MÀXIMA

La pensió pública màxima és de 2.683,34 €/mes o 37.566,76 €/any l’any 2020. Veiem en la taula que l’haver regulador màxim en el 
subgrup A1 arribaria a 3.013,14 €/mes en el cas d’haver cotitzat 35 anys o més. Aqueix haver regulador no s’arriba a cobrar, sinó que 
quan s’aconsegueix la pensió màxima ja no se supera. Això explica que amb 32 anys treballats en l’A1 ja (quasi) s’haja aconseguit la 
pensió màxima (pràcticament, hi ha una diferència de 44 cèntims al mes).

 PENSIÓ EN CAS DE PROLONGACIÓ DEL SERVEI ACTIU

La jubilació forçosa en classes passives és als 65 anys. Es pot demanar una pròrroga del servei actiu per un any (en direcció territorial) 
i es pot repetir la petició fins a complir 70 anys.

La prolongació del servei actiu té efectes en la pensió. S’hi aplica un percentatge addicional per cada any complet de serveis efec·
tius, entre la data en què va complir 65 anys i la de la jubilació. La quantia depén dels anys de serveis acreditats en complir 65 anys, 
segons l’escala següent:

     – Fins a 25 anys de serveis efectius en complir 65, el 2 %.

     – Entre 25 i 37 anys de serveis efectius, el 2,75 %.

     – A partir de 37 anys de serveis efectius en complir 65, el 4 %.

En aquests casos sí que es podria superar la pensió màxima, però no podria superar·se el 100 % de l’haver regulador del sub·
grup A1 (3.013,14 €/mes).
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 PENSIÓ PER INCAPACITAT

La pensió per incapacitat permanent es calcula igual que l’ordinària però es consideren com a serveis efectius els anys complets 
que falten fins a complir l’edat de jubilació. Aqueixos anys que s’afigen es consideren prestats en el cos en el qual estiga adscrita la 
persona en el moment de jubilació.

Si s’acrediten menys de 20 anys de servei en el moment de la jubilació per incapacitat i aquesta no és absoluta (inhabilita per a tota 
professió o ofici) la quantia de la pensió es redueix en un 5 % per cada any que falte fins a complir·ne els 20, amb un màxim d’un 25 
% per als qui tinguen 15 o menys anys de servei.

 COMPLEMENT PER MATERNITAT

A partir de l’1 de gener de 2016, les dones que hagen tingut fills/filles naturals o adoptats/ades i siguen beneficiàries d’una pensió de 
jubilació forçosa o per incapacitat permanent per al servei, se’ls reconeix un complement de pensió per import equivalent al resultat 
d’aplicar a la pensió de jubilació que li corresponga, un percentatge en funció del nombre de fills/filles nascuts/udes o adoptats/ades 
amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l’escala següent:

•	En	el	cas	de	2	fills:	5	%.

•	En	el	cas	de	3	fills:	10	%.

•	En	el	cas	de	4	o	més	fills:	15	%.

També es poden computar períodes de cotització per part i/o cura de fills i filles. Per part, es reconeixen 112 dies en els casos que 
no haguera tingut, cobrat i cotitzat el període de permís. Per aconseguir els beneficis per cura de fills i filles (270 dies des de 2019) 
és requisit la interrupció de la cotització derivada de l’extinció de la relació laboral o de la fi del cobrament de prestacions o subsidis 
per atur amb obligació de cotitzar. Aqueixes situacions han d’haver·se produït entre els 9 mesos anteriors al naixement (3 mesos en 
cas d’adopció o acolliment) i la fi del sisé any posterior.

 SERVEI MILITAR OBLIGATORI

En cas que s’haguera realitzat el servei militar obligatori abans d’adquirir la condició de funcionari, només es computa a l’efecte de 
pensió el temps que excedisca del servei militar obligatori en el moment d’haver·se realitzat. Es consideren serveis prestats en el 

subgrup E..

 SIMULACIÓ DE LA PENSIÓ

El Ministeri d’Hisenda habilita un simulador de pensions en l’enllaç següent:

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/simula/inicio
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