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Jubilació 2013: de moment, es mantenen 
les condicions de la jubilació voluntària 
per al règim de classes passives
A diferència dels canvis introduïts en les pensions del siste-
ma de la Seguretat Social, la modalitat de jubilació voluntària 
per als funcionaris acollits al règim de classes passives no s’ha 
revisat.  De moment, està vigent el sistema emprat fins ara esta-
blert en el Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual 
s’aprovà el text refós de Llei de Classes Passives de l’Estat

Des del 31 d’agost del 2011, que va finalitzar la jubilació voluntària prevista a la 
LOGSE, al personal docent, acollit al règim de classes passives, només ens queda 
la possibilitat de sol·licitar la jubilació voluntària anticipada per aquest règim tenint, 
com a mínim, 60 anys d’edat i acreditant, com a mínim, 30 anys de serveis efectius 
a l’Estat. 

Davant els reiterats anuncis d’introduir canvis també en aquesta modalitat de jubila-
ció, retardant progressivament l’edat de jubilació i exigint més anys cotitzats, des de 
FETE-UGT hem reivindicat que es mantingui la modalitat de jubilació voluntària per 
al personal docent acollit al règim de classes passives. 

Atenent a què la Llei 17/2012, de Pressupostos de l’Estat per al 2013, no incorpora 
cap modificació que impedeixi fer ús d’aquesta modalitat de jubilació, els requisits 
exigits fins ara continuen essent vàlids.

Aquesta modalitat té com a requisits:

•  Tenir entre 60 i 64 anys d’edat.

•  Tenir reconeguts un mínim de 30 anys de serveis efectius a l’Estat.

•  Sol·licitar-la als serveis territorials corresponents amb 3 mesos d’antelació.



•  Si hi ha temps de Seguretat Social per a computar en els 30 anys, es requereix  
   haver cotitzat a MUFACE els últims 5 anys.

•  Amb 35 anys de serveis es té dret al 100% de l’haver regulador del grup cotitzat.

Seguint aquests requisits, les persones que compleixin 60 anys a l’abril de 2013 ja 
poden fer la sol·licitud aquest mes de gener.

La pensió resultant es calcula a partir de dos paràmetres: 1) l’haver regulador del 
grup de cotització i 2) els anys cotitzats.

Per a l’any 2013, els havers reguladors, que incorporen l’increment de l’1% aplicat a 
les pensions mensuals superiors a 1.000 euros, són de:

•  40.058,07 euros/any per al grup A1  (2.861,29 euros / mes)

•  31.526,72 euros/any per al grup A2  (2.251,90 euros / mes)

El límit màxim de percepció de pensió pública per a l’any 2013 és de 35.673,68 euros 
/ any (2.548,12 euros / mes x 14).

A l’haver regulador corresponent se li aplica el percentatge que correspon als anys de 
servei, d’acord amb l’escala següent:
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ANYS % de l’HR ANYS % de l’HR ANYS % de l’HR ANYS % de l’HR
1 1,24% 10 15,67% 19 41,54% 28 74,42%
2 2,55% 11 17,71% 20 45,19% 29 78,08%
3 3,88% 12 19,86% 21 48,84% 30 81,73%
4 5,31% 13 22,10% 22 52,50% 31 85,38%
5 6,83% 14 24,45% 23 56,15% 32 89,04%
6 8,43% 15 26,92% 24 59,81% 33 92,69%
7 10,11% 16 30,57% 25 63,46% 34 96,35%
8 11,88% 17 34,23% 26 67,11% 35 100%
9 13;73% 18 37,88% 27 70,77% més 100%


