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Des de 2011 els docents que accedeixen al fun-
cionariat ja no depenen, per a les pensions, de 
les Clesses Passives, sino del Règim General 
de la Seguretat Social (RGSS). El personal 
interí docent,  igual que els funcionaris de 
carrera que han superat el procés selectiu 
des de 2011, està enquadrat en  el Règim Ge-
neral de la Seguretat Social (RGSS) a efectes 
de pensió.

La Llei 27/2011 va introduir importants modi-
fica cions en la regulació de la pensió de jubi-
lació afectant a qüestions com l’edat ordinària 
de jubilació; el càlcul de la base re guladora de 
la pensió i el percentatge aplicable  a aquesta; 
la jubilació anticipada i la jubila ció parcial. La 
reforma, que va entrar en vigor l’ 1 de gener de 
2013, va establir normas transitò ries fins a la 
seva aplicació plena el 2027.

Jubilació del règim general 
de la Seguretat Social1

PARCIAL

62 años y > 35 años
y 6 meses co�zados

o
63 años y =< 33 años

co�zados

por acuerdo entre 
el trabajador y 
la empresa

Edad y Co�zación:
62 años y > 3535 añoos
y 6 6 6 6 6 mem ses co�zada oso

o
63 años y =< 33 años

co�zados

por acuerdo entre 
el trabajador y 
la empresa

Edad y Co�zazazazazazaaacicc ónn:

OPCIÓ

ANTICIPADA
2 anys
màx.
edat

exigida

Voluntària: Amb penalització
Període de co�tzació efec�u: 35 anys
Derivada del cessament no voluntari:
Amb penalització 
Període de co�tzació efec�u: 33 anys

OPCIÓ

65 a 67
anys

Complement per a la reducció 
de la bretxa de gènere:

- 27 € per fill fins
 un màxim de 4 fills 

Es declara d’ofici.
Els anys aniran

en funció
del temps

de co�tzació

ORDINÀRIA

FUNCIONARIS ADSCRITS A SEGURETAT SOCIAL

OPCIÓ

70 anys

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere:
Igual que en la forzosa
(*) Es pot so·llicitar �ns �nalitzar el curs escolar o �ns l’edat màxima de jubilació.
En aquest darrer cas, es pot posar � a la perllongació en el servei actiu amb
una antelació de 3 mesos

Percentatge addicional per cada any complet co�tzat entre la
data en que es compleixen 65 anys i la jubilació:
- El 4%, segons la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garan�a del

poder adquisi�u de les pensions i d’altres mesures de reforç de la
sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions 

Prèvia sol·licitud:  
Entre 6 i 5 mesos
abans de complir

els 65 anys (*)

PRELLONGADA

Diseño AMBeirao

!"#$%&#'(%) *'+)$(%,) *' *)-."( -,', *)&$%'/*
!

En general, l’edat per poder accedir a la pen-
sió de jubilació depèn del propi interessat i de 
ls cotitzacions que hagi acumulat al llarg de 
la seva vida laboral. En tot cas, quan s’acabi 
d’implementar la reforma el 2027, haurà d’ha-
ver complert els 67 anys, en general, o bé tenir 
els 65 anys i acreditar 38 anys i mig cotitzats.
 

L’any 2022, l’edat legal de jubilació ordinària 
serà de 66 anys i dos mesos. (Taula1) Aquesta 
edat s’aplicarà a aquelles persones que hagin 
cotitzat menys de 37 anys i 6 mesos i vulguin ju-
bilar-se cobrant el 100% de la pensió. Aquelles 
persones que hagin cotitzat 37 anys i 6 mesos 
o més se podran jubilar als  65 anys. (Taula 1)

 
1  Normativa aplicable
 • Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualizació, adecuació i modernització del sistema de Seguretat Social.
 • Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de        
    major edat i promoure l’envelliment actiu.
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A part ir  de l’1  de gener de 2013,  l’edat 
d’accés a la pensió de jubilació depèn 
de l’edat  de l’ interessat i  de les cot i t-

zacions acumulades al  l larg de la seva 
v ida laboral ,  amb requisit  d’haver com-
plert  l’edat  de:

JUBILACIÓ ORDINÀRIA

Aquest requisit serà exigible, en tot cas, 
quan s’accedeixi a la pensió sense estar 
en alta o en situació assimilada a la d’al-
ta.
Excepcions: Es manté l’edat de 65 anys 

per aquells a qui resulti  d’aplicació la 
legislació anterior a l’1 de gener de 
2013, de conformitat amb el que s’esta-
bleix en la disposició transitòria quarta 
de la LGSS.

Quan s’accedeix a la prestació a una edat su- pe-
rior a la ORDINÀRIA vigent en cada momento i 
s’ha reunit el període mínim de cotització, l’inte-
ressat disfruta d’un percentatge addicional per 
cada any complet cotitzat.

Serà del 4%, segons la Llei 21/2021, de 28 de 
desembre, de garantia del poder adquisitiu de 
les pensions i d’altres mesures de reforç de la 
sostenibilitat financera i social del sistema pú-
blic de pensions.

JUBILACIÓ DESPRÉS DELS 65
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Podran accedir a aquesta modalitat de jubi-
lació anticipada els treballadors que tenguin 
una edat inferior en dos anys, com a màximo, 
a l’edat exigida.

A més, per accedir a esta modalitat són necessaris al 
menys 35 anys de cotització, i, per cada mes d’adelant 
respecte a l’edat legal de jubilació, la pensió sofrirà la 
disminució en base als següents coeficients reductors.

JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA

Taula de coeficients reductors

Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures 
de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions.

 Període cotitzat: 
menys de 38 

anys i 6 mesos 
 

Període cotitzat: 
igual o superior 

a 38 anys i 6 
mesos i inferior 

a 41 anys i 6 
mesos 

Període cotitzat: 
igual o superior 

a 41 anys i 6 
mesos i inferior 

a 44 anys i 6 
mesos 

Període cotitzat: 
igual o superior 

a 44 anys i 6 
mesos 

Mesos que 
s’adelanta 
la jubilació 
% reducció 

 
% reducció 

 
% reducció 

 
% reducció % reducció 

24 21,00 19,00 17,00 13,00 
23 17,60 16,50 15,00 12,00 
22 14,65 14,00 13,33 11,00 
21 12,57 12,00 11,43 10,00 
20 11,00 10,50 10,00 9,20 
19 9,78 9,33 8,89 8,40 
18 8,80 8,40 8,00 7,60 
17 8,00 7,64 7,27 6,91 
16 7,33 7,00 6,67 6,33 
15 6,77 6,46 6,15 5,85 
14 6,29 6,00 5,71 5,43 
13 5,87 5,60 5,33 5,07 
12 5,50 5,25 5,00 4,75 
11 5,18 4,94 4,71 4,47 
10 4,89 4,67 4,44 4,22 
9 4,63 4,42 4,21 4,00 
8 4,40 4,20 4,00 3,80 
7 4,19 4,00 3,81 3,62 
6 4,00 3,82 3,64 3,45 
5 3,83 3,65 3,48 3,30 
4 3,67 3,50 3,33 3,17 
3 3,52 3,36 3,20 3,04 
2 3,38 3,23 3,08 2,92 
1 3,26 3,11 2,96 2,81 
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El Reial Decret Llei 3/2021, de 2 de febrer de 
mesures para la reducción de la bretxa de gè-
ner, estableix en llur Disposició Addicional 1ª 
que l’import previst en la Disposició Addicional 
Divuitena del Reial Decret legislatiu 670/1987  
amb efectes a 1 de gener de 2022, la quantitat 
del complement de pensions per a  la reducció 
de la bretxa de gènere queda es- tablerta en 
28 €/mes, per pensions que s’hagin generat a 
partir del 4 de febrer de 2021, que en algunes 
ocasions podrà ser abonada als pares.
La norma crea un nou complement a les pen-
sions, el complement para reduir la bretxa de 
gènere, que sustitueix a l’anterior comple-
ment per maternitat. Les dones que estigues-
sin cobrant el complement de maternitat fins 
l’entrada en vigor d’aquest nou complement 
mantindran l’anterior.

El nou complement no tan sols canvia el nom, 
també la seva estructura, quantia i el sistema 
de reconeixement. Fina ara, podien optar al 
complement de maternitat en les seves pen-
sions les dones que haguessin tingut dos o 

més fills, i amb límits. I suposava un Percen-
tatge sobre la pensió, del 5% amb dos fills; del 
10% amb tres i del 15% amb quatre fills.

A partir del 4 de febrer de 2021, amb un fill 
serà suficient per tenir dret a aquest com- ple-
ment, que passa a ser una quantia fixa de 28 
euros al mes (en 14 pagues) o, el que és el ma-
teix, 392 euros a l’any per fill, fina un màxi- m 
de quatre fills (1.568 euros).

Aquesta quantitat augmentarà cada any en el 
mateix percentatge en que ho facin les pen-
sions contributives a la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat. A més, es podrà cobrar 
també en el cas de jubilacions anticipadas, 
fina ara excloses. En el cas de jubilació par-
cial, com fins ara, no es concedirà fins que la 
jubilació passi a ser completa.

A priori, tendrà dret a rebre aquest comple-
ment la dona, ja que està destinat reduir la 
bretxa de gènere. Existeixen casos en els que 
un home pot cobrar aquest complement.

COMPLEMENT PER REDUIR LA BRETXA DE GÈNERE

INFORMACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ

A TRAVÉS DE LES OFICINES
DE LA SEGURETAT SOCIAL

INFORMACIÓ

CITA PRÈVIA

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA SIMULACIÓ DE JUBILACIÓ

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cita%20previa%20para%20pensiones%20y%20otras%20prestaciones/13cita%20previa%20para%20pensiones%20y%20otras%20prestaciones/!ut/p/z1/lZFNT4QwEIb_Ch44LjNslYg3Ysz6AQdjyNZezCwpUIMtaStEf70Vjyqrk3QmnXnfpE8HBHAQmibVkVdG0xDujyJ7Yml2muaYlju8ucKiru7qnN2z3TaD_ZoAcwTxFz_-EsVR_-0xQSDY2uqy6kCM5PuN0q0B3ihP0WjlpEIhG5LULiBLF71Fxltyn1PnqVmawFP2X8sexNrblr9ZBCvwga4bzOFrEYU-sPOAYWUrrbTJqw3t3vvxIsYY53lOnOw2zjSKhkS6GH8y9cZ54N_E8BDO-FLz9_Ian8-GqWyLkw-WE-v6/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/rU_LCoMwEPwVPXgsm6gVPEopYqvQUqSai4QYbfqIj6Sl_fvG3vVUFhZmdpjZAQIFEElfoqVadJLeDS5JUHk48HGIcBqjZIuiPNvnoXf04gTDiSvYAVkQucHk4o7ZJmuB9FRfVkI2HRTTHh9cWR-L8VGLRjBadwoKhGdPUIrrMJAICOuk5m8NheI1r35ICqNx0EQ4iIlnTWsqJ2bGzkHzScudTPF_v-Ka8deVC_0tPh_SJlORbX8BXIL6dA!!/
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QUADRE RESUM

TIPUS EDAT /
ANYS COTITZATS IMPORT DOCUMENTACIÓ

A PRESENTAR

ORDINÀRIA O FORÇOSA

El 2022 serà als 65 anys 
amb 37 anys i
6 mesos cotitzats

Si no s’arriba a aques-
ta cotització, l’edat de 
jubilació s’eleva fins els 
66 anys.

No obstant, en qualsevol 
cas s’haurà d’acreditar 
un mínim de 15 anys 
cotitzats.

L’import s’obté apli-
cant un percentatge                
a la base reguladora 
segons els anys totals 
cotitzats.

CALCULADOR
JUBILACIÓ
SEGURETAT SOCIAL 

INFORMACIÓ

ANTICIPADA
VOLUNTÀRIA

Tenir complida una edat 
que sigui inferior en  dos 
anys (com a màxim)  a 
l’edat exigida.

• Tenir complida una 
edat que sigui inferior en  
dos anys, com a màxim, 
a l’edat exigida.

• Un període mínim de 
cotització efectiva de 35   
anys

• L’import s’obté aplicant 
un percentatge a la base 
reguladora segons els 
anys totals cotitzats.
CALCULADOR
JUBILACIÓ
SEGURETAT SOCIAL 

INFORMACIÓ

PERLLONGADA 70 anys

Es reconeix un percen-
tatge addicional (2% per 
cada any fins 25 anys 
cotitzats, el 2,75%  quan 
s’acreditin entre 25 i 37 
anys i el 4% amb més 
de 37 anys cotitzats). 
S’incrementa la pensió 
màxima

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/rU_LCoMwEPwVPXgsm6gVPEopYqvQUqSai4QYbfqIj6Sl_fvG3vVUFhZmdpjZAQIFEElfoqVadJLeDS5JUHk48HGIcBqjZIuiPNvnoXf04gTDiSvYAVkQucHk4o7ZJmuB9FRfVkI2HRTTHh9cWR-L8VGLRjBadwoKhGdPUIrrMJAICOuk5m8NheI1r35ICqNx0EQ4iIlnTWsqJ2bGzkHzScudTPF_v-Ka8deVC_0tPh_SJlORbX8BXIL6dA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/rU_LCoMwEPwVPXgsm6gVPEopYqvQUqSai4QYbfqIj6Sl_fvG3vVUFhZmdpjZAQIFEElfoqVadJLeDS5JUHk48HGIcBqjZIuiPNvnoXf04gTDiSvYAVkQucHk4o7ZJmuB9FRfVkI2HRTTHh9cWR-L8VGLRjBadwoKhGdPUIrrMJAICOuk5m8NheI1r35ICqNx0EQ4iIlnTWsqJ2bGzkHzScudTPF_v-Ka8deVC_0tPh_SJlORbX8BXIL6dA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/rU_LCoMwEPwVPXgsm6gVPEopYqvQUqSai4QYbfqIj6Sl_fvG3vVUFhZmdpjZAQIFEElfoqVadJLeDS5JUHk48HGIcBqjZIuiPNvnoXf04gTDiSvYAVkQucHk4o7ZJmuB9FRfVkI2HRTTHh9cWR-L8VGLRjBadwoKhGdPUIrrMJAICOuk5m8NheI1r35ICqNx0EQ4iIlnTWsqJ2bGzkHzScudTPF_v-Ka8deVC_0tPh_SJlORbX8BXIL6dA!!/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/28396
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/rU_LCoMwEPwVPXgsm6gVPEopYqvQUqSai4QYbfqIj6Sl_fvG3vVUFhZmdpjZAQIFEElfoqVadJLeDS5JUHk48HGIcBqjZIuiPNvnoXf04gTDiSvYAVkQucHk4o7ZJmuB9FRfVkI2HRTTHh9cWR-L8VGLRjBadwoKhGdPUIrrMJAICOuk5m8NheI1r35ICqNx0EQ4iIlnTWsqJ2bGzkHzScudTPF_v-Ka8deVC_0tPh_SJlORbX8BXIL6dA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/rU_LCoMwEPwVPXgsm6gVPEopYqvQUqSai4QYbfqIj6Sl_fvG3vVUFhZmdpjZAQIFEElfoqVadJLeDS5JUHk48HGIcBqjZIuiPNvnoXf04gTDiSvYAVkQucHk4o7ZJmuB9FRfVkI2HRTTHh9cWR-L8VGLRjBadwoKhGdPUIrrMJAICOuk5m8NheI1r35ICqNx0EQ4iIlnTWsqJ2bGzkHzScudTPF_v-Ka8deVC_0tPh_SJlORbX8BXIL6dA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/rU_LCoMwEPwVPXgsm6gVPEopYqvQUqSai4QYbfqIj6Sl_fvG3vVUFhZmdpjZAQIFEElfoqVadJLeDS5JUHk48HGIcBqjZIuiPNvnoXf04gTDiSvYAVkQucHk4o7ZJmuB9FRfVkI2HRTTHh9cWR-L8VGLRjBadwoKhGdPUIrrMJAICOuk5m8NheI1r35ICqNx0EQ4iIlnTWsqJ2bGzkHzScudTPF_v-Ka8deVC_0tPh_SJlORbX8BXIL6dA!!/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393
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ANDALUCIA https://ugtserviciospublicosandalucia.org

ARAGÓN http://www.fespugtaragon.es

ASTURIAS http://www.fespugtasturias.com

CANARIAS https://canarias.ugt.org/es/

CANTABRIA http://cantabria.fespugt.es

CASTILLA-LA MANCHA https://fespugtclm.es

CASTILLA Y LEÓN http://castillayleon.fespugt.es

CATALUNYA https://fespugt.cat/fesp/

CEUTA http://ceuta.fespugt.es

EUSKADI https://euskadi.fespugt.es

EXTREMADURA https://extremadura.fespugt.es

GALICIA http://galicia.fespugt.es

ILLES BALEARS https://balears.fespugt.es

LA RIOJA https://larioja.fespugt.es

MADRID http://www.fespugtmadrid.es

MELILLA http://www.fspugtmelilla.es

MURCIA http://murcia.fespugt.es

NAVARRA https://navarra.fespugt.es

PAÍS VALENCIÀ https://ensenyamentugtpv.org/

CONTACTA AMB NOSALTRES



https://balears.fespugt.es

https://balears.fespugt.es

