
PENSIONS 2021 - Classes passives
Havers reguladors per grups funcionarials Anual Mensual

A1 42.563,68 € 3.040,26 € 2.707,49 €

A2 33.498,68 € 2.392,76 € 2.392,76 €

TIPUS REQUISITS CÀLCUL PENSIÓ OBSERVACIONS

Ordinària 60 anys d'edat i 30 anys de serveis

efectius a l'Estat. Quan s'usen anys

cotitzats a altres règims de SS, els 5

últims anys han d'estar coberts en el

règim de classes passives.

Aplicació d'un percentatge,

que està en funció del nombre

d'anys de servei, a l’Haver

Regulador del cos.

S’ha de sol·licitar amb almenys tres

mesos d’antelació.

Forçosa Es declara d’ofici als 65 anys

Tenir acreditats un mínim de 15 anys

de servei.

Aplicació d'un

percentatge, que està en

funció del nombre d'anys de

servei, a l’Haver Regulador del

cos.

L’administració la gestiona i resol

d’ofici si no s’ha demanat pròrroga.

Els docents del grup A1 arriben a la

pensió màxima amb 32 anys de

serveis (HR 2683.34 €)

Els percentatges a aplicar sobre l’Haver Regulador:

Les pensions s’abonen en 14 pagues iguals (mensuals més dues extres). Independentment del càlcul
que pugui resultar, les pensions públiques ordinàries no podran superar els 2.707.49 mensuals.



ACLARIMENTS:

HAVER REGULADOR:

És la quantitat que serveix per calcular la pensió de les persones funcionàries i que s'estableix en funció del
cos a què es pertany, mai pel que fa a el salari que es tingui, ni el sou base o els complements.
Les persones funcionàries dels cossos d'Inspecció, catedràtics / es i Professorat d'ensenyament secundari,
escoles oficials d'idiomes, Arts Plàstiques, Música i Arts Escèniques pertanyen a el grup A1.

Els que s'engloben en els cossos de Professorat Tècnic d'FP, de mestres de taller d'Arts Plàstiques i
Disseny, i de Mestres / es corresponen a el grup A2.

- Al grup A1, com que la pensió màxima és de 2707.49 i l’Haver Regulador és de 3040.26, amb 32 anys
s’assoleix el màxim, amb la qual cosa es pot jubilar amb el 100% 2707,04 €


