JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ORDINÀRIA 2012
Requisits:
• Tenir entre 60 i 64 anys.
• Haver cotitzat 30 anys.
• Sol·licitar-la amb tres mesos d’antelació de la data escollida.
• És d’aplicació a tot el funcionariat que cotitzi per Classes Passives.
• Si utilitza temps de Seguretat Social, per complir els 30 anys, necessita cotitzar a
MUFACE els últims 5 anys.
• Amb 35 anys de serveis es té dret al 100% de l’haver regulador del grup cotitzat.
El futur de les jubilacions :
Si el nou Govern segueix amb la línia, iniciada ja fa anys, de l’harmonització dels diferents règims de
Seguretat Social, farà una reforma de la normativa de Classes Passives, ja que la normativa del Règim
General de la Seguretat Social (Llei 27/2011), majoritàriament entrarà en vigor l'1 de gener del 2013.
Aquesta llei ha modificat una sèrie d'elements importants:
- L'ampliació, en determinats casos de l'edat de jubilació.
- La modificació dels percentatges a aplicar per al càlcul de les pensions, que ens
afavoreix, (ja que la nostra escala és pitjor que la de la Seguretat Social).
- Superar el límit màxim de les pensions, en determinats casos.
- L'establiment d'un jubilació anticipada i voluntària per al treballador, amb 63 anys
d'edat i 33 d'anys cotitzats i amb coeficients (percentatges) reductors.
- La millora en determinats casos de les pensions de viduïtat i orfandat.
- L'ampliació gradual dels períodes reconeguts com de cotització per maternitat, en
casos d'interrupció de la cotització.
- El reconeixement parcial dels períodes de formació (becaris).
Límit Màxim de Pensions 2012 (tant si és una sola pensió com si se’n acumulen més d'una):
35.320,46 €/bruts/any = 2.522,89€/bruts/mes x 14
DESCOMPTES APLICABLES A LES PENSIONS:


A les jubilacions Voluntàries i Forçoses: Únicament en concepte d'IRPF (El % corresponent,
segons l'import de la pensió anual i la incidència de les circumstàncies personals
declarables).



A les jubilacions per Incapacitat Permanent (cas de lesió o malaltia greu i previ dictamen
favorable d'un Tribunal Mèdic -ICAM-): la vigent reglamentació estableix una diferenciació
entre el grau d’Incapacitat Permanent Total o Absoluta (qualificació del grau d’incapacitació,
en %). La jubilació per I.P. Absoluta no té descompte d’IRPF.

