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RESUMO DAS PENSIÓNS DE XUBILACIÓN DO FUNCIONARIADO DOCENTE 2016 
 

  TIPOS REQUISITOS CÁLCULO PENSIÓN OUTRAS CONSIDERACIONES NORMATIVA 
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Ordinaria 

 
60 anos de idade e 30 anos de servizos efecti- 
vos ao Estado. Se para completar os 30 anos 
de servizos necesitara períodos de cotización a 
outros rexímenes públicos de seguridade social, 
os 5 últimos anos computables deben estar 
cubertos no  Reximen de Clases Pasivas 

 
Aplicación dunha porcentaxe, que está en 
función do número de anos de servizo, ao 
Haber Regulador do corpo. Non se aplican 
coeficientes redutores. 

 
Ten que solicitarse con, polo menos, tres 
meses de antelación. 

-Arts. 28 2b, 30, 31 e 32 do RDL 
670/87. 
-Punto 6º da Resol. 29/12/85 da 
Secret. de Estado para a Admón. 
Publica. 
-D A 16ª Texto Refundido Lei 
Clases Pasivas segundo DF 1ª 
PGE 2014 
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Ao cumprir 

65 anos 

-Declarase de oficio ao cumprir os 65 anos. 
-Ter acreditados un mínimo de 15 anos de ser- 
vizos. 

Aplicación dunha porcentaxe, que está en 
función do nº de anos de servizo, ao Haber 
Regulador do corpo. Hai, dende 2016, 
porcentaxes adicionais por maternidade para 
as mulleres que tiveron 2 ou mais fillos 

A administración a xestiona e resolve de 
oficio se non se solicitou a prorroga. 

-Arts.28 a, 30, 31 e 32 do RDL 
670/87. 

- DA 17ª Texto Refundido Lei 
Clases Pasivas según DF 1ª un 
PGE 2016 

 
 
Prórroga ata 
os 70 anos 

 
A prórroga é voluntaria e ten que solicitarse 
cunha antelación de, polo menos, tres meses 
antes de cumprir 65 anos. 
As sucesivas prórrogas anuais teñen que solici- 
tarse tres meses antes de cumprir a idade. 

Cando conclúa o período de prórroga, igual 
que no caso anterior, pero cando se teñan 
polo menos 15 anos de servizos efectivos ao 
Estado, recoñecerase unha porcentaxe adi- 
cional por cada ano completo cotizado des- 
pois dos 65 anos 

O fin da prórroga ten que comunicarse, 
polo menos, tres meses antes da data 
elixida para a xubilación definitiva, que non 
poderá ser máis alá dos 70 anos de idade. 

-Art.33  da  Lei  30/84  (redacción 
dada polo art. 107 da Lei 13/96) 
-Arts. 30, 31 e 32 do RDL 670/87. 
-DA 18 ª Texto Refundido Lei 
Clases Pasivas según DF 1ª dous 
PGE 2016 

 
 
 
 
 
 

Incapacida- 
de Perma- 

nente para o 
Servizo 
(IPS) 

 
Para  o  desenvolvemento  das  funcións  funda- 
mentais do seu corpo (Total). 

 
Igual que nos casos anteriores, pero se con- 
sidera como servizo prestado o tempo que 
falte ata cumprir os 65 anos. 
Nos casos de IPS Total por enfermidade 
común ou accidente non laboral con menos 
de 20 anos de servizo, redúcese un 5% por 
cada ano completo que lle falte ata os 20, 
cun máximo de redución do 25%. 
Dende 2016 hai porcentaxes adicionais por 
maternidade para as mulleres que tiveron 2 ou 
mais fillos 

Pode iniciarse  o proceso de oficio ou a 
petición do interesado. A pensión por unha 
IPS Total tributa e, por tanto, aplícanselle 
retencións. A pensión dunha IPS Absoluta 
non tributa e, por tanto, non ten reten- 
cións. 
Dnsde 2009 o informe dio EVI é vinculan- 
te. 
A IPS total é compatible con traballar nun 
posto de traballo distinto, pero redúcese 
un 25% de ter  máis de 20 anos de servi- 
zos e un 45% de ter menos. 

 
-Instrucións do Ministerio de Fa- 
cenda de 22/10/96. 
-Orden do Ministerio de Presiden- 
cia de 22/11/96. 
-Arts. 28 c, 30 31 e 32 do RDL 
670/87. 
-Arts. 23, 24, 25 e 26 del RDL 
4/2000. 
-Disposición adicional 13ª da Lei 
2/2008. 
- DA 17ª Texto Refundido Lei 
Clases Pasivas según DF 1ª un 
PGE 2016 

 
 
 
Para o desenvolvemento  de toda profesión ou 
oficio (Absoluta). 

Necesita a asistencia dunha persoa para as 
actividades máis esenciais da vida (Gran Invali- 
dez) 

Igual que no caso da IPS Absoluta, incre- 
mentada nun 50% que abona MUFACE para 
a contratación dunha persoa que lle atenda. 

Ao igual que a pensión por IPS Absoluta 
non tributa, polo que non ten retencións. 
Non se require período de carencia. 
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