
 

federación do ensino de 
ccoo de galicia 

 
 

Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 8 - 1º Andar 
15703 SANTIAGO 
Telf.  981 551 820 
Fax.  981 551 821 
ensino@galicia.ccoo.es 
www.ccooensino.net Afiliada á Internacional da Educación (IE) e ao Comité Sindical Europeo da Educación (CSEE) 

 
 

Efectos do Real Decreto-Lei 5/2013 (BOE 16/03/2013) nas pensións de 
xubilación de Clases Pasivas 

 
 
O Real Decreto Lei 27/2013 que modificou substancialmente as xubilacións anticipadas e parciais do 
Réxime Xeral da Seguridade Social non supuxo ningún cambio nas condicións para acceder ás 
xubilacións anticipadas do Réxime de Clases Pasivas do Estado nin nas contías nin na forma de 
cálculo das mesmas. Tampouco afectou ás pensións ordinarias de Clases Pasivas. 
 
Sen embargo as disposicións adicionais segunda e terceira deste Real Decreto Lei 13/2013 si introduciu 
cambios na compatibilidade da percepción das pensións de Clases Pasivas orixinadas despois do 1 
de xaneiro de 2009 co exercicio de actividades privadas (loxicamente) retribuídas. 
 
1. Situación das pensións de xubilación xeradas antes do 1 de xaneiro de 2009. 
 
Os cambios introducidos polo RDL 5/2013 non afectan ás pensións de Clases Pasivas orixinadas antes do 1 
de xaneiro de 2009. As  pensións anteriores a esa data seguen coa mesma normativa en canto ás 
incompatibilidades que tiñan no momento de producirse ou orixinarse.  
 
A percepción desas pensións eran, e seguen a ser, incompatibles co desempeño dun posto de traballo no 
sector público, pero eran e son compatibles coa realización de actividades privadas que obriguen á inclusión 
do interesado nun réxime de Seguridade Social sempre que para o cálculo de dita pensión de Clases 
Pasivas non se utilizaran períodos cotizados a outros rexímenes públicos de Seguridade Social. Isto quere 
dicir que un funcionario docente que se xubilara en 2008 ou antes e que non utilizara para o cálculo da súa 
pensión nada máis que os servizos como funcionario de Clases Pasivas poderá realizar actividades 
privadas retribuídas, tal y como podía vir realizando ata agora. 
 
A modo de exemplos, un mestre xubilado en 2008, que tivera prestados 39 anos de servizos como 
funcionario do corpo de Mestres, puido realizar dende que se xubilou outra actividade privada, cobrar o 
salario correspondente, e estar incluído no Réime Xeral ou de Autónomos da Seguridade Social. Sen 
embargo, outro mestre que se xubilara ese mesmo ano pero que para o cálculo da súa pensión utilizou, 
ademais dos seus anos de servizo como funcionario docente, outros anos de traballo no ensino privado, 
non puido realizar ningunha actividade privada que supuxera a súa inclusión na Seguridade Social ao ter 
utilizado para determinar a súa pensión períodos cotizados á Seguridade Social. 
 
2. Situación das pensións de xubilación xeradas despois do 1 de xaneiro de 2009 
 
É a partires do 1 de xaneiro de 2009 cando se estableceu que todas as pensións de Clases Pasivas do 
Estado son incompatibles, ademais de con ocupar calquera posto de traballo no sector público, co exercicio 
de calquera actividade privada, por conta propia ou allea, que dea lugar á inclusión do seu titular en 
calquera réxime público de Seguridade Social. E isto é lo que cambiou o Real Decreto 5/2013. 
   
Polo tanto, os funcionarios docentes de Clases Pasivas xubilados despois do 1 de xaneiro de 2009 non 
podían compatibilizar en ningún caso o cobro da súa pensión coa realización de actividades, nin públicas ni 
privadas. Só quedaron excluídas desta prohibición as pensións de xubilación por incapacidade permanente 
para o servizo cando o afectado non está incapacitado para toda profesión ou oficio (na nosa xerga, 
incapacidade permanente total), aínda que coa redución da contía da pensión. Neste caso mentres se está 
traballando, o importe da pensión recoñecida reducirase ao 75% da correspondente contía de acreditarse 
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máis de 20 anos de servizos efectivos ao Estado; ou se reduce ao 55% cando se tiveran menos de 20 anos 
de servizos no  momento da xubilación. 
 
3. Situación a partir do 17 de marzo de 2013, tras RDLei 5/2013. 
 
 As pensións de xubilación orixinadas antes do 1 de xaneiro de 2009 seguen co mesmo réxime de 

incompatibilidades que tiñan. Non cambian nada. 
 
 As pensións de xubilación orixinadas despois do 1 de xaneiro de 2009 e as que se orixinen nun futuro 

e que foran ou sexan anticipadas forzosas (por incapacidade permanente) ou anticipadas voluntarias 
(entre elas as xubilacións LOE), é dicir aquelas nas que o funcionario tivera ou teña no  momento da 
xubilación menos de 65 anos de idade, así como aquelas nas que non se acreditaran ou non se 
acrediten os 35 anos de servizos manterán o mesmo tipo de incompatibilidades que viñan tendo antes 
do RDL 5/2013. É dicir, tampouco cambian. 

 
Sen embargo, as pensións orixinadas a partir del 1 de xaneiro de 2009, que se alcanzaran aos 65 
ou máis anos de idade e con 35 ou máis anos de servizos recoñecidos (aplicóuselles ou  
aplicaráselles o 100% do Haber Regulador), serán a partir de agora compatibles coa realización 
de actividades privadas, por conta propia ou allea, que dean lugar á inclusión do interesado en 
calquera réxime público de Seguridade Social. 

 
Neste caso e durante o tempo que permaneza nesa situación o funcionario xubilado percibirá o 50% da 
pensión que ten asignada. Cada ano este 50%  revalorizarase na porcentaxe que se estableza. 

 
Se a súa pensión teórica fose superior á pensión pública máxima (2.548,12 euros en 2013) percibiría o 
50% da pensión pública máxima. Isto afectaría de forma significativa ao persoal dos corpos encadrados 
no subgrupo A1.  

 
No caso de que o funcionario xubilado estea percibindo un complemento por mínimos (situación moi 
rara no noso colectivo), deixará de percibilo e só percibiría o 50% da pensión sen ese complemento de 
mínimos.  

 
Unha vez que termine a actividade privada o funcionario xubilado recuperará a pensión na súa 
integridade coas revalorizacións que se produciran. O novo período traballado unha vez xubilado non 
dará lugar á mellora da pensión. 
 
Durante o período de tempo que o funcionario xubilado estea traballando só se cotizará por 
incapacidade temporal e continxencias profesionais cunha cotización “especial de solidariedade” do 8% 
da base reguladora. No caso de traballo por conta allea, o empresario cotizará o 6% e o 
traballador/xubilado o restante 2%. Nestes casos o custe para as empresas en cotizacións sociais 
redúcese a practicamente un terzo dun contrato ordinario coa mesma retribución. 
 
Tanto a redución como  o restablecemento do importe integro da pensión farase por meses completos, 
con efectos do primeiro día do mes seguinte ao feito causante (o inicio e o final da realización da 
actividade privada), agás que se faga o primeiro día de mes, en cuxo caso será a partir dese día. 
 
 
Santiago, 16 de marzo de 2013. 
 

 
 
 


