
MODALIDADES DE XUBILACIÓN

VOLUNTARIA

TIPOS REQUISITOS CÁLCULO DE PENSIÓN OBSERVACIÓNS NORMATIVA

ORDINARIA 

• 60 anos de idade e 30 de 
servizos efectivos ao 
Estado. 

• Cando se usan anos cotiza-
dos noutros réximes da SS, 
os últimos 5 anos 
computables teñen que ser 
cubertos en clases pasivas 

Aplicación dunha porcentaxe, 
en función dos anos de 
servizo acreditados, ao haber 
regulador do corpo 

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

• Arts. 28 2b, 30, 31 e 32 
do RDL 670/87. 

• Punto 6.º da resolución 
29/12/1985 da Secretaría 
de Estado para a 
Administración Pública. 

• DA 16.ª texto refundido 
Lei clases pasivas 
segundo DF 1ª PXE 2014

FORZOSA

TIPOS REQUISITOS CÁLCULO DE PENSIÓN OBSERVACIÓNS NORMATIVA

AO CUMPLIR OS 65 
ANOS

• Declárase de oficio ao 
cumprir os 65 anos


• Ter acreditados un mínimo 
de 15 anos de servizos

• Aplicación da porcentaxe, en 
función dos anos de servizos 
acreditados, ao haber 
regulador. 

• Dende 2016 hai porcentaxes 
adicionais por maternidade 
para mulleres que tiveran 2 
ou máis fillos/as 

A Admón. xestiona e 
resolve de oficio se non se 
solicitou prórroga 

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

• DA 18ª Texto refundido 
Lei Clases Pasivas 
segundo DF 1ª dous PXE 
2016 

PRÓRROGA ATA OS 
70 ANOS

É voluntaria e ten que soli-
citarse cunha antelación de, 
polo menos, tres meses 
antes de cumprir os 65 anos.  

Igual ca no caso anterior, pero 
cando conclúa o período de 
prórroga e se teñan polo 
menos 15 anos de servizos 
efectivos ao Estado, 
recoñecerase unha porcentaxe 
adicional por cada ano 
completo de servizos despois 
dos 65 anos 

• A prórroga ha solicitarse 
cun mínimo de 3 e un 
máximo de 4 meses antes 
da data de xubilación. 

• Debe renovarse cada ano 
cunha antelación mínima 
de 3 meses á data de 
finalización. 

• Poderá ser denegada por 
cuestións organizativas… 

• A fin da prórroga ten que 
comunicarse polo menos 
3 meses antes da data 
elixida para a xubilación 
definitiva. 

• Non poderá ir máis aló do 
finais do curso no que se 
cumpran os 70 anos

• Art. 67 da Lei 7/2007 do 
EBEP


• Arts. 30, 31 e 32 do RDL 
670/87. 

• Art. 68 da Lei 2/2015 de 
emprego público de 
Galicia.


• DA 17ª Texto refundido 
Lei Clases Pasivas 
segundo DF 1ª un PXE 
2016 

INCAPACIDADE 
PERMANENTE PARA 
O SERVIZO (IPS)

Para o desenvolvemento das 
funcións fundamentais do 
seu corpo (TOTAL) 

• Igual ca o anterior pero 
considérase 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 19 anos e 1 día 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 mulleres que tiveran 2 
ou máis fillos/as 

• Pode iniciarse de oficio 
ou a pedimento da persoa 
interesada.

• A pensión por unha IPS 
total tributa e, polo tanto, 
aplícanselle retencións. A 
da absoluta non tributa, 
polo tanto, non ten 
retención. Dende 2009 o 
informe do EVI é 
vinculante. 

• A IPS total é compatible 
con traballar nun posto 
distinto, pero reduce nun 
25 % se ten máis de 20 
anos de servizos e nun 45 
% se ten menos.

• Instrución do Ministerio 
de Facenda do 
22-10-1996.


• Orde do Ministerio de 
Presidencia do 
22-11-1996 

• Arts. 28c, 30, 31 e 32 do 
RDL 670/87 

• Arts. 23, 24, 25 e 26 do 
RDL 4/2000. 

• DA 13ª da Lei 2/2008 
• DA 18ª Texto refundido 

Lei Clases Pasivas 
segundo DF 1ª dous PXE 
2016 

Para o desenvolvemento de 
toda profesión ou oficio 
(ABSOLUTA) 

Precisa asistencia dunha 
persoa para vestirse, comer, 
desprazarse, etc. 

(GRANDE INVALIDEZ) 

Coma no caso da IPS abso-
luta, incrementada nun 50 % 
que aboa MUFACE para a 
contratación dunha persoa 
que a atenda. 

• Igual que a pensión por 
IPS absoluta, non tributa 
e tampouco ten retención.


• Non se require período de 
carencia (é dicir, non se 
require un tempo mínimo 
de cotización) 

Calcúlanse igual que as ordinarias, pero coa importante particularidade de se consideraren servizos efectivos non 
só os realmente prestados, senón tamén o tempo que lle resta ao funcionario/a para cumprir os 65 anos de 
idade. Este período considerarase prestado no grupo funcionarial ao que pertence o funcionario/a no momento da 
xubilación.


Para as pensións por incapacidade permanente para as tarefas propias do corpo do funcionario (incapacidade 
total) derivadas de accidentes ou enfermidades comúns e orixinadas a partir do 1 de xaneiro de 2009, se no 
momento da xubilación o/a funcionario/a ten acreditados 19 ou menos anos de servizos efectivos ao Estado 
(incluíndo os cotizados a calquera réxime público de seguridade social), ten unha redución sobre a contía 
calculada segundo o expresado no parágrafo anterior, de acordo co seguinte cadro:

PENSIÓNS DE XUBILACIÓN POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIZO
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