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Aquest número del TE desenvolupa específicament tota la informació 
sobre les jubilacions i la seua normativa en l’any 2016. Com tots sabeu 
la majoria continuem en el règim de classes passives de l’Estat. Dic la 
majoria ja que els que hi van entrar a partir d’1 gener de 2011, ja estan 
amb caràcter general en el règim de la Seguretat social.

El company Paco García, secretari general de la FE CCOO, assenyala 
en la presentació del TE estatal sobre pensions opinions que jo subscric 
i que us trasllade: «Aquesta circumstància final de la vida laboral 
—jubilació— és considerada un dret social principal dels treballadors 
i les treballadores, també dels de l’ensenyament, per descomptat, a fi 
que puguen continuar el seu cicle vital de manera tranquil·la. En aquest 
moment, no obstant això, no és dels drets més consolidats. Entre que 
la “vidriola” de la Seguretat social ha sigut reduïda fins a la meitat 
pel Govern del PP i que la “revaloració” de les pensions dels últims 
pressupostos ha sigut del 0,25%, acusa una situació de deterioració 
progressiva. Sense tenir en compte que puga sobrevenir més episodis 
de “crisi” o el mer allargament d’aquesta, si segueix amb revaloracions 
com l’última, els companys i les companyes jubilats prompte hauran 
perdut, en pocs anys, un 20% del seu poder adquisitiu.»

Per això, avui dia cal recordar que una de les grans conquestes de 
les treballadores i dels treballadors al llarg dels últims segles va ser la 
Seguretat social. La Seguretat social no va ser un regal, va ser el fruit de 
moltes i dures lluites del moviment obrer de molts països i durant molts 
anys. Un dels elements fonamentals d’aquesta són les pensions de 
jubilació.

la pensió és un 
dret social
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EN UNA DECISIÓ ARBITRÀRIA I 

INJUSTIFICADA, el Govern anterior va 

establir en l’article 20 del Reial decret 

llei 13/2010 que els nous funcionaris 

i funcionàries que hagen ingressat o 

ingressen amb posterioritat a l’1 de gener 

de 2011 ja no s’inclouran en el Règim de 

classes passives (RCP), sinó en el Règim 

general de la Seguretat social (RGSS), per 

la qual cosa tota la normativa que regula les 

seues pensions és diferent de l’expressada 

breument en aquestes pàgines. Aquest 

nou funcionariat, almenys de moment, 

seguirà en MUFACE, que continuarà amb 

les mateixes prestacions que presta fins al 

moment als funcionaris i les funcionàries 

amb més antiguitat. Per la qual cosa, des de 

l’1 de gener de 2011, el funcionariat docent, 

pel que fa a les jubilacions, estem en alguna 

de les tres situacions següents:

a) En el Règim de classes passives de l’Estat i en MU-
FACE. Ací estan i, de moment, seguiran la majoria 
dels actuals funcionaris docents de carrera.

b) En el Règim general de la Seguretat social amb caràc-
ter general, com ja estan els docents interins, els proce-
dents de les antigues universitats laborals i dels centres 
de la AISS.

c) En el Règim general de la Seguretat social per a les 
pensions i en MUFACE per a les prestacions sanità-
ries, farmacèutiques i socials. Ací està el nou funcio-
nariat de carrera docent ingressat des de l’1 de gener 
de 2011.

pensions de jubilació 2016
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Càlcul de pensions
LES PENSIONS DE JUBILACIÓ DELS FUNCIONARIS PÚBLICS I FUNCIONÀRIES que 
s’acullen al Règim de Classes Passives (RCP) es calculen aplicant uns percentatges 
segons el nombre d’anys de serveis prestats, a unes quantitats anomenades Havers 
Reguladors (HR), que fixen anualment els Pressupostos Generals de l’Estat i depenent
del grup en el qual està enquadrat el cos a què pertany el funcionari o la funcionària.

A aquests HR se’ls apliquen els percentatges següents:

En resum, les pensions màximes del professorat de subgrup 
A1 s’incrementaran el 2016 en uns 5 euros mensuals, i les 
dels mestres i la resta de funcionariat de subgrup A2 en 4,5 
euros. És el mateix increment que han tingut en l’any 2015.

Les pensions s’abonen mitjançant 14 pagues iguals (mensu-
als, més dos extres) a l’any. Independentment dels càlculs 
que puguen resultar, les pensions públiques ordinàries no 
podran superar els 2.567,28 euros mensuals, la qual cosa 
representa, en la pràctica, que un funcionari que haja ro-
màs en el grup A1 (abans A) 32 anys de servei aconsegueix 
aquesta pensió màxima.

El 2016 aquests 2.567,28 euros mensuals es queden, una 
vegada aplicada la retenció de l’IRPF, per a aquells que no 
tenen càrregues familiars ni cap altre desgravament fiscal, 

Aquests havers reguladors de 2016 
resulten d’aplicar un increment de 
0,25% als de 2015. També s’incre-
menten en un 0,25% els descomp-
tes en nòmina per classes passives i 
MUFACE al personal en actiu.

La Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016 preveu els 
Havers Reguladors (HR) següents:

en uns 2.060 euros mensuals nets. Els 2.268,84 euros de 
pensió dels mestres i professors tècnics de FP, amb llargues 
carreres professionals (35 o més anys en grup A2), es que-
den, per a qui no tinga càrregues familiars ni cap altre des-
gravament fiscal, en una mica més de 1.830 euros mensuals 
nets.
 
La quantitat màxima de les pensions públiques, els 2.567,28 
euros, també és la màxima a percebre en el cas de tenir dret 
a diverses pensions públiques, per la qual cosa els funciona-
ris i funcionàries que estant en actiu perceben pensions de 
viduïtat han de tenir compte aquest fet a l’hora de decidir la 
seua jubilació. Una vegada jubilats, la seua pensió de jubi-
lació es veurà retallada en tot el que, sumat a la pensió de 
viduïtat, supere els esmentats 2.567,28 euros.

pensions de jubilació 2016
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SEGONS EL QUE S’HA FIXAT en l’ar-
ticle 32 e) del RDL (Reial decret legis-
latiu) 670/87, a més dels prestats a 
qualsevol administració pública, si és 
el cas, també es tindran en compte, 
per al càlcul de la pensió els cotitzats 
a qualsevol règim públic de Segure-
tat social.

També es considera servei efectiu a l’Estat el 
temps del servei militar obligatori ordinari que 
excedisca del període obligatori mínim vigent 
en el moment de realitzar el servei militar. Es 
computa en el grup funcionarial més baix, el 
grup E, que és el que correspon a soldats i ma-
riners. Aquest període pot ser especialment inte-
ressant si serveix per a completar un any més de 
serveis. No obstant això, amb l’última modificació 
(canviar 9 mesos per “període que excedisca del 
període obligatori mínim vigent en el moment de 
realitzar el servei militar”), que tindrà incidència en 
pocs casos.

Els articles 235 i 236 del nou text refós de la LGSS 
estableixen la possibilitat de computar períodes de 
cotització per part i/o cura de fills i filles. Pel part, 
es reconeix el període de cotització de 112 dies 
en els casos que no s’haguera gaudit, cobrat i co-
titzat el període del permís. Per a aconseguir els 
beneficis per cura de fills i filles (191 dies el 2016, 
217 dies el 2017, 243 dies el 2018 i 270 dies des 
de 2019 i en endavant), és requisit la interrupció 
de la cotització derivada de l’extinció de la relació 
laboral o de la finalització del cobrament de presta-
cions o subsidis per desocupació amb obligació de 
cotitzar. Situacions que hauran d’haver-se produït 
entre els nou mesos anteriors al naixement (o 3 
mesos si es tracta d’adopció o acolliment perma-
nent) i la finalització del sisè any posterior al part, 
adopció o acolliment permanent.

COM EL CÀLCUL DE LES PENSIONS en el Règim Gene-
ral de la Seguretat social (RGSS) és radicalment diferent 
del càlcul del Règim de Classes Passives (RCP), el Reial 
decret (RD) 691/1991 va establir un sistema d’equivalènci-
es entre els grups funcionarials i els grups de cotització 
a la Seguretat social. 

Còmput recíproc
Es tracta que el que s’ha cotitzat en determinats grups de 
la Seguretat social que es considere equivalent als serveis 
en determinats grups funcionarials. La taula d’equivalències 
és:

pensions de jubilació 2016
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EXISTEIX UNA FÓRMULA PER AL CÀL-
CUL de la pensió d’aquells funcionaris i 
funcionàries que han canviat al llarg de la 
seua carrera professional de cossos, cor-
responents a grups funcionarials diferents 
(art. 31.2 del RDL 670/87):

P=R1C1+(R2-R1)C2+(R3-R2)C3+…

sent R1, R2, R3… els havers reguladors 
corresponents als successius cossos als 
quals s’haja pertangut i C1, C2, C3… els 
percentatges de càlcul corresponents als 
anys complets de serveis efectius transcor-
reguts des del moment d’ingrés en cadas-
cun dels cossos.

ES CALCULEN DE LA MATEIXA MANERA que les ordinà-
ries, però amb la important particularitat que es consideren 
com a serveis efectius no solament els ja efectivament 
prestats, sinó també el període de temps que li resta al 
funcionari o la funcionària per a aconseguir els 65 anys. 
Aquest període es considera prestat en el grup funcionarial 
al qual pertany en el moment de la jubilació.

Per a les pensions per incapacitat permanent de les tasques 
pròpies del cos del funcionariat (el que habitualment ano-

pensions de jubilació 
per incapacitat 
permanent per al servei

Canvi de cos

menem incapacitat total), derivades d’accidents o malalti-
es comunes i originades a partir de l’1 de gener de 2009, 
si en el moment de la jubilació el funcionari o la funcionària 
té acreditats menys de 20 anys de serveis efectius a 
l’Estat (incloent-hi els cotitzats a qualsevol règim públic de 
Seguretat social), té una reducció sobre la quantia calcu-
lada d’acord amb l’expressat en el paràgraf anterior, en les 
condicions indicades en el quadre següent:

A més, en aquests casos, si NO són jubi-
lacions voluntàries, s’ha començat a pres-
tar serveis abans de l’1 de gener de 1985 
i es tenen serveis en diferents grups abans 
d’aquesta data, existeix la possibilitat de te-
nir una bonificació. Consisteix a considerar 
fins a un màxim de 10 anys dels prestats en 
els grups inferiors, com prestats en el grup 
superior (DT 1a del RDL 670/87).

Quan es tenen acreditats més de 35 anys 
de serveis, per al càlcul de la pensió de ju-
bilació es prenen els 35 millors (de més alt 
Haver Regulador). 

pensions de jubilació 2016
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Incompatibilitat
de les pensions

Si el funcionari o la funcionària té 20 o més anys de serveis, 
no es produeix reducció.

Aquesta reducció no afecta les pensions per incapacitat 
per a tota professió o ofici (incapacitat absoluta), ni a les 
incapacitats totals produïdes o derivades de lesions en ac-
tes de servei, ni a les ja concedides abans de l’1 de gener 
de 2009.

Les pensions per incapacitat permanent per a tasques prò-
pies del seu cos (les totals) tributen. Les que no tributen en 
cap cas, són aquelles en què la lesió o la malaltia incapacita 
per a tota professió o ofici (les absolutes).

Si amb posterioritat al reconeixement de la pensió per in-
capacitat es produïra un agreujament de la causa que la va 
originar, de manera que la persona afectada passe a estar 
incapacitada per a tota professió o ofici (és a dir, la incapa-
citat passe de total a absoluta), el funcionari o la funcionària 
jubilat pot sol·licitar una revisió de la seua qualificació abans 
de complir els 65 anys.

De la mateixa forma, els informes dels tribunals metges de 
l’INVASSAT són vinculants per a l’Administració educativa, 
que pot proposar la jubilació però no decidir sobre ella.

LES PENSIONS DE JUBILACIÓ del Règim de clas-
ses passives originades a partir de l’1 de gener de 
2009 que s’aconseguiren amb 65 o més anys d’edat i 
amb 35 o més anys de serveis reconeguts, són compa-
tibles amb la realització d’activitats privades, per comp-
te propi o alié, que donen lloc a la inclusió en qualsevol 
règim públic de Seguretat social.

En aquest cas i durant el temps que romanga en aques-
ta situació, el funcionari jubilat percebrà el 50% de la 
pensió que té assignades. Cada any, aquest 50% es 
revalorarà en el percentatge que s’establisca. Una ve-
gada que acabe l’activitat privada, la funcionària o el 
funcionari jubilat recuperarà la pensió en la seua inte-
gritat amb les revaloracions que s’hagueren produït. El 
nou període treballat una vegada jubilat, no donarà lloc 
a la millora de la pensió. Quan la pensió teòrica fóra su-
perior a la pensió pública màxima (2.567,28 euros l’any 
2016), percebria el 50% de la pensió pública màxima.

Les jubilacions anticipades o amb carreres de cotit-
zació que no aconseguisquen els 35 anys de serveis 
són incompatibles amb l’exercici de qualsevol activitat 
per compte propi o alié.

Solament s’exceptua d’aquesta incompatibilitat les 
persones pensionistes jubilades per incapacitat to-
tal, que sí poden cobrar la seua pensió i realitzar una 
activitat diferent de la que realitzaven com a funciona-
ris. Mentre estiguen treballant, l’import de la pensió 
reconeguda es reduirà al 75% de la corresponent 
quantia, si acrediten més de 20 anys de serveis efec-
tius a l’Estat; o al 55%, si haguera cobert menys de 20 
anys de serveis en el moment de la jubilació.

Les pensions de jubilació per incapacitat perma-
nent per a tota professió o ofici són incompatibles, 
per definició, amb qualsevol altre treball privat o 
públic.

En el RGSS, a més d’aquesta possibilitat de compati-
bilitzar la pensió amb una activitat laboral existeix una 
altra més. Des d’agost de 2011, després de l’entrada 
en vigor de la Llei 27/2011, la percepció de la pensió 
és compatible amb la realització de treballs per compte 
propi (autònom) si els ingressos totals anuals que es 
perceben no superen el Salari Mínim Interprofessional 
en còmput anual. I qui realitze aquestes activitats no 
està obligat a cotitzar a la Seguretat social ni genera 
dret a noves pensions. Aquesta última opció no existeix 
en el RCP.

pensions de jubilació 2016
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pensions 
extraordinàries

SÓN AQUELLES en què la incapacitat és  originada per accident o malaltia en 
acte de servei o com a conseqüència d’aquest (art. 47.2 del RDL 670/87) o 
per acte terrorista. 

La quantia de les pensions es calcula igual que en el cas d’incapacitats perma-
nents, però amb els havers reguladors multiplicats per 2.

El funcionari o funcionària que considere que té dret a aquestes pensions ex-
traordinàries ha de sol·licitar, una vegada que ha sigut jubilat, la incoació d’un 
“expedient d’esbrinament de causes” a la Direcció general de Personal o de 
Gestió de Recursos Humans corresponent. Aquesta nomenarà un instructor, 
que, després de la recerca oportuna i donar audiència a la persona interessada, 
farà una proposta de resolució a l’Administració, que, amb un informe, la remetrà 
al Ministeri d’Economia i Hisenda. A ell correspon resoldre definitivament (punt 
vuité de la resolució de 29-12-95 de la Secretaria d’Estat per a l’Administració. 
Pública).

modalitats de jubilació
EL 2011, ES VA INTRODUIR, i segueix vigent des de llavors, una modificació 
important en la normativa de les jubilacions voluntàries del RCP. Des de 
gener de 2011, aquelles persones que recórreguen a períodes de cotització en 
altres règims de Seguretat social diferents del de Classes Passives per a 
poder acreditar els 30 anys de serveis, necessitaran, a més, que els últims 
cinc anys de serveis computables estiguen coberts en el Règim de Classes 
Passives. Així ho va establir la disposició addicional novena dels Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 2011.

pensions de jubilació 2016



e n s e n y a m e n t
Gener 2016  |  teespecial 4 9

1. S’estableix un complement per maternitat.

Consisteix en un percentatge del 5% (si han tingut 
2 fills o filles naturals o adoptats), 10% (3 fills o fi-
lles) o del 15% (4 o més fills o filles) per a les dones 
funcionàries que es jubilen amb, almenys, 65 anys 
o per incapacitat o tinguen dret a pensió de viduïtat 
generades a partir de l’1 de gener de 2016. 

Si la pensió inicial aconsegueix o supera la pensió 
pública màxima (2.567,28 euros mensuals per a 
2016), el percentatge s’aplicarà a la pensió pública 
màxima i es reduirà a la meitat. Si la pensió fóra in-
ferior a la pensió pública màxima, però la superara 
en sumar el complement per maternitat, llavors la 
part del complement que excedisca d’aquesta pen-
sió pública màxima es reduirà a la meitat.
 
Si es té dret a diverses pensions de jubilació, el 
complement només s’aplicarà a una d’elles, la de 
major quantia. I si es té dret a una pensió de ju-
bilació i a una altra de viduïtat, s’aplicarà a la de 
jubilació.

2. Novetat vigent des de l’1 de gener de 2015

L’any 2015 es va incorporar una regulació (DA 25a 
Llei 36/2014 PGE 2015) que ja existia abans en el 
Règim General de la Seguretat social, per a totes 
aquelles persones que accedisquen a la jubilació 
des del Règim de Classes Passives. Aquesta no-
vetat consisteix a la possibilitat d’incrementar el 
percentatge a aplicar al seu Haver Regulador per 
al càlcul de la pensió, si perllonga la seua vida la-
boral activa per anys complets més enllà de l’edat 
ordinària de jubilació. 

Això significa que quan s’accedeix a la pensió de 
jubilació a una edat superior a la qual resulte d’apli-
cació en el cas de la jubilació de caràcter for-
çós, es reconeixerà un percentatge addicional 
per cada any complet de serveis entre la data 
en què va complir aquesta edat (65 anys per a 
tots els funcionaris i funcionàries de Classes Pas-
sives, inclosos jutges i docents universitaris) i la de 

Canvis legislatius
per a 2016

la jubilació real. Aquesta quantia depén dels anys 
de serveis acreditats en la primera de les dates in-
dicades, segons l’escala següent:

Fins a 25 anys de serveis, el 2%.•	
Entre 25 i 37 anys de serveis, el 2,75%.•	
A partir de 37 anys de serveis, el 4%.•	

El percentatge addicional total se sumarà al que 
corresponga amb caràcter general.
 
La suma de la pensió i la bonificació procedent de 
l’aplicació d’aquests percentatges addicionals po-
drà superar la quantia de la pensió màxima amb 
l’única limitació de no poder superar el màxim de 
l’Haver Regulador del grup A1 vigent a cada mo-
ment considerat en còmput anual (2.882,81 euros 
mes/14 pagues, 35.941,92 euros per any).

Ara, la DF 1a dos de la de Llei 48/2015, de PGE 
per a 2016, modifica el text refós de la Llei de 
Classes Passives de l’Estat (RDL 670/87) i afig 
una nova disposició addicional, la 18a, mitjançant 
la qual s’estén al Règim de Classes Passives de 
l’Estat la regulació que ja s’havia incorporat en la 
DA 25a de la Llei 36/2014, de PGE de 2015.

3. Període de pràctiques en cas d’ingressar en 
un altre cos de nivell superior.

Convé recordar ací aquesta situació, fins i tot que el 
canvi procedeix de l’article 24.6 de la Llei 36/2014 
de PGE de 2015. En aquests casos, durant el 
temps corresponent al període de pràctiques o el 
curs selectiu (açò últim és típic en la carrera judici-
al) seguiran percebent els triennis a cada moment 
perfeccionats (hi havia hagut alguns problemes 
per una espècie de llacuna legal de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic). Es computa aquest temps, a 
l’efecte de consolidació de triennis i de drets pas-
sius, com servit en el nou cos si finalment se supe-
ra la fase de pràctiques i s’adquireix la condició de 
funcionari o funcionària de carrera en el nou cos 
(art. 24.6).

pensions de jubilació 2016
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VA L O R A C I Ó

1. RETALLADES EN LES PENSIONS:

En la Llei 23/2013, de retallades de les pensions, 
es van establir dos factors: el Factor de sosteni-
bilitat i l’Índex de revaloració de les pensions. El 
factor sostenibilitat (FS) està previst que comence 
a aplicar-se l’any 2019, però l’Índex de Revaloració 
de Pensions (IRP) ja afecta des de 2014.

L’Índex de Revaloració de les Pensions s’aplica 
tots els anys des de 2014 i afecta les pensions 
de Classes Passives en la mateixa mesura que 
a les de Seguretat social. Així, des de 2014, tots 
els pensionistes i les pensionistes han vist i veuran 
com les seues pensions no tindran una revalora-
ció automàtica cada mes de gener d’acord amb la 
pujada de preus prevista per a aquest any (IPC), i 
el 2017 no hi haurà recuperació del poder adquisi-
tiu perdut si finalment l’IPC de 2016 supera aqueix 
raquític percentatge de la pujada del 0,25%. L’IRP 
no és més que la disfressa numèrica de la vo-
luntat de l’actual Govern de retallar totes les 
pensions. La pujada de les pensions serà, de 
nou, del 0,25%.

Amb l’aprovació d’aquesta llei, sense cap consens, 
el Govern actual ha trencat amb un compromís bà-
sic acceptat per tots des de 1995, el de mantenir 
el poder adquisitiu de les pensions. Instaura una 
fórmula que, si no es corregeix, comportarà inelu-
diblement una pèrdua molt significativa d’aquest. 
El Govern està estenent als pensionistes les políti-
ques d’empobriment de tota la població.

Des de CCOO defensem que el sistema de pen-
sions ha d’intentar garantir per als treballadors 
i treballadores i funcionariat jubilats una pensió 
substitutiva del salari suficient, que mantinga 
el poder de compra al llarg del període en què 
són pensionistes. Les mesures que ens propo-
sen no ho garanteixen. La seua aplicació i altres 
noves mesures que puguen aparéixer significaran 
en 15 anys una pèrdua de poder adquisitiu de les 
pensions d’entre un 12% i un 28%, segons l’evolu-
ció econòmica.

L’absolut aïllament de l’actual Govern en l’execu-
ció d’aquestes noves retallades (ens oposem les 
organitzacions sindicals i patronals, així com tota 
l’oposició política) van permetre que l’oposició po-
lítica advertira al govern que quan el PP perda la 
majoria absoluta derogaria aquesta Llei. Amb les 
eleccions del 20 de desembre de 2015 podran 
demostrar la seua voluntat de canvi i, en aquest 
context, CCOO exigeix al nou Govern que òbriga 
un debat sobre els ingressos del sistema de Se-
guretat social i afronte els reptes d’aquest sistema 
de pensions des d’alternatives diferents de la de 
la reducció progressiva del poder adquisitiu de les 
pensions.
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2. VIGÈNCIA DE LES PENSIONS DE JUBILACIÓ 
VOLUNTÀRIA

 
Durant 2016, segueix vigent la possibilitat de 
jubilació voluntària d’acord amb l’article 28.2.b) 
del ja esmentat RDL 670/87, per a aquell funci-
onariat acollit al RCP (tant en actiu com en ex-
cedència) que tinga 60 anys i acredite 30 anys 
de serveis efectius a l’Estat. El Reial decret llei 
5/2013, publicat en el BOE del 16 de març 2013, 
que ha modificat i retallat molt durament les ju-
bilacions voluntàries i parcials del Règim Ge-
neral de la Seguretat social, no va modificar ni 
els requisits per a accedir a aquesta modalitat 
de jubilació (ni de cap altra) ni les quanties de 
les pensions del Règim de Classes Passives de 
l’Estat.
 

No sabem el que farà el nou Govern sobre el fu-
tur d’aquesta modalitat de jubilació del RCP, ja que 
fins ara ningú s’ha pronunciat.
 
En el Règim General de la Seguretat social, l’avan-
çament en l’edat de jubilació serà com a màxim de 
quatre anys en el cas de jubilació anticipada si és 
derivada del cessament del treballador o la treba-
lladora per causa no imputable a la seua voluntat. I 
l’avançament màxim serà de dos anys en els casos 
de jubilació per cessament voluntari del treballador 
o la treballadora i de jubilació parcial (aquesta últi-
ma opció ha sigut derogada anteriorment pel Reial 
decret llei 20/2012 per al funcionariat).
 
Aquesta modalitat de jubilació està donant respos-
ta a la inquietud de molts docents. Prova d’això és 
que es va experimentar un important increment en 
el nombre de jubilacions anticipades efectives en 
els últims anys. A diferència d’altres períodes en 
els quals es van reposar les places originades per 
l’Administració, des de fa algun temps les adminis-
tracions educatives estan usant aquestes places 
per al reajustament de plantilles.
 
A diferència d’altres sectors, i considerant el tipus 
de treball que es desenvolupa en les aules, la Fe-
deració d’Ensenyament de CCOO segueix amb la 
defensa que en la funció docent és imprescin-
dible i irrenunciable una modalitat de jubilació 
voluntària d’aquest tipus.
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