
 
 
  

Jubilació del professorat dels cossos docents 
universitaris 

 
 
 Tipus de jubilació 
 

1. Jubilació forçosa per edat 
2. Jubilació voluntària 
3. Jubilació per incapacitat permanent per al servei 

 
 Jubilació forçosa per edat 
 
La jubilació forçosa dels funcionaris públics es declara d'ofici en complir 65 anys, amb 
excepció dels funcionaris dels cossos docents universitaris que es podran jubilar als 
70 anys, amb la possibilitat de jubilar-se en finalitzar el curs acadèmic en què hagin 
assolit aquesta edat.  

En el cas d’accedir a la jubilació a partir dels 65 anys d'edat, s’hauran d’acreditar 15 
anys de serveis efectius a l'Estat. 

 
 Jubilació voluntària 
 
Els funcionaris públics inclosos en el Rè gim de Classe s Passives p oden jubilar-se 
voluntàriament des de que compleixin els 60 any s d’edat, sempre i qu an tinguin 
reconeguts 30 anys de serveis a l’Estat. 

 
 Jubilació per incapacitat permanent per al servei 
 
Es declara, d'ofici a instància de part, quan la persona interessada estigui afectada 
per una "lesió o procés patològic, somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigu i 
irreversible o de remot a o in certa reversibilitat, que l'impossibiliti totalment per 
exercir les funcions pròpies del seu cos, escala, plaça o carrera" (article 28.2.c del 
text refós de la Llei de classes passives). 
 
 
 Termini de presentació de sol·licituds 
 
Es recomana que la sol·licitud de jubilació sigui presentada amb una antelació mínima 
de 3 mesos a la data de la jubilació. 
 
Les sol·licituds s’han de presentar al registre auxiliar de Serveis Centrals, edifici N5, 
de la Universitat Rovira i Virg ili (C/ Marcel·lí Domingo, 2-4-6, codi postal 43007 de 
Tarragona), en horari d’11 a 13 hores, de dilluns a divendres. 
 
També es poden presentar a qualsevol altre registre auxiliar o al Registre General de 
la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris de registres auxiliars i del 
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Registre General de  la Universitat Ro vira i Virgili es poden co nsultar a 
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. 
 
Altres opcions de presentació són les que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
 
 Càlcul de la pensió 
 
La quantia de la pensió ordinària es de termina aplicant a l'haver regulador que 
correspongui, segons el cos o la categoria del funcionari, el pe rcentatge establert 
segons el nombre d'anys complets de serveis efectius a l'Estat. 
Havers reguladors (bases per al càlcul de les pensions de classes passives): es fixen 
anualment en la Llei de pressupos tos generals de l'Estat per a cada grup, subgrup 
(Llei 7/2007) de classificació en què s'enquadren els diferents cossos, escales, places 
o ocupacions de funcionaris. 

Havers reguladors per al 2019 

Cada any la llei de pressupostos generals de l’estat estableix el topall màxim de les 
pensions públiques.  Per 2019 és de  2.659,41 €/mes – 37.231,74€/any. 

Els interessats poden sol·licitar informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques sobre l’import aproximat de la seva pensió. Aquesta sol·licitud la realitza 
l’interessat de forma particular i no es necessària per poder sol·licitar la jubilació. En 
qualsevol cas la resposta obtinguda tindrà caràcter informatiu. 
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