
PROFESORADO DO ENSINO PÚBLICO 
(Réxime de Clases Pasivas) 

Anos de 
servizo

% Haber  
regulador

Grupo A1: 40.561,32  € Grupo A2:    31.922,78  €

Anual 14 pagas Anual 14 pagas

15 26,92%       10.919,11 €        779,94 €      8.593,61 €      613,83 € 

16 30,57%       12.399,60 €        885,69 €      9.758,79 €      697,06 € 

17 34,23%       13.884,14 €        991,72 €    10.927,17 €      780,51 € 

18 37,88%       15.364,63 €     1.097,47 €    12.092,35 €      863,74 € 

19 41,54%       16.849,17 €     1.203,51 €    13.260,72 €      947,19 € 

20 45,19%       18.329,66 €     1.309,26 €    14.425,90 €   1.030,42 € 

21 48,84%       19.810,15 €     1.415,01 €    15.591,09 €   1.113,65 € 

22 52,52%       21.302,81 €     1.521,63 €    16.765,84 €   1.197,56 € 

23 56,15%       22.775,18 €     1.626,80 €    17.924,64 €   1.280,33 € 

24 59,81%       24.259,73 €     1.732,84 €    19.093,01 €   1.363,79 € 

25 63,46%       25.740,21 €     1.838,59 €    20.258,20 €   1.447,01 € 

26 67,11%       27.220,70 €     1.944,34 €    21.423,38 €   1.530,24 € 

27 70,77%       28.705,25 €     2.050,37 €    22.591,75 €   1.613,70 € 

28 74,42%       30.185,73 €     2.156,12 €    23.756,93 €   1.696,92 € 

29 78,08%       31.670,28 €     2.262,16 €    24.925,31 €   1.780,38 € 

30 81,73%       33.150,77 €     2.367,91 €    26.090,49 €   1.863,61 € 

31 85,38%       34.631,26 €     2.473,66 €    27.255,67 €   1.946,83 € 

32 89,04%       36.115,80 €     2.579,70 €    28.424,04 €   2.030,29 € 

33 92,69%       37.596,29 € 2.580,13 €    29.589,22 €   2.113,52 € 

34 96,35%       39.080,83 € 2.580,13 €    30.757,60 €   2.196,97 € 

35 100%       40.561,32 € 2.580,13 €    31.922,78 €   2.280,20 € 

PENSIÓNS 2018

*Pensión máxima: 2.580,13 €/mes ou 36.121,82 €/ano en 14 pagamentos  
Se unha persoa percibe unha ou máis pensións públicas, a suma total non pode exceder a pensión 

máxima anual, pero o haber regulador que lle correspondese terase en conta para o cálculo dunha 
posíbel pensión de viuvez e/ou orfandade. Os servizos prestados no réxime xeral computan (a 

través do “cómputo recíproco” mais sempre tendo en conta a pensión máxima. 



A partir do 1 de xaneiro de 2016, as mulleres que tiveran ou adoptaran fillos ou fillas e 

sexan beneficiarias dunha pensión de xubilación ou 

retiro 
de carácter forzoso ou por incapacidade permanente 

para o servizo ou inutilidade ou viuvez, terán dereito 

a que se lles recoñeza un complemento de pensión 

por importe equivalente ao resultado de aplicar á 

pensión que corresponda recoñecer, unha 

porcentaxe en función do número de fillos nacidos 
ou adoptados con anterioridade ao feito causante da 

pensión, segundo a seguinte escala: 

 - No caso de 2 fillos/as: 5%. 

 - No caso de 3 fillos/as: 10%. 

 - No caso de 4 ou máis fillos/as: 15%. 
  

Este complemento por maternidade non formará 

parte da pensión de xubilación a efectos da 

determinación da base reguladora no recoñecemento de pensións en favor dos 
familiares. 
Se a contía da pensión a recoñecer é igual ou superior ao límite de pensión máxima só se 

aboará o 50% do complemento aínda no suposto de que exista concorrencia de pensións 
públicas. 
Se a pensión a recoñecer non acada a contía de pensión mínima e a interesada solicita e 

reúne os requisitos a percibir o complemento a mínimos, sumarase o complemento por 
maternidade. 

No caso de concorrencia de pensións públicas, con independencia do Réxime no que se 

causen, aboarase un único complemento por maternidade de acordo coas seguintes 
regras: 

- Se a concorrencia é de máis dunha pensión de xubilación, aboarase o complemento 

de maior contía. 

- Se a concorrencia é dunha pensión de xubilación e viuvez, aboarase o 

correspondente á  pensión de xubilación. 
  

ESTE COMPLEMENTO POR MATERNIDADE ESTÁ RECOÑECIDO CON CARÁCTER INDEFINIDO 

PARA TODOS OS RÉXIMES DA SEGURIDADE SOCIAL (CLASES PASIVAS, RÉXIME XERAL…) 

Outros beneficios asimilábeis á cotización en caso de ter fillos 
ou fillas 

Para completar períodos de cotización teranse en conta os seguintes beneficios: 
• Cotización por parto: 112 días de cotización (14 máis por cada fillo ou filla en 

casos de partos múltiples) para aquelas traballadoras que non cotizaran, 

gozasen ou cobrasen durante o período equivalente ao permiso de parto.  

COMPLEMENTO DE PENSIÓN  
POR MATERNIDADE



Quen siga en activo despois de cumprir a idade de xubilación forzosa ordinaria (65 anos) 
terá dereito a que se lle recoñeza unha porcentaxe adicional por cada ano completo de 

servizos efectivos ao Estado, entre a data en que cumpriu 65 anos e a do feito causante da 

pensión, segundo a seguinte escala: 
  

– Ata 25 anos de servizos efectivos ao Estado, o 2%. 

– Entre 25 e 37 anos de servizos efectivos ao Estado, o 2,75% 

– A partir de 37 anos de servizos efectivos ao Estado, o 4% 
  

Se a contía da pensión co incremento superase o límite máximo de percepción de pensións 
públicas  (2.580,13 €/mes para  o  ano  2018) poderase  recibir  unha  contía  adicional  que 

sumada  á  pensión  non 

poderá  ser  superior  ao 

haber  regulador  do 

Grupo /Subgrupo A 1 

dividido  en  14 pagas 
(2.897,24 €/mes para  o 

ano 2018). 

A  porcentaxe  de 

incremento  obtido  en 

ningún  caso  ten 

incidencia no cálculo de 

pensións  en  favor  de 

familiares.

PENSIÓNS NO SUPOSTO DA PROLONGACIÓN   

DO SERVIZO ACTIVO

• Cotización por coidado de fillos ou fillas. Teñen dereito a que se recoñeza  

a cotización que figura no cadro anexo calquera dos dous proxenitores  
sempre e cando se interrompese a cotización por extinción da relación laboral  
ou por finalización do cobro de prestacións ou subsidios por desemprego  

entre os 9 meses anteriores ao nacemento (ou 3 meses previos á adopción ou 

acollemento) e o remate do 6º ano posterior ao parto, co tope do 

tempo máximo de interrupción da cotización.  

Ano de xubilación Días de cotización por coidado de filla/o

2016 191

2017 217

2018 243

2019 e seguintes 270



Exemplo de Pensión 

No momento de redactar esta información 

(xaneiro de 2018) o funcionariado do réxime 

de   Clases  Pasivas  pode  solicitar  a 

xubilación  anticipada  se  cumpre  as 
seguintes condicións: 

• Ter cumpridos os 60 anos de idade 

• Ter  un  mínimo  de  30 anos  de  servizos, para  o  cal  tamén  contan  os  cotizados  no 

Réxime Xeral da Seguridade Social (a través do cómputo recíproco). Do mesmo xeito, 

para  completar  períodos  de  cotización, se  fose  o  caso, terase  en  conta  o  parto  e 

coidado de fillos e fillas (de non ter cotizado nese momento) e os meses de servizo 

militar que excedan do período obrigatorio. 

• Ter cotizados os últimos cinco anos no réxime de Clases Pasivas cando se computen 

cotizacións a outros réximes da Seg. Social. 
• Facer a solicitude cun mínimo de tres meses de antelación.  

XUBILACIÓN ANTICIPADA 
DE CLASES PASIVAS 

Exemplo  de  pensión  neta  para  unha  persoa  perceptora  co 

máximo tipo de retención do IRPF (non hai outras deducións):

Grupo % IRPF* Pensión 
anual

IRPF anual
Pensión 
mensual 
bruta

IRPF 
mensual

Pensión 
mensual  
NETA

A1 20,31 36.121,82 € 7.333,34 € 2.580,13 € 524,02 € 2.056,11 €

A2 19,04 31.922,78 € 6.078,10 € 2.280,20 € 434,15 € 1.846,05 €

* As deducións de IRPF dependen da situación persoal de cada persoa 
perceptora. Neste exemplo partimos da situación familiar 3: persoas 
solteiras sen fillos/as ou casadas con cónxuxe con rendas superiores a 

1.500 € anuais.

    

  www.cig-ensino.gal 

http://www.cig-ensino.gal/ensino_publico/xubilacion
http://www.cig-ensino.gal/ensino_publico/xubilacion

