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CÁLCULO DA PENSIÓN PARA GRUPO A1 

CO 100% DA PORCENTAXE REGULADORA

Haber regulador:                         39.268,77 euros/ano
Porcentaxe:                                   100%
Pensión anual máxima:          34.970,74 euros
Pensión mensual máxima:    34.970,74:14 = 2.497,91

                                                           euros íntegros ou brutos.

A esta retribución habería que deducir o pago a conta 
do IRPF. Partindo da pensión anual máxima, e tendo en 
conta que as deduccións dependen da situación persoal 
de cada un, a retención aplicable estaría ao redor do 20 
% (datos do programa da AEAT -sen ascendentes ou 
descendentes ao cargo-), o que supón unha deducción 
anual de 6.994,15 € e de 499,58 € mensuais.

A pensión mensual líquida, con carácter xeral, será de 
2.497,91 – 499,58= 1.998,33 €

CÁLCULO DA PENSIÓN PARA GRUPO A2 

CO 100% DA PORCENTAXE REGULADORA

Haber regulador:                 30.905,51 euros/ano
Porcentaxe:                           100%
Pensión anual:                   30.905,51 euros
Pensión mensual:             30.905,51:14 = 2.207,54 
                                                 euros íntegros ou brutos

A esta retribución habería que deducir o pago a conta 
do IRPF. Partindo da pensión anual máxima, e tendo en 
conta que as deduccións dependen da situación persoal 
de cada un, a retención aplicable estaría ao redor do 
19 % (datos do programa da AEAT -sen ascendenes ou 
descendentes ao cargo-), o que supón unha deducción 
anual de 5.872,05 € e de 419,43 € mensuais.

A pensión mensual líquida, con carácter xeral, será de 
2.207,54 – 419,43 = 1.788,11 €

CÁLCULO DA DIFERENCIA ENTRE OPTAR POLA XUBILACIÓN VOLUNTARIA ANTICIPADA 

OU MANTERSE EN ACTIVO2

Grupo A1. Xubilación voluntaria anticipada 
1.998,33 x 14 x 5 anos = 139.883,10 + 8.420,12 gratifi cacións = 148.303,22 euros en 5 anos.
Grupo A1. Activo
Soldo bruto = 3.124,34 € => 2.231,26 (soldo+c.destino+c.específi co) + (42,65 x 10) trienios + 422,96 cinco sexenios + 43,62 titoría e o.f.d. 

Deduccións = 778,56 € => 46,80 Muface + 106,89 Pasivos + 624,87 IRPF 20%

Soldo neto mensual = 2.345,78 => 3.124,34 - 778,56 ; en 12 meses = 28.149,36

Dúas pagas extras = 5.072,52=> 2.536,26 x 2
Deduccións pagas extras = 1.321,88 => 93,60 Muface + 213,78 Pasivos + 1.014,50 IRPF 20%

Pagas extras neto = 3.750,64=> 5.072,52 - 1.321,88
Soldo neto +  pagas extras neto anual = 31.900 => 28.149,36 + 3.750,64 ; en 5 anos = 159.500 € => 31.900 x 5  
Diferencia activo - xubilación = 11.196,78 €=> 159.500 - 148.303,22 ; o que supón uns 159,95 € mensuais máis => 
11.196,78:14:5

Grupo A2. Xubilación voluntaria anticipada 
1.788,11 x 14 x 5 anos = 125.167,70 + 7.085,16 gratifi cacións = 132.252,86 euros en 5 anos.
Grupo A2. Activo
Soldo bruto = 2.786 €=> 1.971,72 (soldo+c.destino+c.específi co) + (34,77  x 10) trienios + 422,96 cinco sexenios + 43,62 titoría e o.f.d. 
Deduccións  = 650,30 €=> 36,83 Muface + 84,13 Pasivos + 529,34 IRPF 19%

Soldo neto mensual = 2.135,70 €=> 2.786 - 650,30; en 12 meses = 25.628,40

Dúas pagas extras = 4.864,22=> 2.432,11 x 2
Deduccións pagas extras = 1.166,12=> 73,66 Muface + 168,26 Pasivos + 924,20 IRPF 19%

Pagas extras neto = 3.698,10=> 4.864,22 - 1.166,12
Soldo neto + pagas extras neto anual = 29.326,50=> 25.628,40 + 3.698,10; en 5 anos = 146.632,50 €=> 29.326,50 x 5
Diferencia activo - xubilación = 14.379,64 €=> 146.632,50 - 132.252,86; o que supón uns 205,42 € mensuais máis=> 
13.863,79:14:5
2 Este cálculo está realizado tendo en conta que se percibe o 100% da porcentaxe reguladora, que se cobra a gratifi cación correspondente a 60 anos e 30 de 
servizos efectivos, que non se aumentan as contías das pensións, que as pagas extraordinarias son as do real decreto lei 8/2010 (BOE do 24/05/2010) e que non hai 
incrementos salariais (é imposible saber como van variar nos vindeiros 5 anos), tanto a nivel de soldo como de complementos e mantendo o mesmo desconto para 
o IRPF do 20 % para grupo A1 e do 19% para o grupo A2, ademais dos pasivos e Muface.


