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RESOLUCIÓ DEL CONSELL EXECUTIU DE METGES DE CATALUNYA 
SOBRE L’EDAT DE JUBILACIÓ DE LES FACULTATIVES I FACULTATIUS 

 
En els darrers temps, les facultatives i facultatius de Catalunya hem vist com, després d’una 

dècada de retallades, els diferents governs han continuat laminant drets del nostre col·lectiu 

professional en tots els àmbits de treball. 

Les retallades tampoc s’han oblidat del moment de la jubilació i han estat especialment cruels 

per al personal facultatiu. La nova legislació ha endarrerit l’edat de jubilació de totes les 

persones treballadores, fent que l’exercici de la professió més enllà dels 65 anys hagi deixat 

de ser quelcom que les facultatives podien triar, sinó que ha estat obligatori per a tothom. 

Per altra banda, es donen dos circumstàncies més que fan que la professió mèdica se senti 

especialment maltractada: 

- La primera, el fet que l’àmplia majoria dels professionals superin la jornada de 37’5 

hores setmanals que estipula la llei. Hores addicionals, per altra banda, que, si bé 

paguen els impostos corresponents (IRPF i Seguretat Social), en cap cas computen 

per a la jubilació, ni tan sols per avançar-la comptant el temps treballat amb aquestes 

hores, ni per augmentar la base que serveix per calcular les retribucions de la pensió. 

- En segon lloc, la pandèmia de la COVID ha deixat al descobert una realitat que les 

facultatives ja coneixíem, però que probablement la societat no tenia en compte: les 

professions sanitàries en general i la mèdica en particular són feines amb un nivell de 

risc personal (fins i tot per a la pròpia salut), de sacrifici i d’exposició a riscos químics i 

biològics que la legislació espanyola no reconeix. En aquest sentit, cal recordar que la 

llei atorga mecanismes compensadors (bàsicament coeficients reductors) a 

determinades professions que considera de risc o penoses, com poden ser els 

bombers, policies, minaires, o fins i tot artistes i toreros. Curiosament, cap professió 

sanitària té una consideració semblant. 

Per tot això, i perquè Metges de Catalunya (MC) considera que aquest és un exemple més 

del maltractament al qual es veuen sotmeses les professions sanitàries en general i la mèdica 

en particular, el Consell Executiu de Metges de Catalunya 
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ACORDA: 

1) Manifestar públicament el nostre posicionament a favor que les professions sanitàries, 

en general, i la facultativa, en particular, no siguin discriminades ni pateixen greuges 

comparatius en el tracte que reben a l’hora de jubilar-se. 

2) Sol·licitar públicament a les administracions que la fórmula per calcular el temps 

necessari per percebre la jubilació al 100% es basi, no en anys naturals treballats, sinó 

en jornades laborals completes, basades en les jornades de 37’5 hores setmanals 

actuals. D’aquesta manera, una persona que, per exemple, en un any treballi un 

promig de 75 hores setmanals (gens infreqüent en el nostre àmbit) es computi, a 

efectes de cotització de la pensió, com a dos anys treballats i no com a un, tal com 

passa en aquests moments. 

3) Sol·licitar a més, que en els casos en què la persona decideixi perllongar la seva vida 

laboral fins l’edat en la que actualment es dona l’edat de jubilació, la seva pensió es 

vegi incrementada en un percentatge (mitjançant un coeficient) proporcional a la 

quantitat d’hores d’escreix (hores de guàrdia, peonades, doblatges, etc.) realitzades 

pel professional a tot el llarg de la seva vida laboral. 

4) Sol·licitar que les professions sanitàries tinguin la mateixa consideració que altres que, 

segons regula la Seguretat Social, compten amb coeficients reductors de cara a la 

jubilació, establint els coeficients pertinents per poder avançar, si el professional així 

ho desitja, l’edat de jubilació. 

5) Establir contactes amb altres estaments (col·legials, societats científiques) que 

representen la professió mèdica, psicològica, odontològica... per crear un front comú 

professional que exerceixi una pressió a l’administració que forci la realització dels 

canvis legislatius oportuns. 

6) Defensar aquest posicionament davant totes les instàncies professionals i polítiques. 

Treballar perquè la modificació de les condicions de jubilació dels professionals 

facultatius s’inclogui a l’agenda política i reivindicar la presència de MC en qualsevol 

negociació en què es tracti aquesta qüestió. 

PROPOSTA APROVADA AL CONSELL EXECUTIU DE METGES DE CATALUNYA CELEBRAT A 

BARCELONA EL 2 DE NOVEMBRE DE 2021. 


