TRIENNIS
S’ha de sol·licitar el trienni?

Sí. Només el primer.
Si ja l’heu demanat i ara compliu un trienni nou, es tramitarà d’ofici.

Com ho he de sol·licitar?
Ho podeu gestionar aquí:
PERSONAL DOCENT DE PRIMÀRIA
https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=EC0080SSD&versi
on=1&tipus=7004
PERSONAL DOCENT DE SECUNDÀRIA
https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=EC0080SSD&versi
on=1&tipus=7005

Soc funcionari de carrera, també l’he de sol·licitar?
En arribar als tres anys de funcionari de carrera es tramitarà automàticament, però només
es tindran en compte els serveis com a funcionari i no el possibles serveis prestats com a
interí ni el període de pràctiques, per a tenir en compte aquests serveis, sí l’heu de
sol·licitar.

Quan s’ha de sol·licitar?
S'han de tenir complerts tres anys de servei, requisit indispensable, tal com s’indica al
punt primer de la Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears, de dia 31 de juliol de 2007 amb el tenor següent:
1. Regular el procediment de reconeixent de triennis per serveis prestats en
l'Administració del personal docent interí. Podran sol·licitar aquest reconeixement els
funcionaris interins que es trobin en la situació de servei actiu en el moment de

presentar la sol·licitud i justifiquin serveis prestats per un temps mínim d'un trienni
complet.
Podeu consultar la Resolució completa al BOIB 120/2007

L’experiència externa, és vàlida?
Si teniu experiència prèvia a l’Administració Pública (altres comunitats, universitats
públiques, ajuntaments, consells...) heu de presentar un Annex I expedit per
l’administració corresponent quan faceu la sol·licitud del trienni.
L’experiència docent a centres concertats o privats no és vàlida.

Tinc més experiència externa vàlida que no vaig entregar
quan vaig fer la sol·licitud.
Si ja cobrau triennis i teniu experiència prèvia que no ens havíeu lliurat en fer la primera
sol·licitud, podeu tornar a tramitar el Reconeixement de Serveis Previs.
Aquesta experiència modificarà el vostre expedient i es tindrà en compte de cara a la
tramitació del vostre proper trienni però no té efectes retroactius.

He canviat de cos, l’he de sol·licitar de nou?
No, si canvieu de cos dintre de l’ensenyança pública a la mateixa Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, no l’heu de sol·licitar de nou.

He canviat de cos, canviarà el meu trienni?
No. La categoria del trienni (A1, A2, C1...) correspon al cos on es prestaven serveis en el
moment del compliment i no canvia si es canvia de cos.

Quan començaré a cobrar el meu trienni?
Té efectes retroactius si faig la sol·licitud més tard?
L’Administració té fins a 6 mesos per a tramitar les sol·licituds. Els efectes econòmics són a
partir del mes següent a la data de la sol·licitud i no té efectes retroactius.

On puc veure si ja s’ha tramitat ?
Al vostre Portal de Personal, a “Expedient personal” a l’apartat “Triennis” i també a
l’apartat “Documents” on figura com a “Reconeixement de Serveis Previs” el primer
reconeixement.

Ja estic cobrant triennis, compleixo els tres anys següents
aquest mes i no surt al meu portal del personal.
Els triennis es tramiten i tenen efectes econòmics a partir del mes següent al compliment,
per tant sortirà al vostre portal el mes següent.

Encara teniu dubtes o pensau que pot haver-hi qualque
error amb els vostres triennis?
Contactau amb nosaltres, segons el vostre cos, a primaria@dgpdocen.caib.es o a
secundaria@dgpdocen.caib.es indicant a l’assumpte el vostre nom i si es referent a
triennis o sexennis. Recordau indicar al correu, el vostre nom complet i el vostre DNI.

