FAQ ’S ?
Quins tipus de jubilacions hi ha?
- Jubilació voluntària
- Jubilació Forçosa
- Jubilació per incapacitat permanent pel servei.

Quan me puc jubilar?
Jubilació Voluntària: entre els 60 anys i els 65 anys si tenc
cotitzats 30 anys
Jubilació Forçosa: El dia del meu 65 aniversari ò el dia 31 d’agost
si sol·licit la prolongació en el servei actiu fins finalitzar el curs.

Jubilació Incapacitat: Es tramita d’ofici quan la persona està afectada
per una lesió o procés patològic, somàtic o psíquic irreversible.

Quina documentació necessito?
Jubilació Voluntària:
1- Sol·licitud emplenada i signada. La data de jubilació és el darrer dia
en servei actiu.
2- Declaració del funcionari per al reconeixement de la pensió.
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1373186&coduo=38&l
ang=ca

3. Còpia del DNI
4- Vida laboral de l’INSS – Només si no teniu 30 anys acreditats al vostre
Full de Serveis

Jubilació Forçosa:
1. Sol·licitud emplenada i signada. Omplir dades i posar la data del 65
aniversari o dia 31 d’agost del curs en què compliu els 65 anys.
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2. Declaració del funcionari per al reconeixement de la pensió.
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1373186&coduo=38&l
ang=ca

3. Còpia del DNI

Jubilació per Incapacitat:
1. Sol·licitud per iniciar el procediment. No hi ha cap model oficial. Es
tramita via inspecció mèdica d’ofici.

Amb quina antel·lació he de presentar la
documentació?
1. Jubilacions voluntàries i forçoses: Amb 3 mesos d’antel·lació com a
mínim.
2. Jubilacions per incapacitat: Quan es produeixi el fet que motiva la
petició.

On he de presentar la documentació?
1. A qualsevol registre oficial:
a. Si teniu cl@ve ho podeu gestionar aquí:
https://www.caib.es/seucaib/ca/fichainformativa/1445668
2. Al registre de la Conselleria d'Educació demanant cita prèvia
https://citaprevia.gestorn.com/ceu/#nbb

Ò també ho podeu fer: enviant tota la documentació escanejada a
l’adreça de correu electrònic: primaria@dgpdocen.caib.es ò
secundaria@dgpdocen.caib.es

Quin és el procés que he de seguir?
1- Enviar la documentació
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2- La DG de Personal Docent tramitarà l’expedient i us ho enviarà
per correu electrònic.
3- Contestar a aquest correu electrònic donant el vistiplau o
sol·licitant la modificació de les dades que considereu incorrectes
** Entre el primer i el segon pas, poden passar setmanes o mesos.
4- Classes Passives de l’Estat us enviarà una carta iniciant el
procediment de reconeixement de la pensió.

** Heu de guardar la carta. No heu de fer res més. És una carta model,
s’envia a tothom i malgrat que el texte us comunica que si no es tramita la
jubilació amb el termini adient…..etc….etc….se tindrà per no estimada…..
No us preocupeu. La DGPD envia els expedients de jubilació a Classes Passives
de l’Estat amb l’antel·lació suficient perquè no hi hagi cap problema.
5- Rebreu un correu electrònic de la DGPD amb la documentació
següent que acredita la jubilació:
a)

L’acord de la Jubilació

b) El cessament en el seu lloc de Treball.

Què cobraré?
L’organisme competent per determinar la quantia de la pensió és:
Classes Passives de l’Estat.
Si voleu saber de forma ràpida i fiable què cobrareu, podeu utilitzar
l’aplicació de Classes Passives per fer un autocàlcul.
Heu de tenir el full de serveis i una vida laboral de l’INSS si cal.
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/simula/inicio

Cos de Mestres i de Formació Professional (A2): Es cobra el màxim amb
35 anys complets o més en el mateix cos.
Cos d’Ensenyament Secundari, Cos d’Escoles Oficials d’Idiomes, Cos de
Música i arts escèniques, Cos d’Arts Plàstiques i Disseny… (A1): Es
cobra el màxim amb 32 anys complets, o més en el mateix cos.
La quantitat es fixa anualment en els pressuposts generals de l’Estat.
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Són 14 pagues totes iguals a les quals se li ha de restar l’IRPF, que sol ser
entre un 18 i un 20%).

Afecta a la meva futura pensió si he
treballat a mitja jornada?
NO afecta si heu treballat a mitja jornada menys d’un any,
Les reduccions de 3 hores per majors de 55 anys no afecten a la quantia de
la pensió.

Si tinc més dubtes?
Primària:

Tel: 971 177862 – primaria@dgpdocen.caib.es

Secundària:

Tel: 971 177864 – secundaria@dgpdocen.caib.es

