BASE
JURÍDICA
JUBILACIÓ
Estatut bàsic de
FORÇO
l’empleat púbic
SA PER EDAT EBEP, Art.67
REGLAMENTÀ
RIA

REQUISITS

Tenir 65 anys d’edat. Es pot jubilar el dia
que compleixi 65 anys o sol.licitar
acabar el curs escolar i en aquest cas la
data de cobrament de la darrera nòmina
en actiu serà la del mes d’agost.
S’ha d’haver cotitzat com a mínin 15
anys per tenir dret a pensió. Els anys de
servei cotitzats a qualsevol règim públic
de Seguretat Social o substitutori
d’aquest o a la mútua de previsió de
l’Administració local són considerats
com anys de sevei efectiu a l’Estat.

JUBILACIÓ
FORÇO
SA PER
INCAPACITAT
PERMANENT

Llei de
funcionaris civils
de l’Estt, Art.
39.2 i Llei de
classes pasives
de l’Estat, Art.28
a 32

Patir incapacitat permanent per a l’exercici
de les seves funcions, per inutilitat física o
debilitació apreciable de facultats. Aquest
situació l’ha de ratificar l’Equip de
Valoració d’Incapacitats (EVI).

JUBILACIÓ
VOLUN
TÀRIA

RDL 670/1987,
Art. 28.2b 32.1e,
Llei de classes
passives de
l’Estat Llei
39/2010,
Disposició
Addicional
novena

Tenir 60 anys complerts i 30 anys
cotitzats.
Els anys de servei cotitzats a qualsevol
règim públic de Seguretat Social o
substitutori d’quest o a la mútua de
previsió de l’Administració local són
considerats anys de servei efectiu a
l’Estat.
Quan per complementar 30 anys de
serveis exigits s’haguessin de computar
períodes de cotització a altres règims
(seguretat social), el dret a la
corresponent pensió estarà condicionat
a que els darrers 5 anys de serveis
computables (que han de ser actius i
efectius a l’Estat) estiguin coberts en el
Règim de Classes passives de l’Estat

PROCEDIMENT

DOCUMENTACIÓ

Presentar a MUFACE els papers de
baixa per jubilació als 6 anys que
facilita la Direcció General de
Recursos humans i es rebrà una
petita gratificació

Imprès de sol.licitud de jubilació forçosa:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?
codi=1373186&coduo=38&lang=ca
Fotocòpia del DNI
El full de serveis serà fet d’ofici per la DGPD
i signat per la persona interessada, si hi està
d’acord.
Vida laboral. Només en el cas que no tengui
35 anys de serveis a l’ensenyament públic i
hagi cotitzat al règim general.

Instància signada per la persona interessada
o bé a proposta de l’Administració
Fotocòpia del DNI
Certificació de serveis feta d’ofici i signada
per la persona interessada, si hi està
d’acord.
Vida laboral, s n’hi ha, per al règim general
cotitzat.
Tota la informació mèdica
Com a mínim s’ha de sol.licitar 3
mesos abans de la data en què es
vulgui jubilar, mitjançant instància
adreçada a la Direcció General de
Recursos Humans. La data que
serà efectiva serà el mateix dia que
s’ha escollit.
RECORDAR:
Per gaudir de la pensió màxima, el
grup A1 ha d’haver cotitzat 32 anys
complets i el grup A2, 35 anys
complets.
Si s’ha cotitzat en règim públic de
Seguretat social o substitutori
d’aquest o a la mútua de prèvisió de
l’administració local, aquest se
sumaran, prò sempre dependrà del
grup de cotització.
Les quatitats a percebre les
determina l’ahver regulador de l’any
en curs.

Impresos per a la sol.licitud de la jubilació
voluntària:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?
codi=1373186&coduo=38&lang=ca
Fotocòpia del DNI.
Vida labora, si n’hi ha, per al Règim General
cotitzat.

