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 PERSONAL FUNCIONARI DOCENT DE CARRERA 
 OPOSICIONS ANTERIORS AL 2011 

 

JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA 

RD-Llei 670/1987, articles 28.2 b) i 32.1 e) 
Llei de classes passives de l’Estat 

Llei 39/2010, Disposició Addicional novena  

REQUISITS 

 Tenir 60 anys complerts i 30 anys cotitzats. 

 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 anys de servei efectiu a l’Estat. 

 Quan per completar els 30 anys de serveis exigits s’hagin de computar períodes de cotització a altres 
règims (Seguretat Social), el dret a la corresponent pensió estarà condicionat al fet 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 

Es farà amb un mínim de 3 mesos d’antelació a la data en què desitgi jubilar-se (millor si se sol·licita abans) 
mitjançant instància adreçada a la Direcció General de Personal Docent. La data de jubilació serà efectiva el 
següent dia al qual ha triat per jubilar-se. 

OBSERVACIONS 

En cas d’haver cotitzat per a qualsevol règim públic de Seguretat Social o substitutori d’aquest o a la mútua 
de previsió de l’Administració local, aquests anys se sumaran, però sempre dependrà del grup de cotització 
(grup 01-A1, grup 02-A2). 

Per gaudir de la pensió màxima, el grup A1 ha d’haver cotitzat 32 anys complets i el grup A2, 35 anys 
complets, d’acord amb la pensió màxima establerta als pressupostos de l’Estat. 

La pensió de jubilació és totalment incompatible amb el desenvolupament de qualsevol feina que suposi 
estar d’alta a qualsevol règim de Seguretat Social o amb el desenvolupament d’un lloc de treball al sector 
públic. 

QUANTITATS A PERCEBRE 

Aquestes quantitats les determina l’haver regulador de l’any en curs, pels anys de servei i els descomptes 
d’IRPF segons la situació personal i queden reflectides a la taula de pensions. Hi ha un màxim de pensió que 
ve estipulada per llei. 

DOCUMENTACIÓ 

 Impresos per a la sol·licitud de la jubilació voluntària (dgpdocen.caib.es  Jubilacions). 

 Fotocòpia del DNI. 

 Vida laboral, si n’hi ha, del Règim General de la Seguretat Social. 

 Complement maternitat. Art.60 LGSS (disposició 2ª Llei 48/2015 de PGE per 2016)
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JUBILACIÓ FORÇOSA PER EDAT REGLAMENTÀRIA 

Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, article 67 

REQUISITS 

 Tenir 65 anys d’edat. En el supòsit que l’ensenyant no es vulgui jubilar el dia que compleix els 65 anys, 
podrà 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’han d’haver cotitzat un mínim de 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 a anys de servei efectiu a l’Estat. 

OBSERVACIONS 

La pensió de jubilació és totalment incompatible amb el desenvolupament de qualsevol feina que suposi 
estar d’alta a qualsevol règim de Seguretat Social o amb el desenvolupament d’un lloc de feina al sector 
públic. 

PROCEDIMENT 

Presentar a MUFACE els papers de baixa per jubilació als 65 anys que facilita la Direcció General de Personal 
Docent i es rebrà una petita gratificació. 

DOCUMENTACIÓ 

 Imprès per a la sol·licitud de jubilació forçosa. (dgpdocen.caib.es > Jubilacions). 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 els 35 anys de serveis prestats a l’ensenyament públic i hagi 
cotitzat al règim general per serveis a l’ensenyament privat o concertat o en altres activitats laborals. 

 Complement maternitat. Art.60 LGSS (disposició 2a Llei 48/2015 de PGE per 2016) 
 

JUBILACIÓ FORÇOSA PER INCAPACITAT PERMANENT 

Llei de funcionaris civils de l’Estat, article 39.2 
Llei de classes passives de l’Estat, articles 28 a 32 

REQUISITS 

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

 Per tenir dret a aquesta pensió s’ha d’haver cotitzat un mínim. 

DOCUMENTACIÓ I PROCEDIMENT 

 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, si n’hi ha, per al règim general cotitzat. 

 Tota la informació mèdica. 

 Complement maternitat. Art.60 LGSS (disposició 2ª Llei 48/2015 de PGE per 2016) 

 Presentar documentació a MUFACE per una gratificació.
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HAVER REGULADOR 

RD-Llei 1/2020, de 14 de gener 

 

PENSIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT 

Anys de 
servei 

Percentatge del 
regulador 

Grup A1 Grup A2 

Anual Mensual 
14 pagues 

Anual Mensual 
14 pagues 

15 26,92 11.355,94 811,14 8.937,41 638,39 

16 30,57 12.895,65 921,12 10.149,20 724,94 

17 34,23 14.439,59 1031,40 11.364,32 811,74 

18 37,88 15.979,31 1.141,38 12.576,11 898,29 

19 41,54 17.523,24 1.251,66 13.791,23 985,09 

20 45,19 19.062,96 1.361,64 14.002,02 1.071,64 

21 48,84 20.602,67 1.471,62 16.214,82 1.158,20 

22 52,5 22.155,05 1.582,50 17.436,58 1.245,47 

23 56,15 23.686,33 1.691,88 18.641,73 1.331,55 

24 59,81 25.230,26 1.802,16 19.856,85 1.418,35 

25 63,46 26.769,98 1.912,14 21.068,64 1.504,90 

26 67,11 28.309,69 2.022,12 22.280,44 1.591,46 

27 70,77 29.853,63 2.132,40 23.495,55 1.678,25 

28 74,42 31.393,35 2.242,38 24.707,35 1.764,81 

29 78,08 32.937,28 2.352,66 25.922,47 1.851,61 

30 81,73 34.477,00 2.462,64 27.134,26 1.938,16 

31 85,38 35.016,72 2.572,62 28.346,06 2.024,72 

32 89,04 37.560,65 2.682,90 29.561,17 2.111,51 

33 92,69 39.100,37 2.792,88 30.772,97 2.198,07 

34 96,35 40.644,30 2.903,16 31.988,08 2.284,86 

35 o més 100 42.184,02 3.013,14 33.199,98 2.371,42 

 

L’import màxim de les pensions de jubilació és de 37.566,76 €/any, distribuïts en 14 pagues de 2.683,34 €. 

Qualsevol quantia que excedeixi d'aquestes, no serà tenguda en compte. 

 


