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Sol·licitud de vacances prèvies a la jubilació    Personal docent 

Dades personals
DNI/NIE Nom i cognoms 

Adreça electrònica Mòbil Telèfon 

Nom del lloc de treball Municipi Telèfon 

Exposo 

- Que he presentat la sol·licitud de jubilació a partir del dia  d   de          . 
-  Que, segons l'article 50 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015,

de 30 d'octubre, els funcionaris públics tenen dret a gaudir, durant cada any natural, d’unes vacances retribuïdes de 22 dies hàbils o
dels dies que corresponguin proporcionalment, si el temps de servei durant l’any és menor.

Sol·licito 

- Que em siguin reconeguts els dies de vacances que em corresponen proporcionalment pel període treballat durant aquest curs
escolar.

- Gaudir dels dies de vacances en el període immediatament anterior a la data de la meva jubilació.

Informació bàsica sobre protecció de dades       
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. 
Finalitat: Gestió administrativa del personal docent. 
Legitimació: Exercici dels poders públics. 
Destinataris: Administració educativa (en què s’inclou el Consorci d’Educació de Barcelona) i organismes competents en matèria de 
funció pública. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/gestio-administrativa-personal-
docent.html. 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 

Lloc i data 

Signatura del/de la sol·licitant 

Segell de registre d’entrada 
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