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Règim de la prestació

4.- COMUNICACIÓ FINAL DE L'ACTIVITAT

Data final de l'activitat

2.- DADES DE LA PRESTACIÓ

Classe de prestació que cobreu:
Jubilació ordinària Jubilació flexible Jubilació demoradaJubilació parcial 

Jubilació activa

Incapacitat permanent absoluta Gran invalidesa

Declaro que  (marqueu amb una X)          SÍ        NO  vaig a exercir un lloc de treball o alt càrrec en el sector públic, delimitat en el 
paràgraf segon de l'article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les admi-
nistracions públiques que determinen la incompatibilitat amb la percepció de la pensió de jubilació.

Orfandat

Tipus d'activitat:

Jornada:           completa, o         parcial

Percentatge de jornada si és a temps parcial

Data d'inici d'activitat:

Tipus d'activitat:

Data d'inici d'activitat:

3.- COMUNICACIÓ INICI DE L'ACTIVITAT LABORAL

ACTIVITAT PER COMPTE D'ALTRI ACTIVITAT PER COMPTE PROPI

Favor familiars

Incapacitat permanent total I. P. total qualificadaSOVI

Si cobreu pensió de jubilació, sol·liciteu acollir-vos a:

JUBILACIÓ ACTIVA (Reial decret llei 5/2013, de 15 de març). Per a aquesta modalitat cal que aporteu el model de conformitat de 
l'empresa.

JUBILACIÓ FLEXIBLE (Reial decret 1132/2002, de 31 d'octubre). Per a aquesta modalitat cal que aporteu el contracte de 
treball.

SUSPENSIÓ DE PENSIÓ

COMUNICACIÓ INICI/FINAL
DE L'ACTIVITAT LABORAL,
SIMULTÀNIA A LA CONDICIÓ
DE PENSIONISTA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Registre ISM

1.- DADES DEL PENSIONISTA

Primer cognom

Domicili habitual: (carrer, plaça)

Localitat

DNI, NIE o passaport

Codi postal

País

Telèfon mòbil Correu electrònic

Apartat de correus

Segon cognom Nom

Telèfon

Província

PortaPisEscalaBlocNúmero

INSTITUTO SOCIAL 
DE LA MARINA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA D’ESTAT
DE LA SEGURETAT SOCIAL.

INSTITUT SOCIAL
                        DE LA MARINA                          



,            de/d'                               de 20

SR/A. DIRECTOR/A PROVINCIAL DE L'ISM DE

Signatura de la persona interessada 

AUTORITZO la consulta de les dades d'identificació personal a través del Servei de Verificació de Dades d'Identitat i de les dades 
de domicili a través del Servei de Verificació de Dades de Residència, com també la verificació i l'acarament de les 
dades econòmiques declarades amb les de caràcter tributari que consten a l'Agència Estatal d'Administració Tributària 
en els termes establerts a l'Ordre ministerial de 18-11-1999 (BOE del dia 30), o en qualsevol altre organisme que en 
tingui atribuïda la competència, amb garantia de confidencialitat i als exclusius efectes de la prestació reconeguda, en 
el cas d'accedir-hi informàticament.

Cognoms i nom: DNI, NIE o passaport 

5.- DADES PER COBRAR LA PRESTACIÓ(*)

(*)  Només heu d'emplenar aquest apartat si voleu modificar les dades bancàries de la prestació que esteu cobrant.

Nom de l'entitat pagadora

Domicili

Localitat Codi postal Província

codi IBAN:

DADES BANCÀRIES CODI PAÍS
ENTITAT OFICINA/SUCURSAL NÚMERO DE COMPTE

CCC

D. CONTROL
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NOTA: Les dades personals recollides en aquest formulari seran incorporades i tractades en el fitxer informàtic creat per l’Ordre  TAS/4231/2006 de 26 de desembre  (BOE 17-1-2007)
per calcular,  controlar i  revalorar la  pensió, i  estaran  sota la custòdia  de la  Direcció de l’Institut Social de  la Marina.  En qualsevol  moment podeu  exercir  els drets  d’accés, 
rectificació,  cancel·lació i oposició sobre les dades incorporades davant la  Direcció Provincial de l’ISM  (article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal. BOE del dia 14).



,            de/d'                               de 20

A efectes del que disposa l'article 4 del Reial decret-llei 5/2013, de 15 de març, DONO CONFORMITAT a la compatibilitat de 
la pensió sol·licitada per
amb DNI                                 amb el treball en aquesta empresa a partir de la data

Així mateix, DECLARO no haver adoptat decisions extintives improcedents en els sis mesos anteriors a què es produeixi aquesta 
compatibilitat.

I perquè consti davant la Direcció Provincial de l'Institut Social de la Marina, firmo la present conformitat.

MODEL DE CONFORMITAT DE L'EMPRESA PER A LA SOL·LICITUD DE
PENSIÓ DE JUBILACIÓ ACTIVA

Nom i cognoms de la persona que dóna la conformitat:

Càrrec que exerceix: Denominació de l'empresa:

Signatura i segell de l'empresa

Codi de compte de cotització

Domicili habitual: (carrer, plaça…) Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Localitat Núm. de telèfon Núm. de telefaxProvíncia
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MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL 
DE LA MARINA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA D’ESTAT
DE LA SEGURETAT SOCIAL.

INSTITUT SOCIAL
                        DE LA MARINA                          



CONDICIONS D'APLICACIÓ PER A PENSIONISTES DE JUBILACIÓ

Jubilació activa.

 • Es considera jubilació activa la possibilitat de compatibilitzar el cobrament del 50% de la pensió de jubilació amb 
la realització d'un treball per compte d'altri o propi.

 • El treball és compatible amb la jubilació ordinària o demorada (incompatible amb la jubilació anticipada o amb 
edat bonificada) i sempre que la pensió causada arribi al 100% de la base reguladora per acreditar un període de 
cotització complet.

 • El treball compatible amb la jubilació es limita al sector privat (la jubilació és incompatible amb l'exercici d'un lloc 
de treball en el sector públic) i s'estén  a treball per compte d'altri o propi, a temps complet o a temps parcial.

 • Durant la compatibilitat treball-pensió aquesta es redueix al 50% i l'obligació de cotitzar es limita a IT; contingèn-
cies professionals i solidaritat, no produint cap efecte sobre la pensió.

  Juntament amb aquest formulari de comunicació d'inici d'activitat laboral, a efectes de sol·licitar la jubilació activa, 
heu d'aportar el MODEL DE CONFORMITAT DE L'EMPRESA PER A LA SOL·LICITUD DE PENSIÓ DE 
JUBILACIÓ ACTIVA.

Jubilació flexible.

 • Es considera jubilació flexible la derivada de la possibilitat de compatibilitzar la jubilació, una vegada causada la 
pensió, amb un contracte a temps parcial. La pensió de jubilació serà compatible amb els treballs per compte d'altri 
a temps parcial amb una reducció de jornada d'entre el 25 i el 50% de la jornada a temps complet d'un treballador 
comparable.

 • L'import de la pensió de jubilació es reduirà en proporció inversa a la reducció de la jornada de treball realitzada 
pel pensionista, en relació amb la d'un treballador a temps complet comparable.

 • Les cotitzacions efectuades en les activitats a temps parcial, durant la suspensió parcial del cobrament de la jubila-
ció, podrien tenir efectes per a la millora de la pensió de jubilació, una vegada produït el cessament en el treball.

Suspensió de la pensió. Pertoca la suspensió quan:

 • El treball es realitza a jornada completa per qui ha accedit a la jubilació de forma anticipada o amb edat bonificada.

 • El treball es realitza a temps complet per qui cobra una pensió de jubilació que no arriba al 100% de la base regula-
dora.

 • El pensionista exerceix un lloc de treball en el sector públic.

www.seg-social.es

https://sede.seg-social.gob.es/
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