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Pode realizar este trámite a través da Sede Electrónica da Seguridade Social
(http://sede.seg-social.gob.es), por correo ordinario ou nun Centro de Atención e Información da
Seguridade Social (CAISS), solicitando cita previa nos teléfonos 901 10 65 70 / 91 541 25 30 ou en
www.seg-social.es.
Apelidos e nome da persoa que certifica
Denominación da entidade

Cargo que desempeña
Actividade

Código de conta de cotización (CCC)

Domicilio (rúa ou praza e número)

Número de teléfono Fax/e-mail

C. postal

Provincia

Concello

CERTIFICA:
1º Que o traballador que a continuación se indica prestou servizos nesta entidade, como policía local
Apelidos e nome

DNI - NIE - pasaporte

Data de nacemento

2º Que os servizos como policía local, como funcionario de carreira se prestaron nos seguintes períodos (1)

20221201

Data de publicación no BOP, data de toma de posesión como funcionario de carreira ou outros medios acreditativos do nomeamento
como funcionario de carreira:
Desde

Ata

Desde

Ata

Desde

Ata

Desde

Ata

3º Que os servizos como auxiliar de policía, como funcionario de carreira, se prestaron nos seguintes períodos:
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Data de publicación no BOP, data de toma de posesión como funcionario de carreira ou outros medios acreditativos do nomeamento
como funcionario de carreira:
Desde

Ata

Desde

Ata

Desde

Ata

Desde

Ata

4º Que na actualidade está na seguinte situación (2)
En servizo activo
SÍ

NON

En situación de baixa por

Data da baixa

5º Que os días/períodos NON computables como efectivamente traballados, conforme co disposto no artigo 3 do R.D.
1449/2018, e a causa da súa exclusión son os seguintes (3)
Período excluido
Desde

Ata

Desde

Ata

Desde

Ata

Causa da exclusión

E para que conste ante a Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social, asina a presente certificación en
,o
de
(Sinatura e selo da entidade)

do 20

Instrucións na parte traseira



CERTIFICACIÓN DA EMPRESA POLICÍA LOCAL
INSTRUCIÓNS DE CUMPLIMENTACIÓN
A certificación deberá expedirse:
•
•

Pola petición dunha entidade xestora ou servizo común da Seguridade Social.
Pola petición dun traballador que preste ou prestara servizos na empresa ou entidade.

(1).- Para o acceso a esta modalidade de xubilación deberase ter a condición de funcionario de carreira. Non obstante, aos
efectos do cómputo de servizos prestados baixo o réxime de funcionario de carreira, quedando excluídos, polo tanto,
os períodos de prestación de servizos como policía local baixo as condicións de funcionario interino ou ao amparo dun
contrato suxeito ao dereito administrativo ou a un contrato laboral indefinido. Tamén se computarán os períodos
acreditados como policía local suxeitos a contrato administrativo e os períodos nos que o policía local se manteña en
situación de servizos especiais polo desempeño dunha actividade de representación sindical.
Para acreditar a condición de funcionario de carreira ten que cubrir a data de publicación no BOP ou, na súa falta,
aportar a documentación da toma de posesión como funcionario de carreira ou outro medio de proba oficial que
acredite a devandita condición
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(2).- A situación actual do traballador será a de servizo activo se continúa na actividade de policía local ao servizo da
entidade que emite a certificación. Noutro caso, haberá de consignarse o campo NON. Respecto ao seguinte campo, a
situación de baixa pode ser calquera das seguintes:
•
•
•
•
•

Cesamento na actividade.
Suspensión da actividade por enfermidade/accidente.
Desemprego.
Excedencia.
Outras.
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(3).- Períodos non computables como efectivamente traballados. O artigo 3 do Real decreto 1449/2018, do 14 de decembro,
establece o seguinte:
“Terá a consideración de tempo efectivamente traballado, aos efectos da aplicación do coeficiente establecido no
artigo anterior, o tempo de actividade efectiva e cotización destinado en postos propios dos Corpos da Policía local
ao servizo da respectiva entidade local.
Descontaranse todas as faltas ao traballo, agás as seguintes:
a) As que teñan por motivo a incapacidade temporal por enfermidade común ou profesional, ou accidente, sexa ou
non de traballo.
b) As que teñan por motivo a suspensión da prestación de servizos por maternidade, paternidade, adopción,
acollemento, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural
c) Os permisos e licencias retribuidos, desfrutados en virtude das correspondentes disposicións normativas ou
convencionais.”

