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PROPOSTA D’ACORD (V): 

EQUIPARACIÓ AMB BOMBERS I ALTRES COSSOS ESPECIALS 
 
 
QUE SUCCEEIX? 
 
L’Acord sindical de 13 de febrer de 2008 reconeixia el dret dels funcionaris del cos de 
Mossos d’Esquadra a l’equiparació retributiva real i efectiva amb altres cossos 
especials de la Generalitat com el cos de bombers. Aquest acord establia l’obligació de 
fer efectiva l’equiparació en diferents anys, i resta pendent de fer-se efectiu el darrer 
tram. Es va aprovar simplement per un Acord del llavors Govern de la Generalitat el 
15 d’abril de 2008. 
 
L’Acord entre sindicats representatius i administració de 29 de gener de 2015 i 15 de 
maig i 12 de juliol de 2017, van modificar l’Acord de 13 de febrer de 2008 suprimint 
l’obligatorietat de fer efectiu el darrer tram d’equiparació; i l’únic compromís que 
assumia l’administració era “incloure en un avantprojecte de Llei de pressupostos 
aquesta partida”. 
 
El Secretari General Sr. Brauli Duart ha manifestat al Consell de la Policia -i amb raó- 
que s’ha complert “estrictament” amb la modificació pactada  l’any 2017 d’equiparació 
amb bombers:  el Govern ha inclòs el darrer tram d’equiparació en un “avantprojecte” 
de Llei de pressupostos.  
 
Ara bé, també va dir que això no implica que s’inclogui en el projecte de Llei que 
presenti el Govern, o que pot ser que no s’aprovi en la Llei de pressupostos com ha 
succeït  l’any 2018,  l’any 2019 i està previst que tampoc s’aprovi cap llei a l’any 2020 
on es continuarà en pròrroga pressupostària. 
 
 
QUE DEMANEM? 
 

1. L’aplicació immediata de l’equiparació amb bombers mitjançant l’aprovació 
del Govern d’un decret llei que concedeixi un suplement de crèdit als 
Pressupostos de la Generalitat de 2017 prorrogats al 2019, preveient 
expressament el crèdit de despesa necessari per fer efectiu el darrer tram 
d’equiparació retributiva com s’està fent en altres cassos. 
 

2. Es reconegui el dret a percebre els endarreriments de 2011 a 2018 i que es 
facin efectius en quatre pagaments al llarg dels anys 2020 a 2022. 
 

3. La millora retributiva s’aplicarà a part dels increments generals que 
poguessin establir-se pel conjunt del personal funcionari de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
4. El manteniment de l’equiparació si s’acordessin per la resta de funcionaris 

de cossos especials del Departament modificacions dels seus conceptes 
retributius que representin increments addicionals sobre els actualment vigents. 

 
 

Barcelona, 19 de setembre de 2019 


