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CONSULTA PREACORD DE CONDICIONS LABORALS A MOSSOS 

 

Resum del contingut del preacord presentat pel Departament d’Interior, i que USPAC 

sotmet a la seva afiliació: 

 

1. Equiparació amb col·lectius especials 

 

USPAC va demanar el pagament immediat  dels 300 euros corresponents al darrer 

tram d’equiparació del 2008; l’actualització d’aquest import a 2020 i l’equiparació real 

amb bombers on hi ha una diferència mínima de 1.500 € anuals al complement 

específic (Punt 8) 

 

Interior ja va acceptar abans d’aquest preacord el pagament de 300 euros de 2008  

però condicionat a l’aprovació de pressupostos. Es manté igual. 

 

2. Val menjador 

 

USPAC va proposar 19 euros a totes les jornades de 12 hores o més (Punt 5.3). 

 

Interior accepta pagar totes les jornades de 12 hores o més però a 8 euros bruts. 

 

3. Pagues extres 

Matèria de Funció Pública. 

 

4. Assumptes personals 

 

USPAC va demanar les 68 hores d’assumptes personals (Punt 11.1) 

 

Interior accepta el reconeixement de les 68 hores per assumptes personals. 

 

5. Recuperació de la IT al 100% 

Matèria estatal. 

 

6. Fons d’Acció Social 

Matèria de Funció Pública 
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7. Pagament dispositiu Àgora 

Resolt al 2018. 

 

8. Jubilació anticipada 

Depèn de l’Estat. 

 

Interior ratifica l’escrit del darrer Secretari General d’Interior Sr. Cèsar Puig adreçat a 

la Secretaría de Estado el 28 de maig de 2015 demanant la jubilació anticipada per 

mossos. 

 

No està inclòs als pressupostos però Interior “es compromet a impulsar durant l’any 

2020 el desplegament normatiu dels òrgans competents de l’Estat”, condicionant el 

resultat al que determini l’Estat. 

 

9. Manca efectius 

Interior manté el compromís de continuar fent convocatòries per arribar a aquest 

número com està fent des del 2017. 

 

10. Preu actual hores extraordinàries 

 

USPAC va demanar preu mínim hora ordinària per categoria i nivell, i actualització 

anual amb l’increment de les retribucions per mantenir l’equiparació (Punt 7).  

 

L’hora ordinària a 2020 de Mosso Nivell 1 és de 21,80 €. Interior proposa 21,56 € 

l’hora extraordinària diürna; i 25,87 € la nocturna o festius. 

 

Interior accepta la proposta d’USPAC que s’actualitzi amb els increments retributius 

anuals de Funció Pública. 

 

11. Q5 harmonitzat 

 

USPAC va proposar Q5 i horari de torn per tots els efectius que facin servei 24 hores 

les 365 hores de l’any, com APEN, ARSET, ARIACD... (Punt 1.1) 
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Interior accepta Q5 per APEN, ARSET, ARIACD, servei de cos de guàrdia de l’ISPC i 

efectius de seguretat a Complex Central. 

 

12. Complement de productivitat 

Depèn de Funció Pública. 

 

13. Pla de carrera de seguretat ciutadana 

Interior accepta reprendre les negociacions iniciades al 2018 pel Pla de carrera per 

USC. 

 

14. Compensació de les nis i festius 

 

Funció pública va aprovar al gener de 2019 que el 0,25% de la total massa salarial de 

tots els funcionaris es repartissin segons acord en negociació col·lectiva. 

 

Interior proposa que aquest import vagi destinat a incrementar el preu de l’hora 

nocturna en 0,43 € el 2019 i 0,38 € el 2020. 

 

15. Mesa de Funció Pública 

Depèn de Funció Pública. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 20 de febrer de 2020 
  


