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SAP-FEPOL ES REUNEIX AMB EL SECRETARI D‘ESTAT DE LA 
SEGURETAT SOCIAL PER ACCELERAR LA JUBILACIÓ ANTICIPADA 

 
Barcelona, 24 de gener del 2018.- 

Avui 24 de gener del 2019, el Sindicat 
Autònom de Policia (SAP-FEPOL) s’ha reunit 
a Madrid amb el Secretari d’Estat de la 
Seguretat Social Sr. Octavio Granado, per tal 
d’accelerar el procés que ha de permetre als 
membres del cos de mossos d’esquadra, 
jubilar-se de manera anticipada. 

La nostra organització sindical ha volgut saber 
de primera mà, com està a dia d’avui el procés 
(en el qual estem personats com a part) que ha 
de permetre avançar l’edat de jubilació als 
membres de la Policia de la Generalitat. 

Doncs bé! Fruit de la reunió, la nostra organització sindical ha tingut coneixement que el 
procés a dia d’avui està ATURAT. Malgrat algunes informacions d’algunes organitzacions 
sindicals apuntaven que tot estava aconseguit, la Secretaria d’Estat ens ha comunicat que ans el 
contrari, el procés de jubilació anticipada del cos de mossos està ATURAT. 

I quin és el motiu? A dia d’avui tot està aturat perquè encara està pendent un tràmit inicial i que 
no és altre que el procés de confirmació, mitjançant el qual la Generalitat de Catalunya i el 
Departament d’Interior comuniquen al Ministeri està d’acord en aprovar la nostra jubilació 
anticipada. 

Cal recordar que en qualsevol procés de jubilació anticipada, l’empresa ha de fer-se càrrec d’un 
tant per cent del cost que suposa dur-la a terme i per tant, és part imprescindible la confirmació a 
la realització del procés del Departament d’Interior. 

Davant la sorpresa de la nostra organització sindical, el Secretari d’Estat s’ha compromès a 
adreçar-li una carta al Conseller d’Interior de manera immediata per tal que confirmi si el 
Departament està disposat o no, a acceptar la part corresponent que hauria d’assumir per poder 
avançar la nostra edat de jubilació. 

A tal efecte, SAP-FEPOL ha traslladat al Secretari d’Estat de la Seguretat Social els extrems 
manifestats pel propi Departament en els darrers Consells de la Policia i en les darreres reunions 
de negociació, respecte la predisposició mostrada pel propi Departament a assumir com a seves, 
les nostres reivindicacions sobre aquesta qüestió.  

Per tant presumim que el tràmit del procés de confirmació no serà impediment per accelerar el 
procés de jubilació anticipada. Així mateix, la nostra organització ha arrencat el compromís del 
propi Secretari d’Estat de realitzar una reunió a tres bandes (Ministeri - Departament d’Interior i 
sindicats). Per tant treballarem per tal que aquesta reunió es produeixi properament.  

SAP, TREBALLEM X   A TU! 


