
 

1/1 
 
C-186/2021 

C
O
M
U
N
I
C
A
T

ARA SÍ, JA ES DEFINITIU. EL “BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO”  APROVA LA JUBILACIÓ 

ANTICIPADA PER ALS MEMBRES DEL COS DE 

MOSSOS D’ESQUADRA A TRAVÉS DE LA LLEI DE 

PRESSUPOSTOS. 
Barcelona, 29 de desembre de 2021.- 

 

Ahir, 28 de desembre, el Ple del Congrés de 
Diputats va aprovar la proposta de Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2022, que avui, 29 de desembre ha estat 
publicada al BOE Núm. 312. La Llei entrarà 
en vigor el dia 1 de gener del 2022, el que 
significa que la JUBILACIÓ ANTICIPADA 
PER APLICACIÓ DE COEFICIENTS 
REDUCTORS per al Cos de Mossos 
d’Esquadra ja és un fet. 

Feia molts anys que el Sindicat Autònom 
de Policia (SAP-FEPOL) esperava poder 
anunciar-ho. Després de l’Acord del 2020 
(tan criticat per alguns) i després d’un treball 

ingent durant aquest 2021, tot i que alguna organització sindical continuava dient 
que no es faria efectiva al 2022 perquè els pressupostos de la Generalitat no ho 
contemplava. ARA JA ÉS UN FET. Igual alguns encara pensen que no??? 

Per tant, amb aquest comunicat volem felicitar a totes les persones membres 
del cos de mossos d’esquadra i especialment aquelles que es troben a les 
portes o en període de jubilar-se anticipadament. A partir de l’1 de gener, totes 
les persones treballadores del CME que es vulguin jubilar anticipadament i 
compleixin els requisits, podran demanar-ho a la Seguretat Social. 

També hem de dir que hi ha moltes qüestions encara per resoldre, i que 
intentarem resoldre amb el “Director General de Ordenación de la Seguridad 
Social”, el Sr. Borja Suarez, en la reunió que esperem tenir a principis de gener 
de 2022. Ara, i permeteu-nos l’expressió, a gaudir aquests dies d’aquesta gran 
fita aconseguida, que ha estat gràcies a totes les persones treballadores del 
CME.     BONA ENTRADA D’ANY A TOTHOM. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21653 


