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Més de 3.000 contenciosos iniciats per SAP-
FEPOL sobre reconeixement d’AP per antiguitat 

Barcelona,  14 d’abril de 2021.- 

Durant els darrers dies, diverses organitzacions sindicals han iniciat una campanya de reconeixement dels 
permisos d’assumptes personals per antiguitat, de persones membres del cos de mossos d’esquadra 
que l’any 2016 tenien com a mínim 6 triennis. 

Algunes d’aquestes organitzacions com USPAC han arribat a manifestar interessadament al col·lectiu, que 
el Departament d’Interior s’ha negat a reconèixer aquest dret i que, gràcies a la seva acció judicial, els 
Jutjats els hi han donat la raó.  

Sobre aquesta qüestió, persones afiliades a la nostra organització ens heu anat preguntant diverses 
qüestions que amb aquest comunicat volem traslladar a tot el col·lectiu. 

Primer.- SAP-FEPOL va iniciar l’any 2012, la campanya que recentment USPAC i SPC han iniciat per al 
reconeixement dels assumptes personals per antiguitat. Una campanya que consistia en la presentació 
massiva de contenciosos administratius per provocar el reconeixement d’un dret, que mai ens havia estat 
admès.  

Segon.- Fruit de la nostra acció judicial, SAP-FEPOL obtenia l’any 2014  la primera sentència que 
reconeixia per a un membre del cos de mossos d’esquadra, els permisos d’assumptes personals per 
antiguitat a partir del sisè trienni.  

Una sentència a més, que per recurs del Departament d’Interior, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va haver de resoldre definitivament en favor dels interessos col·lectius, l’abril del 2015. 
Per tant, des d’ençà més de 3000 procediments portats exclusivament per SAP-FEPOL han provocat el 
reconeixement d’un dret que com s’ha dit, mai havia estat reconegut per als mossos i les mosses 
d’esquadra. 

Tercer.- Lluny d’admetre aquest dret, l’Administració l’any 2016 va seguir sense reconèixer els AP per 
antiguitat, motiu pel qual SAP-FEPOL -amb una nova campanya sindical- tornava a denunciar-ho davant 
del Contenciós Administratiu i ho tornava a guanyar tal i com ho havien fet un any abans. 

Quart.- No és cert per tant, que USPAC hagi guanyat res als Jutjats. Simplement es beneficia de les 
sentències obtingudes per SAP-FEPOL, per reclamar avui un dret que, per la contundència de les 
sentències del TSJC, ha provocat el reconeixement d’inici i de facto del propi Departament d’Interior que 
no dubta en aplanar-se i evitar així la condemna en costes. 

Cinquè.- Així doncs, totes aquelles persones de la 12a promoció  i afiliades a SAP-FEPOL que l’any 
2016 no vàreu fer cap acció de demanda judicial, podeu posar-vos en contacte amb els delegats i 
delegades de referència per reclamar els dies d’AP per antiguitat del 2016. Per cert, al ser nostra la 
sentència, la data límit per demanar l’extensió d’efectes no és del 16 d’abril del 2021.  

Per cert.- Quan SAP-FEPOL va iniciar les corresponents campanyes, aquells que avui s’aprofiten de les 
nostres sentències ens criticaven al·legant que aquest (el dels AP per antiguitat) era un dret que se’ns 
havia de reconèixer per a tots, sense necessitat d’haver-ho de reclamar individualment.  

Encara que sigui tard, ens alegrem que s’iniciïn campanyes com les que SAP-FEPOL va liderar ara fa 
set anys, les quals van permetre en primer lloc que una gran quantitat d’afiliats i d’afiliades que així ho van 
demanar el poguessin gaudir i en segon lloc, el seu reconeixement per Acord sindical l’any 2017. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


