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SEGURETAT

Interior intenta avançar l’edat de jubilació dels mossos
• La proposta, que es pot aprovar aviat, és canviar el límit de 65 a 60 anys
ANTONIO BAQUERO
BARCELONA
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Una antiga demanda pot tenir al final la seva resposta. El Ministeri de
Treball, concretament l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball, està elaborant un dictamen sobre el dret dels agents dels Mossos
d’Esquadra i les altres policies autonòmiques –Policia Foral navarresa i
Ertzaintza– a jubilar-se als 60 anys, en lloc de fer-ho als 65 com està
establert actualment. La Conselleria d’Interior ha anat demanant des de
l’inici d’aquesta legislatura aquesta modificació al Govern central. Se suma
així als esforços que despleguen diversos sindicats de Mossos, molt
especialment el Sindicat de Policies de Catalunya, que demana el canvi des
del 2002.
Si el dictamen és positiu, la modificació s’inclourà en la llei de seguretat
social que acompanya la llei de pressupostos de l’Estat.
En les últimes setmanes, la Conselleria d’Interior ha enviat al ministeri de
Celestino Corbacho diversos informes en què defensa el canvi. «Primer hi
ha una raó de justícia, ja que es tracta d’equiparar l’edat de jubilació dels
mossos a la de policies nacionals i guàrdies civils», diuen fonts de la

conselleria.
Però no és l’únic motiu. També s’ha fet arribar una completa anàlisi de la demografia del cos. «Per poder
cobrir les necessitats del desplegament, els Mossos d’Esquadra van tenir necessitat d’incorporar, en pocs
anys, un nombre molt important d’agents», assenyalen aquestes fonts.
FRANGES D’EDAT CONCENTRADES / Aquesta circumstància fa que la corba demogràfica del cos estigui
concentrada en unes franges d’edat molt concretes. Avui això no importa, tenint en compte que els
Mossos d’Esquadra són un cos jove, amb una mitjana d’edat de 34 anys, però la situació es farà molt
difícil d’aquí a poques dècades. El 2032, l’edat mitjana del cos superaria els 52 anys. A més, uns 7.000
mossos tindrien dret, per edat, a acollir-se a la segona activitat, i llavors, si ho volguessin, no haurien de
sortir a patrullar. A més, entre el 2037 i el 2044 es jubilarien prop de 1.000 mossos l’any. En aquests set
anys, el cos perdria gairebé 8.000 agents.
«La jubilació als 60 anys permetria avançar aquestes jubilacions i incorporar abans nous mossos per
substituir els que es retirin. Aquesta mesura permetria abaixar l’edat mitjana i rejoveniria la policia
catalana», assenyalen les fonts.
La despesa de l’avançament seria mínima per a la Seguretat Social. En l’actualitat, a tot el cos només hi
ha tres mossos entre els 60 i els 64 anys. Caldria esperar, doncs, fins al 2019 perquè la xifra d’agents
jubilables superés els 100.
Per Àngels Bosch, secretària d’acció sindical del Sindicat de Policies de Catalunya, «aconseguir la jubilació
als 60 és un tema prioritari i una qüestió de justícia». A més, Bosch recorda que el novembre del 2007 ja
van aconseguir incloure al Senat una esmena que al final va ser tombada al Congrés. En la seva opinió, la
mesura és clau. «No es tracta tan sols d’una qüestió de drets laborals, sinó també de servei públic a la
ciutadania. La policia no pot tenir una plantilla envellida», conclou.
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