
 

 

 

          MOCIÓ DELS GRUPS PSPV-PSOE, BLOC-COMPROMÍS I EUPV 

 

PROPOSTA PER RECLAMAR L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE JUBILACIÓ 

DELS MEMBRES DELS COSSOS DE LA POLICIA LOCAL 

MOCIÓ 

 
Vista la petició de les Organitzacions Sindicals que formen part de la plataforma 
estatal per a reclamar l’avançament de l’edat de jubilació de les policies 
autonòmiques i locals, conformada pels sindicats UGT, CCOO i CSIF. 

Atès que, els Pressupost Generals de l'Estat per a l'any 2010 van modificar 
mitjançant una esmena, la llei 40/2007, 4 de desembre, de mesures en matèria 
de Seguretat Social referent a l'aplicació de coeficients reductors en l'edat de 
jubilació per al Cos de l'Ertzaina. 
 
La modificació legislativa, necessària, admetia el reconeixement de la professió 
de policia com a col·lectiu especialment vulnerable i la necessitat d'ajustar la 
seua vida laboral a la situació real, situació emparada en la Llei General de la 
Seguretat Social que en el seu article 161.1 bis empara a les professions de 
“naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa i insalubre” en les quals es 
registren “elevats índexs de morbiditat o mortalitat”. Aquest establiment dels 
coeficients reductors implica i exigeix la realització prèvia d'estudis sobre 
sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de 
treball, la seua incidència en els processos d'incapacitat laboral que genera en 
els treballadors i els requeriments físics exigits per al desenvolupament 
d'aquesta activitat. 
 
En relació amb el col·lectiu de policies locals i autonòmics, en els estudis duts a 
terme per diferents organismes, es desprèn que existeixen indicis de perillositat 
i penositat en el desenvolupament de la seua activitat i que els requeriments 
psicofísics que s'exigeixen per al seu ingrés en el col·lectiu i el 
desenvolupament de la seua vida laboral no poden fer-se a partir d'unes 
determinades edats, complint-se d'aquesta forma els requeriments exigits en la 
legislació per a la reducció d'edat d'accés a la jubilació, com a conseqüència de 
la realització de treballs de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, 
perillosa o insalubre. 
 
Que la professió policial, siga quina siga la seua dependència orgànica, és una 
professió de risc ja no es discuteix; la legislació, els estudis realitzats, 



l'experiència en el desenvolupament de la professió máxime en grans ciutats, 
avalen l'avançar l'edat de jubilació. 
 
L'existència de la jubilació anticipada en altres Cossos de Seguretat de l'Estat 
així com la recent inclusió de la ja esmentada Policia Autonòmica Ertzaina no 
fan sinó ratificar la necessitat de regulació i no discriminació per analogia de la 
resta de policies, a igual risc igual cobertura. 
 
Un policia amb edat avançada és un risc per a la seua pròpia seguretat en el 
treball i per a una eficaç protecció dels ciutadans i dels seus béns, la seguretat 
és un Dret de la Ciutadania. 
 
Pels motius abans esmentats, el Grup Municipal de Compromís presenta 
al Ple de l’Ajuntament, per tal de debatre i, si escau, aprovar, els 
següents: 

ACORDS 

ÚNIC- Instar a la Secretària d'Estat de la Seguretat Social, a la Direcció general 

de l'Ordenació del Territori de la Seguretat Social i a la FEMP, que proposen al 

Congrés dels Diputats la modificació legislativa en matèria de Seguretat Social 

que permeta l'avançament de l'edat de jubilació dels policies locals, a través de 

l'aprovació de les següents mesures: 

 

1º L'aplicació dels coeficients reductors en l'edat de jubilació als membres dels 

Cossos de Policia Local de l'estat, en les mateixes condicions que es 

contempla en la Disposició Addicional 45 del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 

20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei General de la Seguretat 

Social, introduïda per la Llei 40/2007 7 de desembre, de mesures en matèria de 

Seguretat Social. 

 

2º- Sol·licitar al Govern de l'Estat el reconeixement de la professió policial de 

risc i, en conseqüència, la redacció d'un catàleg de malalties professionals amb 

l'objectiu de protegir la salut i posar fi a la injustícia d'una edat de jubilació que 

no tenen en compte la sinistralitat en el sector, la penositat, perillositat i toxicitat 

de les condicions de treball, així com la incidència en els processos 

d'incapacitat laboral que genera, i els requeriments exigits per al 

desenvolupament de la labor policial 

 

 

                                                       Massamagrell, 21 de maig de 2014 

 

APROVADA PER UNANIMITAT 


