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Companys i companyes ja fa aproximadament dos anys que IAC-CATAC i la resta de sindicats vam 
recollir la demanda d’aconseguir la jubilació anticipada pels agents del CAR. Sense cap mena de 
dubte és una aspiració legítima i plenament justificada donat que som un col·lectiu que per les 
nostres tasques i particularitats compleix amb escreix els requisits que marca la normativa (article 2 
del Reial Decret 1698/2011 https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/11/23/pdfs/BOE-A-2011-
18401-C.pdf) perquè se’ns apliquin coeficients reductors o l’anticipació en l’edat d’accés a la 
jubilació. 
 
Des d’IAC-CATAC al ser un sindicat únicament d’àmbit català erem conscients que no teniem les 
eines necessaries per tenir influència allà on finalment es decidiria la qüestió. El que sí hem fet en 
aquest temps ha estat demanar, a les diferents reunions mantingudes amb grups parlamentaris i 
amb la Consellera, que quan arribés el moment donessin el suport polític necessari a l’aspiració de 
la jubilació anticipada. 
 
VIA GOVERN DE L’ESTAT 
Altres sindicats d’àmbit estatal (pel que sabem UGT i CSIF) han demanat al Govern de l’Estat, via 
Secretari d’Estat de la Seguretat Social, que iniciï el procediment per aconseguir l’anticipació de la 
jubilació regulat pel Reial Decret 1698/2011. Sabem que molts companys d’arreu de l’Estat estan 
treballant en aquesta aspiració compartida i agraïm la iniciativa i la feina feta, però hem de ser 
conscients que aquesta via sent la més ortodoxa pot arribar a ser molt farragosa: Els policies locals 
van trigar 8/9 anys en aconseguir-ho!!. L’Administració per la seva naturalesa és prou lenta però en 
els casos de canvi de règim de la SS d’un sector/col·lectiu concret no està “especialment motivada”, 
a més hem de tenir en compte que es necessària molta voluntat política… tot i que en aquest sentit 
creiem que l’estatus quo actual pot jugar a favor nostre. 
 
VIA SENAT 
Però gràcies a companys del Barcelonès (“al César lo que es del César”) se’ns ha obert una altra via 
per aconseguir la fita, una via que no substitueix pas a l’anterior donat que són perfectament 
compatibles i creiem que al estar obertes ambdues donaran lloc a sinergies. Aquesta segona via 
consisteix en aconseguir la jubilació anticipada via Proposició de Llei al Senat. Al fer-se directament 
mitjançant una Llei es guanyaria força temps comparat amb la via oberta actualment. 
 
El companys van veure que aquesta via ja s’havia obert per Unidas Podemos al 2018, de fet van fer 
dues Proposicions de Llei, una per bomberos forestales i una altra per agentes forestales, la 
diferència substancial és que la primera en la seva disposició addicional cinquena incloïa la petició 
de jubilació anticipada i a la segona sorprenenment no se’n feia cap menció… . Una distinció de 
totes totes injusta i inexplicable donat que per la diversitat de les nostres tasques i funcions tenim 
molts més índex de perillositat, toxicitat i penositat associats. 
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Us adjuntem els enllaços a les dues proposicions de Llei: 
 
-Bomberos Forestales: 
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_312_2390.PDF 
 
-Agentes Forestales: 
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_270_2101.PDF 

 
Les dues proposicions de Llei promogudes per Unidas Podemos al 2018 han decaigut com a 
conseqüència del canvi de legislatura, però sens dubte les tornaran a presentar i ara amb una 
posició política de major rellevància. Per tant hem d’aconseguir entre tots que en aquesta nova fase 
la Proposició de Llei de Agentes Forestales inclogui la mateixa disposició addicional cinquena que la 
Proposició de Llei de Bomberos Forestales: 
 

Disposición adicional quinta. Anticipación de la edad de jubilación. 

1. Se reconoce por medio de esta Ley la actividad de Bombero Forestal en todas sus categorías y escalas 

como profesión sometida a un índice excepcional de peligrosidad, toxicidad y penosidad, en los términos del 

artículo 2 del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el 

procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema 

de la Seguridad Social. 

2. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno deberá aprobar mediante 

Real Decreto la anticipación de la edad de jubilación de la actividad de Bombero Forestal, con los 

coeficientes reductores que se determinen en los estudios preceptivos del Instituto de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, conforme a lo previsto en el artículo 12.3 del Real Decreto 1698/2011. 
 

Amb l’oportunitat d’aquesta segona via des de la Secció d’Agents Rurals d’IAC-CATAC hem vist 
clarament com podem aportar el nostre gra de sorra, i demanarem a la resta de representants dels 
treballadors que també explotin aquesta opció tot i que els seus sindicats a nivell estatal hagin 
encetat una de diferent. Us fem cinc cèntims del que hem fet i tenim previst: 
 
- REUNIONS AMB SENADORS/ES: Ens hem reunit amb un senador de ERC de l’àmbit pirinenc i li ha 
semblat totalment justificada la nostra demanda, ens ha comunicat que ho transmetrà al seu grup 
parlamentari al Senat perquè en donin suport quan arribi el moment. (hem de pensar que en 
aquesta legislatura ERC és la tercera força política al Senat i sobretot que té una influència política 
molt més important que a l’anterior…). També tenim previst reunir-nos en pocs dies amb una 
senadora de JXCAT per aconseguir més suports.  
 
-REUNIÓ AMB EN COMÚ PODEM: Hem sol·licitat una reunió urgent amb el grup parlamentari de 
ECP (amb el qual tenim una molt bona relació) donat que és Unidas Podemos (UP) el partit que ja té 
gran part de la feina feta al haver promogut una Proposició de Llei al 2018 en relació als Agentes 
Forestales. Això sí ara hem d’aconseguir que traslladin a UP la congruència d’incloure la nostra 
jubilació anticipada a la propera Proposició de Llei.  
 
-COMUNICAR: Traslladarem en la mesura de les nostres possibilitats aquesta via del Senat a la resta 
de companys d’arreu l’Estat perquè facin el possible per aconseguir el màxim suport polític en els 
seus respectius territoris.  
 

Tenim dues vies obertes que sens dubte es reforçaran entre elles. És indiferent 

quina sigui finalment la que aconsegueixi l’objectiu, l’important es fer-ho i per això 

hem d’anar plegats. 
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