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GAUDIMENT DE DIES ADDICIONALS PER ANTIGUITAT 

(AP’S 2016/17) SOLUCIONEM DUBTES. FAQ’S 

 

Què són els AP’S per antiguitat i per què els podem reclamar ara? 

• Fins l’any 2012 gaudíem de 9 dies d’AP’S (68 hores). 

  

• 2012 (març). Llei catalana redueix a 6 dies + 2 dies addicionals per 

antiguitat en fer el sisè trienni; i 1 dia més per cada trienni després del 

vuitè (6 + 2 + 1). 

 

• 2012 (juliol).  Llei de bases estatal. Redueix a 3 dies AP’S. 

· 2013. Amplia a 4 dies. 

· 2014. Amplia a 5 dies. 

· 2015. Amplia a 6 dies (possibilitat que cada administració ampliï 2+1) 

 

• 2016. Llei catalana. Tots els funcionaris Generalitat 6+2+1. 

Mossos. 6  dies. La DGP denega els dies addicionals per antiguitat perquè 

considera que no li és aplicable la normativa general de Funció Pública.  

 

• 2017. Mitjançant un Pacte entre l’administració i les organitzacions afins, 

es simula un èxit sindical: a partir de l’agost de 2017 els mossos també 

tindran els dies addicionals de permís per antiguitat. Amb la diferència 

que no recuperem els de l’any 2016/17 que tots els funcionaris 

catalans van gaudir. 

 

• 2020. Després de 4 anys de batalla judicial, els Jutjats ens donen la raó: 

els mossos també tenien dret a gaudir de dies addicionals per 

antiguitat a l’exercici policial 2016/17. 
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Es poden demanar malgrat haver fet la reclamació d’extensió d’efectes 

d’AP’S al 2016? 

 

Sí. Aquella demana es referia als AP’S addicionals de l’any 2012, no als de 

l’any 2016 que són els que es reclamen ara. 

 

Qui els pots reclamar? 

 

Qui al 2016 hagi complert els sisè trienni, com a mínim, (incloent la 12ena 

promoció). Igual que aquest company que li ha estat reconegut el seu dret el 

03/02/2021: 

 

 

Quants mossos poden estar afectats? 

 

Calculem que més de 4.000 mossos tenen dret a exigir, ara, aquests dies 

addicionals. Una feinada per les organitzacions sindicals que ens atrevim a 

reclamar-ho. 

 

Com fer-ho? 

 

Els afiliats d’USPAC adreçant un correu a pap16@uspac.cat amb la nòmina de 

desembre de 2016 per acreditar que s’ha complert, mínim, 6 triennis.  

 

Els companys no afiliats poden reclamar-ho al seu sindicat o posar-se en 

contacte amb els nostres delegats. 

USPAC NO REGALARÀ ELS NOSTRES AP’S A LA CASA!  
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