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BOMBERS. JORNADA I HORARI 
 
Us resumim, tot seguit, els principals temes tractats a la darrera reunió amb els responsables del 
Departament sobre jornada i horaris del nostre Cos de Bombers. 

 

Compensació de les hores extres amb temps de treball. 
 
Després de 2 hores i mitja de reunió no hem tret cap conclusió clara: si de 12h o 24h i quant es poden 
compensar. Els sindicats estem d’acord en deixar compensar planificant-les al quadrant a 12h i tal com 
marcava la versió 7 i anteriors que es podia fer, ara versió 8, ho van treure pel conflicte que generava en les 
guàrdies. Tambe ens informen que els dies considerats festius especials per compensar a 2 les hores extres 
realitzades, passen a ser 16 en comptes dels 15. 
 
CCOO hem demanat que s’incloguin les de 24h i que es puguin programar a l’estiu mes enllà de limitar-ho 
al risc. L’Administració no entén que tenim un problema estructural de manca de personal per cobrir totes 
aquestes disposicions horàries (P0, compensacions horàries, etc,). CCOO no estem d’acord en augmentar 
els mínims no establerts a l’estiu, poden eixugar totes aquestes qüestions, sense generar més hores extres. 
 
CCOO també demanem que no es programin GA en quinzenes d’estiu a costa de treure-les de festes 
senyalades o de finals d’any; s’ha de mantenir una carència uniforme i permetre la realització de P0 a l’estiu 
sense dependre del risc d’incendi fins que no es dimensionin els torns de tal manera que permetin realitzar 
els P0 quan el personal vulgui gaudir-los.  
 
Sobre la realització del P0 2021 fins al 28 de febrer, l’Administració exposa que, segons les seves 
previsions, serà suficient per eixugar les hores que queden. Si es detectés que no s’aconsegueix es podria 
tornar a parlar d’ampliar-lo mes enllà. 
 
Preu hores extres i guàrdies d’estiu 2022 (s’haurà d’aplicar el 2% de pujada salarial): 

Hores extres:  
- D; 22,06 € 
- C; 24,58 € 
- B; 29,94 € 
- A; 32,98 € 
 

Guàrdies d’estiu: 
- D; 23,75 € 
- C; 25,39 € 
- B; 30,92 € 
- A; 33,90 € 

Carrera professional i punts d’ampliació d’acords. 
 
La carrera professional, segons la DG, ha salvat el primer escull via modificació de la llei 5/1994 i ara li falta 
passar per la Comissió de retribucions i despeses (entre el 26 de gener i el 2 de febrer), perquè pugui tirar 
endavant i portar-la a negociar per tancar el tema. Els punts d’ampliació d’acords també han de passar per 
aquesta comissió. Ens emplacem per una propera reunió per tancar temes. 
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