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A TOT EL COL·LECTIU DEL COS DE BOMBERS 

 
Barcelona, 1 de febrer de 2008 

 
Podem dir que aquest mes de gener del 2009, ja ha nascut l’Associació per la Integració Laboral 
de Bombers amb Discapacitats, AIL-BOD . 
 
L’Associació ha estat creada per Bombers amb Discapacitat, com a conseqüència d’un accident 
laboral o bé per una malaltia comuna en situació de Segona Activitat. 
 
Els bombers en segona activitat hem cregut que cal organitzar-nos com a associació, ja que ens 
calia una eina per tal de canalitzar tots els esforços cap la mateixa direcció i així poder ajudar 
als nostres companys que tinguin la desgràcia de patir una discapacitat; desprès d’haver patit la 
penosa i força complicada experiència personal de passar de bomber a minusvàlid. Creiem que 
des de l’associació podem facilitar la necessària  comunicació i enteniment entre l’Administració, 
els sindicats i els companys que tinguin que passar a una segona activitat, així com poder 
informar i canalitzar tot tipus de prestacions ja siguin mèdiques o econòmiques. 
 
La Segona Activitat dins del propi Cos de Bombers amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, regula els 
serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, actualment modificada 
per la Llei 5/1999, del 12 de juliol. Tot i que el seu article 39 ja regulava la Segona Activitat, la 
Administració no l’aplicava als propis bombers quan patien un accident. Anys després i amb el 
nou decret 241/2001 fa la regulació més explícita i concreta, però tampoc l’Administració la va 
posar en pràctica fins al febrer del 2004. 
  
Caldria preguntar-se què va passar  abans del 2004 amb els bombers que van tenir 
accidents per exemple dins del Cos de Bombers. A aquests bombers se’ls indemnitzava 
amb la pensió del 55% de la base reguladora i perdien la plaça i la feina, havent de buscar una 
nova feina. En alguns casos, la justícia (si es que el bomber reclamava) els hi donava la raó i els 
retornava al servei, forçada la Administració per la sentència, val a dir que altres no varen tenir 
aquesta oportunitat. A alguns, fins i tot, els va costar 5 anys i força diners seus retornar al 
Servei en una “possible segona activitat”, sense cap suport, prèvia demanda als jutjats i amb 
tota la raó de cara.  
 
N’hi ha força casos més en l’anonimat que tenen el nostre respecte i suport. L’Associació  us 
dóna les gràcies a aquells que heu fet de la Segona Activitat un fet que ens beneficia a 
tots; cal no oblidar que dins de la nostra  feina n’hi ha tasques d’un alt risc, que avui o demà 
ens pot passar factura, tot i que potser no hi som suficientment conscients del tot, en el que ens 
pot passar en el nostre treball de bomber.  
 
Dins del nostre col·lectiu se sent parlar molt dels companys que restem en Segona Activitat. 
Des d’aquestes ratlles, i amb la màxima humilitat, voldria demanar que tots féssim una reflexió 
personal de l’abans i del després de tenir regulada la Segona Activitat. 
 
Vàrem aconseguir per fi una segona activitat i, segons informació de l’Administració, es vol 
modificar el que ens va costa tant i, segons diuen, es vol aplicar el mateix decret que el dels 
mossos d’esquadra. 
 
Tots hem sentit la dita de que la salut no es paga amb diners. Val a dir que fins que no la 
perds no saps el que és. Cal tenir en compte que si un company perd una cama un braç o es 
trenca la columna, dubto que ell no canvií els diners per la salut, malauradament ell ja no 
pot triar. Quan  et diuen que tens una incapacitat permanent existeix el reconeixement d’una 
pensió, que no  es retribució sinó que és una prestació; és una compensació de danys i, tal com 
he dit, a ell no li retornaran el braç... Aquest és un dret que ja reconeix la Llei de la Seguretat 
Social i, en molts casos, una necessitat, ja que les despeses que suposen algunes 
minusvalideses són elevades i periòdiques. 
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La llei de la Seguretat Social, en el Real Decret Legislatiu 1/1994, 20 de juny, en defineix 
clarament en el article 141 aquesta qüestió, de vegades polèmica segons la empatia de algunes 
persones. L’article 141 diu que en cas de incapacitat  total per la professió habitual, la pensió 
vitalícia corresponent serà compatible amb el salari que pugui percebre el treballador en la 
mateixa empresa o en altra distinta, cal dir també que el Tribunal Suprem recentment a 
reconegut en una de les seves sentencies que és compatible la prestació d’una Absoluta o Gran 
Invalides amb el treball i amb un horari ordinari.    

 
No té cap sentit que una persona amb discapacitat pugui accedir a la funció publica i un 
funcionari amb una discapacitat sobrevinguda es quedi sense feina, i a més quan no es compleix 
la ràtio del 2%.    
 
La Associació té la clara pretensió d’ajudar i deixar que se li ajudi. El nostre esforç parteix sense 
cap suport econòmic, amb la dedicació de temps i recursos propis dels representants de 
l’Associació. Amb la pretensió de posar a la mateixa “alçada de companys de feina” als bombers 
en segona activitat i a la resta dels bombers. Com que tenim clar que la bona feina dignifica i 
uneix a les persones. Una petició seria demanar l’aprovació dels nostres representants 
Sindicals i de la Administració per poder assistir a les reunions de Segona Activitat. 
 
Per això, des de la nostra associació, oferim la nostra col·laboració i experiència a tots, per tal 
de treballar plegats en tot el que fa referència a la Segona Activitat i minimitzar les penúries 
que han de passar tots els companys que han patit una incapacitat per la pèrdua de 
condicions, tant a nivell físic com psíquic. 
 
Per formar part de l'Associació, només ens heu d’enviar el full d'afiliació per fax o correu 
electrònic, que properament el trobareu en la nostra pàgina web. 
 
Per tal de donar suport a la tasca que vol fer l'Associació, poden ser socis tant els funcionaris 
afectats per malalties o incapacitats, com també els funcionaris que simpatitzin amb allò que vol 
resoldre aquesta Associació. 
 
Voldríem demanar a tot el col·lectiu que si sap d'algun company, que estigui fora del cos 
amb una incapacitat permanent, tant si és absoluta o gran invalidesa, li faciliti aquesta 
informació ja que li pot ser d’interès. 
  
Voldríem, si fos possible, que possessiu en la vostra pàgina web d’accés per a tothom aquesta 
carta, la carta de presentació a tot el col·lectiu i un full d'afiliació, que es tant per a 
persones afectades com per a persones que simpatitzin amb la tasca que vol portar a terme 
l'Associació i que no és altre que intentar ajudar, en la mesura de les seves possibilitats i 
coneixements per les experiències del propis membres, a companys que pugin trobar-se en 
situacions que puguin ésser motius d'invalidesa. 
 
Per acabar, si els bombers ens hem d’arriscar amb la clara possibilitat de perdre la salut, creiem 
lícit demanar  al menys una protecció social pel nostre col·lectiu, un suport ferm de la 
Administració i la comprensió del ciudatà. Si abans com bombers en actiu ens sentíem 
orgullosos de la nostra feina, ara necessitem tenir treballs que igualment ens fessin sentir 
recolzats i orgullosos. De vegades el preu pagat està pel damunt de la realitat dels altres... 
 
Quedem a la vostra disposició, per tal de mantenir els contactes que considereu i poder fer un 
front comú en relació a la Segona Activitat. 
 
 
Atentament, 
 
Jaume Navarro Mena  Jordi Garcia Papiol   Pedro Hervàs Fernández 
President AIL-BOD  Tresorer AIL-BOD   Secretari AIL-BOD 


