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0. Introducció   

La Instrucció 1/1999 del director general de Seguretat Ciutadana, de 4 de gener, sobre 
el règim jurídic de la prestació d’activitats docents per part dels funcionaris del cos de 
Mossos d’Esquadra estableix un procediment normalitzat que fixa els terminis i les 
responsabilitats de les diferents unitats que hi participen. 

A partir de l’aprovació del Decret 19/2002, de 22 de gener, de reestructuració parcial 
de la Direcció General de Seguretat Ciutadana, s’ha evidenciat la conveniència 
d’introduir determinats canvis per adaptar els procediments i les unitats competents en 
la gestió i l’autorització per a l’exercici d’activitats docents per part dels funcionaris del 
cos de Mossos d'Esquadra a la nova estructura orgànica de la Subdirecció General de 
la Policia. 

Així mateix, l'increment quantitatiu i qualitatiu d’efectius i de les funcions del cos de 
Mossos d'Esquadra han generat un augment considerable de les necessitats 
formatives d'aquest cos, com a conseqüència dels constants i nombrosos processos 
de provisió i de promoció interna que duu a terme l'Escola de Policia de Catalunya, la 
qual cosa ha comportat que la majoria de les activitats docents s'hagin de prestar dins 
de la jornada de treball planificada per tal de donar resposta a la totalitat de les 
demandes de formació. 

Aquests fets aconsellen adaptar l’actual sistema de desenvolupament d’activitats 
docents per part dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra als nous requeriments 
organitzatius plantejats pel procés de desplegament en substitució de les forces i els 
cossos de seguretat de l’Estat i ampliar-ne la regulació.  
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Vista aquesta instrucció amb les organitzacions sindicals amb representació al Consell 
de la Policia-Mossos d’Esquadra en la sessió del dia 30 de maig de 2003;    

D’acord amb l’anterior, de conformitat amb l’article 16 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat i l’article 5.2 d) del Decret 157/196, de 14 de maig, de determinació dels 
òrgans que exerceixen les atribucions i les facultats atorgades al Departament 
d’Interior per la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat -Mossos 
d’Esquadra, dicto les normes següents: 

1. Àmbit d’aplicació subjectiu  

Aquesta instrucció és d’aplicació als funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra que 
desenvolupin activitats docents.   

2. Àmbit d’aplicació objectiu  

Aquesta instrucció regula la participació de funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra 
en les activitats formatives establertes en l’article 2 b) i g) de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.   

De conformitat amb el que disposa l'article 2 b) de la Llei esmentada no es considera 
subjecte a incompatibilitat la participació en seminaris, en cursos o en conferències 
tinguts en centres oficials destinats a la formació de funcionaris, si no tenen un 
caràcter permanent o habitual i no superen les setanta-cinc hores anuals. 

Així mateix, no es considera subjecte a incompatibilitat, d’acord amb el que disposa 
l'article 2 g) d’aquesta mateixa llei, l’assistència ocasional a congressos, seminaris, 
conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no s’originin com a 
conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis.  

Aquesta instrucció regula la participació de funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra 
en les activitats docents que desenvolupi l'Escola de Policia de Catalunya i en les 
activitats formatives de qualsevol altre centre oficial docent.  

També és d’aplicació en la participació dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra 
en les activitats docents desenvolupades per centres que no gaudeixin de la 
consideració de centres oficials destinats a la formació de funcionaris. Pel que fa a 
aquests centres de formació no els és d’aplicació l’apartat 4 sobre els criteris de 
selecció per a la designació del professorat.   

3. Autorització per a l’exercici d’activitats docents  

Les activitats formatives establertes en el punt anterior i la participació en 
conferències, ponències, jornades, etc. han de ser prèviament autoritzades pel cap de 
la Comissaria General Tècnica, mitjançant la comunicació que, a aquest efecte, realitzi 
la Divisió d’Ordenació i Programació Professional.  

Igualment, el cap de la Comissaria General Tècnica ha d'autoritzar la participació dels 
funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra en les activitats docents desenvolupades 
per centres que no gaudeixin de la consideració de centres oficials destinats a la 
formació de funcionaris. 
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4.Criteris de selecció per a la designació del professorat 

La designació dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra com a professors en 
qualsevol activitat formativa, ja sigui com a titulars o substituts d’aquests, ha 
d’efectuar-la la Comissaria General Tècnica, d’acord amb els criteris de selecció 
següents i en l’ordre expressat: 

- Relació entre el nivell de coneixements (formació acadèmica), l’experiència 
professional i el lloc de treball ocupat pel professor i el contingut de l’activitat a 
realitzar . 

- L’experiència professional acreditada en activitats docents a l’Escola de Policia 
de Catalunya o qualsevol altra institució oficial de reconegut prestigi. 

- La valoració efectuada per l’Escola de Policia de Catalunya d’activitats 
formatives anteriors en què hagi intervingut el professor.  

També cal tenir en compte els límits següents:  

- El professor ha d’ésser de la mateixa o superior categoria que la que tenen les 
persones destinatàries del curs, llevat que tingui uns coneixements acreditats 
en l’especialització més elevats que els que tindria qualsevol dels interessats 
en impartir la formació de què es tracta. 

- L’activitat docent no pot tenir un caràcter permanent o habitual ni superar les 
setanta-cinc hores anuals, de conformitat amb el que disposa l'article 2 b) de la 
Llei 21/1987. 

- No es pot impartir més d’una assignatura en un mateix curs de formació. 

Com a principi inspirador d’aquest procediment selectiu cal tenir en compte totes les 
regions policials i unitats territorials per a la designació dels membres del cos que 
hagin d’impartir la formació. 

En cas d’absència, malaltia, compliment d’una sanció de suspensió de funcions o 
impossibilitat per impartir el curs de formació, la persona responsable de la docència 
ha de comunicar-ho a la Comissaria General Tècnica amb suficient antelació per a 
designar una altra de substituta. 

5. Requisits en l’exercici d’activitats docents  

Els funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra han de desenvolupar les activitats 
docents, amb independència de la seva naturalesa, fora de la jornada de treball 
planificada, llevat que hi hagi l'autorització expressa del cap de la Comissaria General 
Tècnica. 

Es consideren fora de la jornada de treball planificada les situacions següents: dia 
festiu (dia planificat com a dia lliure de servei a tots els efectes), permís per assumptes 
personals, permís per hores acumulades i període de vacances. 

Si escau, els funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra han de sol·licitar els permisos 
o les llicències oportunes o bé, excepcionalment i sempre que les necessitats del 
servei ho permetin, la modificació de la distribució de la jornada de treball durant tot el 
període de l'activitat docent de què es tracti. 
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6. Autorització de permisos i llicències per a la prestació d’activitats docents 

Els comandaments policials identificats a la Resolució de 14 de novembre de 2002, 
per la qual s’autoritza la signatura del director general de Seguretat Ciutadana, si les 
necessitats del servei ho permeten, han de resoldre sobre les sol·licituds de permisos i 
llicències esmentades, així com de les sol·licituds de modificacions de la distribució de 
la jornada de treball per raó de la participació dels funcionaris del cos en les activitats 
docents. 

Els comandaments policials corresponents han de vetllar perquè el desenvolupament 
de les funcions docents no incideixi negativament en les tasques pròpies dels llocs de 
treball dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, qualsevol 
anomalia o incidència que es detecti ha de ser comunicada immediatament a la Divisió 
d’Ordenació i Programació Professional. 

7. Declaració d’exercici d’activitats docents 

Els funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra, quan hagin finalitzat les activitats 
docents a l'Escola de Policia de Catalunya, han d’emplenar el formulari DAD 41, 
Declaració d'exercici d'activitats docents de funcionaris del CME i trametre'l, en un 
termini màxim de 15 dies, amb el vistiplau del seu comandament, a la Divisió 
d’Ordenació i Programació Professional. 

Els funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra que desenvolupin activitats docents en 
altres centres - públics o privats- han d’emplenar, un cop acabades les activitats, el 
formulari DAD 41, Declaració d'exercici d'activitats docents de funcionaris del CME, i 
trametre'l en un termini màxim de 15 dies a la Divisió d’Ordenació i Programació 
Professional. 

8. Clàusula anul·lativa 

Aquesta Instrucció anul·la la Instrucció 1/1999 del director general de Seguretat 
Ciutadana, de 4 de gener, sobre el règim jurídic de la prestació d’activitats docents per 
part dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra. 
 
Aquesta Instrucció s’ha d’aplicar l’endemà de la seva signatura. 
 
Barcelona, 25 de setembre de 2003  
 
 
 
 
 
 
Xavier Martorell i Villalobos 
Director general de Seguretat Ciutadana 
 
SGCP/mcp  
 


