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0. INTRODUCCIÓ 
 
El Decret 146/1996 de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels 
membres del cos de Mossos d’Esquadra, estableix que la jornada de treball anual és 
de 1680 hores de treball efectiu. Aquestes hores es porten a terme segons les 
diferents modalitats horàries recollides en els articles 5 i següents del mateix Decret.  
 
No obstant això, la planificació horària en base als quadrants recollits en l’annex I del 
Decret pel personal amb horari de torns provoca que la jornada no exhaureixi 
completament aquest còmput, corresponent al Director General de Seguretat 
Ciutadana determinar el moment en aquestes hores han de fer-se efectives, les quals 
queden agrupades a efectes de planificació en l’anomenada borsa de romanent. 
 
La planificació i posterior execució d’aquestes hores dona lloc, per tant, a la reducció 
corresponent de la borsa de romanent i, paral·lelament, si s’escau, a l’aplicació de la 
compensació que s’escaigui segons els articles 19, 20 i 21 del Decret de Jornada i 
Horari. 
 
Aquesta compensació de les hores de servei generades per perllongaments o per la 
planificació de serveis en dies lliures de servei queda reflectida en les anomenades 
borsa lineal i borsa de coeficients. 
 
De la mateixa forma, els canvis de planificació en les unitats amb horari especial 
flexible, donen lloc tant a la reducció de les hores incloses en la borsa de romanent 
així com a l’aplicació de les hores de compensació que corresponguin. 
 
El gaudiment de les hores de compensació generades en els dos casos ve regulat en 
l’article 18.3 del Decret 146/1996, segons el qual només podran concedir-se si la 
previsió del treball efectiu demostra que es produirà un excés d’hores i que el nombre 
d’hores és suficient per a gaudir d’una jornada completa de servei. 
 
Ateses les competències que em confereix l’article 5.2 d) del Decret 157/1996 de 14 
de maig de determinació dels òrgans que exerceixen les atribucions i les facultats 
atorgades al Departament de Justícia i Interior per la Llei 10/1994 d’11 de juliol, de la 
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policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i un cop realitzada la consulta amb les 
organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra, dicto les 
normes següents: 
 
1. GAUDIMENT DE LES HORES DE LA BORSA D’HORES ACUMULADES. 
 
1.1. Requisits per gaudir de les hores 
 
El funcionari del cos de Mossos d’Esquadra ha de compensar les hores acumulades 
per perllongament de la jornada, per treball en dies lliures de servei i per la situació de 
disponibilitat, d’acord amb els criteris de compensació fixats als articles 19, 20 i 21 del 
Decret 146/ 1996 de 30 d’abril. 
 
D’acord amb l’article 18.3 del Decret 146/1996 de 30 d’abril, el funcionari podrà 
sol·licitar permís per hores acumulades, sempre i quan les hores acumulades per 
perllongaments, treball en dies lliures de servei i per situació de disponibilitat, superin 
les hores que li restin a la borsa de romanent en un nombre d’hores suficient per a 
gaudir d’una jornada completa de servei. 
 
No obstant això, en aquelles unitats en que per manca d’una seqüència establerta de 
treball el sistema de gestió horària no permeti la determinació de l’excés d’hores a que 
es refereix l’article 18.3 abans citat, aquesta determinació correspondrà al cap o 
responsable de la planificació d’acord amb la seva previsió anual de serveis. 
 
 
1.2. Procediment 
 
La sol·licitud d’aquest permís, mitjançant el document previst a aquest efecte (DAD32) 
s’ha de lliurar al personal administratiu o a l’oficina de planificació i suport on resti 
adscrit, amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la data de gaudiment. Cal que 
l’interessat es quedi amb un comprovant de la seva sol·licitud. En aquells casos en que 
es donin circumstàncies urgents i degudament justificades i valorades pel 
comandament l’antelació es pot reduir al mínim que sigui imprescindible. 
 
Examinades les sol·licituds presentades, la comissaria, divisió, àrea o unitat 
corresponent ha de trametre les peticions a l’òrgan que sigui el competent d’acord amb 
la Resolució de 14 de novembre de 2002 d’autorització de la signatura del director 
general de Seguretat Ciutadana en matèria de permisos retribuïts, vacances i 
llicències per estudis amb interès per l’Administració i n’informarà, d’acord amb les 
prescripcions establertes en el Decret 15/1997 de 21 de gener i en la present 
instrucció sobre la seva concessió o denegació. 
 
Finalment, l’òrgan competent aprova o denega la concessió del permís per hores 
acumulades.  
 
El silenci administratiu té caràcter negatiu, sense perjudici de l’obligatorietat d’emetre 
la resolució que denegui el permís i que s’hagi de notificar per escrit a l’interessat 
adreçant-se còpia de la resolució (DAD-32) a la mateixa unitat policial on està adscrit 
el sol·licitant. 
 
Les resolucions que estimin les sol·licituds d’aquest permisos hauran de notificar-se a 
les oficines de planificació i suport a l’efecte d’actualitzar les dades en els sistemes de 
planificació i gestió horària i informar al sol·licitant. 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia i Interior 
Secretaria de Seguretat Pública 
Direcció General de Seguretat Ciutadana 

 
 
2. GAUDIMENT DE LES HORES ACUMULADES QUAN ES SUPERIN LES 32,5 
HORES 
 
Quan els serveis de planificació constatin, a través de les aplicacions informàtiques de 
planificació i gestió horària que la diferència entre les borses acumulades i la borsa de 
romanent superi les 32,5 hores, la unitat de planificació, prèvia conformitat de l’òrgan 
responsable per la seva concessió, ho posarà en coneixement del funcionari interessat 
per tal de que sol·liciti el seu gaudiment dins de les 5 setmanes següents. 
 
2.1. Procediment 
 
Les unitats de planificació i suport avisaran al cap de la unitat corresponent que l’excés 
d’hores supera les 32,5 hores. 
 
El comandament, prèvies les comprovacions oportunes, es posarà en contacte amb 
l’interessat a l’efecte de que fixi el/els dia/dies de permís per hores acumulades dins 
del termini de 5 setmanes des del dia en que s’han superat les 32.5 hores d’excés. 
 
En el supòsit que l’interessat no fixi la data de gaudiment dels dies lliures de servei en 
el termini de dues setmanes des de la sol·licitud del seu comandament, correspon a 
aquest la determinació dels dies de gaudiment, que hauran de estar compresos en les 
5 setmanes següents. 
 
S’haurà de lliurar una còpia de l’imprès d’assignació dels dies de compensació a les 
unitats encarregades de la planificació a l’efecte de l’actualització de les dades que 
afectin la planificació de serveis futurs així com a la gestió i al còmput horari. 
 
3. COMPENSACIÓ DE LES BORSES DE ROMANENT I D’HORES ACUMULADES AL 
FINALITZAR L’EXERCICI POLICIAL 
 
Una vegada finalitzi l’any policial la borsa d’hores acumulades es compensarà amb la 
borsa d’hores de romanent, incorporant-se en el seu cas, la resta d’hores acumulades 
a les borses del següent exercici. 
 
4. ACUMULACIÓ DE PERMISOS PER ASSUMPTES PERSONAL I PER HORES 
ACUMULADES 
 
D’acord amb les instruccions anuals sobre normes reguladores dels permisos per 
assumptes personals, només en els supòsits en que el romanent d’hores per 
assumptes personals no faci possible gaudir del permís en una jornada completa de 
treball es poden afegir hores de la borsa d’hores acumulades per a completar la 
jornada. 
 
5. ENTRADA EN VIGOR 
 
Aquesta instrucció entra en vigor el dia  1 d’abril de 2003 
 
6. CLÀUSULA ANUL·LATIVA 
 
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta instrucció resta sense efectes la Instrucció 
14/1999 de 12 d’agost per la qual es regula el procediment de compensació d’hores 
acumulades pels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra. 
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Barcelona, 31 de març de 2003 
 
El director general 
 
 
 
Xavier Martorell i Villalobos 
 


