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Instrucció 7/2007, de 23 de maig, de modificació de la Instrucció 13/2006, 
de 31 d’octubre, sobre aplicació dels règims horaris i planificació de la 
jornada de treball 
 
 
Introducció 
 
El dia 1 de novembre de 2006 va entrar en vigor la Instrucció 13/2006, de 31 
d’octubre, sobre l’aplicació dels règims horaris i planificació de la jornada de 
treball. 
 
A través d’aquesta instrucció es varen concretar les previsions de l’Ordre 
INT/499/2006, de 25 d’octubre, per la qual s’estableixen els criteris de 
planificació de l’horari especial flexible que s’apliquen a les unitats de seguretat 
ciutadana de la policia de la Generalitat – mossos d’esquadra, així com els 
continguts normatius de l’Acord  de 21 d’octubre de 2006, relatiu a règim horari, 
premis per antiguitat, vals menjador i retribucions, signat pel Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació amb les organitzacions 
sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra SAP-UGT, CCOO i 
APESME, i que va ser aprovat pel Consell de la Policia el dia 24 d’octubre del 
mateix any. 
 
En l’apartat 10 de l’esmentat Acord sindical es preveu la creació d’un grup de 
treball de seguiment de l’Acord, amb la funció de vetllar per la seva correcta 
aplicació, tot interpretant els dubtes i resolent les discrepàncies que hi pogués 
haver al respecte. Aquest grup de treball es va constituir el dia 10 de novembre 
de 2006. 
 
Des de l’entrada en vigor de l’esmentada Instrucció 13/2006 s’han detectat 
alguns aspectes de la mateixa que caldria matisar o millorar a la vista de les 
necessitats pràctiques concretes, algunes de els quals han estat plantejades i 
resoltes en el marc de les reunions de l’esmentat grup de treball de seguiment 
de l’acord, en les seves reunions dels dies 10 de novembre de 2006 i 12 de 
febrer de 2007. 
 
Atès tot l’anterior, i de conformitat amb les competències que m’atorga 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 d’Interior, 
Relacions Institucional i Participació per la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la 
policia de la Generalitat – mossos d’esquadra, i un cop realitzat el tràmit 
sindical amb les organitzacions representatives del cos de mossos d’esquadra, 
dicto les normes següents: 
 
1. Modificació de la Instrucció 13/2006, de 31 d’octubre 
 
La Instrucció 13/2006 de 31 d’octubre, sobre aplicació dels règims horaris i 
planificació de la jornada de treball, queda redactada com segueix a 
continuació: 
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1.1 Modificacions de l’apartat 3.2.1.1 
 
a) L’últim punt i seguit del quart paràgraf d’aquest apartat, on diu: “L’assignació 
de cada agent ........”, queda substituït pel següent redactat: 
 
“L’assignació a torns de cada agent en les tres jornades de reforç de dijous, 
divendres i dissabte haurà de fer-se seguint alguna de les següents 
combinacions: matí/matí/dia cap de setmana, tarda/tarda/tarda-nit cap de 
setmana, nit/nit/tarda-nit cap de setmana.” 
 
b) A continuació del cinquè paràgraf, que comença dient “Quan de la seqüència 
indicada .......” i finalitza amb “.... sense modificar la seqüència posterior de 
reforços”, s’afegeix a continuació el següent paràgraf: 
 
“En aquest supòsit, els torns assignats en les jornades de reforç podran ser 
matí-matí, tarda-tarda, o nit-nit.” 
 
1.2 Modificació de l’apartat 3.5.3 
 
Nova redacció de l’apartat 3.5.3, que queda com segueix: 
 
“3.5.3. Canvis en la planificació inicial. 
 
Al personal sotmès a l’horari especial flexible, un cop feta pública la planificació 
mensual no se’l podrà modificar la planificació de treball a festa, llevat que 
aquest canvi sigui voluntari o participi en formació obligatòria (formació en 
interès del servei o formació interna) o formació de promoció i provisió, pel que 
fa al dia previ a l’inici del curs, sense perjudici del previst al punt 3.3.5 pel que 
fa a les Àrees Regionals de Trànsit. 
 
Addicionalment, sobre la seqüència prevista al quadrant assignat a cada agent 
no poden fer-se canvis de planificació de treball a festa, llevat dels següents 
casos: 
 
- canvis voluntaris 
- participació en formació obligatòria (formació en interès del servei o 
formació interna) o formació de promoció i provisió, pel que fa al dia previ a 
l’inici del curs 
- participació en períodes de pràctiques, pel que fa al dia previ a l’inici de 
les mateixes 
- que el canvi de treball a festa derivi de la compensació d’un canvi de 
festa a treball, justificat per necessitats operatives i sempre que, prèviament, 
s’hagi esgotat el romanent horari pendent de planificar com a treball 
 
En qualsevol cas, no es podran fer canvis de treball a festa amb l’única finalitat 
d’incrementar la bossa de romanent en previsió de necessitats futures 
indeterminades. 
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Pel que fa als agents assignats al quadrant Q5M, els possibles canvis de 
planificació de festa a treball que, per causa raonada, s’hagin de produir en el 
calendari abans del dia 20 de cada mes, sobre els que no s’aplicaran 
coeficients multiplicadors, no superaran els deu a l’any. Per tant, en cas que es 
superin els deu canvis a l’any, s’hauran d’aplicar coeficients multiplicadors a 
aquests canvis. 
 
Per a la cobertura de serveis, els comandaments als quals correspongui la 
planificació de les respectives unitats poden pactar canvis en la planificació 
inicial amb els funcionaris afectats sense que comporti l’aplicació de 
coeficients. Aquests canvis hauran de compensar-se amb caràcter general en 
el termini màxim de 5 setmanes. El dia de compensació s’inclourà en la 
notificació del canvi de planificació que haurà d’anar signada pel funcionari 
afectat.” 
 
2. Entrada en vigor 
 
Aquesta instrucció entrarà en vigor el dia de la seva signatura. 
 
Barcelona, 23 de maig de 2007 
 
 
 
 
 
Rafael Olmos i Salaver 
Director general de Policia 
 


