
    

 

RECLAMEM EL 5È DIA D’ APs 
 

En data 17 de setembre de 2014 s’ ha publicat al 
BOE (núm. 226; Sec. I. Pàg. 72336) la Llei  
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa

1
, segons la qual els funcionaris 

públics tindran, per assumptes particulars, cinc 
(5) dies l’ any.  

 
A més, aquesta normativa entra en vigor a partir del 18 de setembre. Per tant, hem 
adreçat escrit al Secretari General d’ Interior tot demanant-li que se’ns apliqui de 
forma immediata aquesta normativa al conjunt del Cos de Mossos d’ Esquadra. 

 
Fins ara, mitjançant la Instrucció 4/2014 sobre normes reguladores dels permisos per 
assumptes personals de les persones funcionàries del Cos de Mossos d’Esquadra per a 
l’exercici policial 2014-2015, se’ns ha reconegut el dret a gaudir de 33 hores i 30 minuts 
corresponent a l’adaptació horària que la Direcció General de la Policia va realitzar, com al 
temps equivalent dels 4 dies d’assumptes personals que establia la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, tot i que la majoria dels agents de la PG-ME no poden gaudir 
d’aquests 4 dies previstos amb aquesta equivalència. 
 
Per tant, la nova Llei 15/2014 amplia el total de permisos per assumptes personal a 
cinc (5) i això significa que, a partir de l’entrada en vigor de la nova Llei 15/2014, els 
funcionaris del Cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, a l’igual que la 
resta de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, passen a tenir 5 dies a l’any de 
permís per assumptes personals, per la qual cosa ja en aquest any 2014 correspon 
atribuir el dret de gaudiment d’aquest cinquè dia d’assumptes personals als agents del 
Cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. 
 
Per tot el que hem exposat, demanem que es modifiqui la Instrucció 4/2014, de 24 de 
febrer, sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones 
funcionàries del Cos de Mossos d’Esquadra per a l’exercici policial 2014-2015, per tal que 
quedi recollit el dret dels agents del cos de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra al gaudiment de cinc (5) dies d’assumptes personals en l’any 2014 i 
successius que correspongui. 
 
Així mateix, demanem que l’adaptació horària que realitzi la Direcció General de la Policia 
permeti que efectivament tots els agents de la PG-ME puguin gaudir d’aquests 5 dies 
d’assumptes personals, i no menys, com s’està produint ara mateix, amb el consegüent 
greuge entre agents per raó de destinació i planificació horària. En aquest sentit, una 
solució seria la imputació de 8 hores i 30 minuts durant els dies de gaudiment d’aquest 
permís, a petició de l’agent. 
 

Catalunya a 17 de setembre de 2014 

SPC         SME-CCOO                  CAT 
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