
    

 

QUEDA RECONEGUT 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 
administrativa1, segons la qual 

 

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

A més, aquesta normativa entrava en vigor a partir del 18 de setembre i 
és per això que vam demanar al Departament d’ Interior l’ aplicació 
immediata d’ aquesta normativa al conjunt del Cos de Mossos d’ 
Esquadra. (Veure comunicat 17/09/14) 
 
Us informem que, tal i com podeu comprovar a través del portal ATRI, a l’ 

apartat Gestió del Temps/Assumptes Personals/Consulta compte ass.Personals, el total d’ 
hores en concepte d’ assumptes personals pel 2014 passa a ser de 41h i 
40min (teòricament l’equivalent a 5 dies),enlloc de les 33h i 30min. Per tant, queda 
reconegut pel conjunt del Cos de Mossos d’ Esquadra l’ampliació de les hores d’ assumptes 
personals aprovada a la referida llei. 
 

 
 
No obstant, observem que el càlcul no quadra. Si la llei reconeix un total de 5 dies, i la pròpia 
Instrucció 4/2014 estableix que un dia d’ AP equival a 8h i 30 minuts, ens adonem que 

Per això, instem al Departament a que corregeixi l’errada i, per tant, continuem demanant 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 22 de setembre de 2014 
 
SPC      SME-CCOO     CAT 

5 dies d’ 
AP equivalen a 42h i 30 minuts i no pas a 41h i 40 minuts. 
 

                                                             
1http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9467 
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