
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1680 HORES, NI UNA MÉS 
 
Aquest comunicat va adreçat a tot el col�lectiu però especialment a  
aquells i aquelles que abans de la finalització de l’any policial ja han 
arribat a les 1680 hores. 
 
Hem rebut consultes preguntant què passa si abans del dia 31 de gener 
s’ha arribat a les 1680 hores. Segons el Decret vigent, 146/1996, 
l’agent no té obligació de fer cap hora que superi aquesta xifra. 
Tanmateix sabem que algunes oficines de suport estan planificant 
romanent fins i tot als agents que sumant les hores de servei realitzades  
i les de les bosses d’acumulació ja estan per sobre del còmput anual. 
 
Per tant, el nostre consell és que tot agent sotmès a planificació de 
romanent per exhaurir el còmput anual i que tingui hores acumulades 
suficients a BL (bossa lineal) o BC (bossa coeficient) demani la 
“desplanificació” utilitzant aquestes hores. En el cas de que no se us 
estimi el permís per hores acumulades, cal demanar la denegació per 
escrit (DAD 32) i aquestes hores han de passar a l’exercici policial de 
l’any 2009/2010 amb coeficient,  si no és així anirem al contenciós 
administratiu. 
 
Si, a més a més, es vol conciliar la vida laboral i familiar aquest és 
motiu més que suficient per tal de gaudir d’aquests dies lliures de 
servei. 
 
Feta la consulta amb la SGRH, aquesta no s’ha volgut pronunciar envers 
el tema fins a tenir una sol�licitud formal. Pensem que aquesta no és 
una resposta vàlida. 
 
En el cas de no tenir hores acumulades us recomanem que procediu a 
fer una NI demanant ”per tal de conciliar la vida laboral i familiar 

sol�licito poder gaudir com a dies lliures de servei tots aquells dies que 
tingui actualment planificats com a servei fins el dia 31 de gener i que 

em facin superar les 1680 hores de servei”. 
 
 

CCCCATATATATalunya a 15 de gener de 2009 


