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DEMANEM QUE LES HORES DELS APS DENEGATS 

PASSIN AL SEGÜENT ANY POLICIAL 
 

En data 28 de gener la Trisindical hem adreçat escrit a 
la Subdirectora General de Recursos Humans de la 
Direcció General de la Policia per tal de demanar-li 
que quan els permisos d’ assumptes personals es 
denegin per necessitats de servei, aquestes hores 
puguin acumular-se al següent any policial. 
 

Davant del cas en que un agent, un cop ha demanat poder gaudir del permís 
d’assumptes personals, aquest dret li sigui denegat per necessitats del 
servei i s’esgoti l’any policial corresponent, amb la denegació expressa per part del 
seu servei de poder gaudir d’aquest dret, les hores de permís d’assumptes 
personals pendents de gaudir haurien de passar a l’exercici següent. 
D’altra manera, s’estaria vulnerant un dret dels agents. 
 
En fer aquesta consulta, i segons s’ha informat des del Servei de Gestió i 
Coordinació de Personal, “els permisos per assumptes personals no gaudits 
durant l’any policial no es podran acumular a l’exercici següent” i que els 
permisos per assumptes personals poden ser denegats “pel fet que aquests 
permisos resten supeditats a les necessitats del servei” tot i que 
temporalment sigui impossible el seu gaudiment dins de l’any policial corresponent. 
 
Tot i que els permisos per assumptes personals estan supeditats a les necessitats 
del servei, aquest fet no implica que aquestes necessitats de servei per als 
dies sol·licitats, exhaureixin el dret a gaudir-los amb posterioritat. 
 
Per tot això, la Trisindical demanem que en el cas en que els permisos per 

assumptes personals siguin denegats per necessitats de servei i sigui 
impossible el seu gaudiment durant l’exercici policial corresponent, la totalitat de 
les hores pendents de gaudiment passin a l’exercici següent, ja que d’altra 
manera s’està vulnerant un dret laboral del treballador/a.  
 

Barcelona, a 29 de gener de 2015 
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