
    

 

                    , la força corporativa dels moss@s ! 
 

Tri Mossos         @sindical_mossos 

 

FORMACIÓ DE TIR DESPRÉS DE 7 DIES DE TREBALL ? 
 

En data 28 de gener la Trisindical hem adreçat escrit al Director General de la 

Policia per denunciar la situació de perill a la qual s’ exposa als agents que, 

després de set dies de treball consecutiu, se’ls convoca a formació de tir, la qual 

cosa requereix estar en òptimes condicions físiques i psíquiques per garantir un 

exercici sense incidències. Per això demanem que hi hagi un període mínim de 

descans de 48 hores de descans abans d’ assistir a aquest tipus de formació. 

Segons recull l'article 2.3.4 de la Instrucció 9/2006, de 26 de setembre, sobre la formació dels funcionaris 

del cos de mossos d'esquadra quan l’assistència a cursos de formació en interès del servei i de 

formació interna es produeixi després de set dies de treball, no caldrà garantir 48 hores de 

descans entre la finalització de la darrera jornada de treball i l’inici de l’activitat formativa. 

Després de set dies de treball consecutiu, la fatiga física i 

mental és més que evident i més si es te en compte que 

d'aquests set dies consecutius de treball, precisament els dos 

últims de la sèrie en la majoria de casos son en jornades 

llargues de 12 hores. Aquest fet encara s'agreuja més quan 

aquests set dies treballats han estat en torn de nit. 

Ens trobem en molts casos en que es convoca als 

agents a formació de tir pel dilluns, primer dia de descans 

després de set dies consecutius de treball, en molts casos 

després de set dies de treball nocturn. 

La formació de tir, requereix estar en òptimes condicions físiques i psíquiques per garantir un 

exercici sense incidències.  

El fet de realitzar la formació de tir després de set dies de treball és un enorme risc pels agents. 

Qualsevol errada motivada pel cansament acumulat pels set dies de treball anteriors pot provocar un 

accident. 

És per aquest motiu que la Trisindical demanem que es modifiqui aquest article de la Instrucció 

en el sentit de garantir el descans de 48 hores després de set dies de treball. 

Alhora que proposem, en el cas de la RPPO, realitzar les pràctiques de tir el primer dia de la 

setmana de nits o a la galeria de tir més propera al domicili si s’està en setmana de festa per tal 

d'estalviar en temps de desplaçament i despesa de vehicle. 

Barcelona, a 29 de gener de 2015 
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