
 

DEMANEM BESTRETES PEL BTP 
Després de l’indignant lectura del punt 6è amb títol “Compliment de la 

legalitat”, de la instrucció 04/2013 de 12 de febrer sobre l’abonament de les 

despeses corresponents al permís de conducció per a conduir vehicles 

policials ( li manca ) “en servei d’urgència” BTP,  

Us comuniquem: que l’esmentada i desafortunada instrucció ha estat 

impugnada amb advertiment d’obrir via penal si no s’actua 

administrativament per tal de revocar-la. De cap manera, els sindicats que 

subscrivim aquest comunicat, acceptarem  ni tolerarem la línia d’amenaça 

oberta expressada pel nostre Director General en el punt sisè de la 

instrucció. 

Per tal que el col·lectiu no desisteixi i es vegi forçat a efectuar la renovació 

sota l’amenaça explicita d’obertura d’expedient reflectida en el punt sisè, 

s’ha preparat un imprès de comunicació de la NO renovació del BTP que us 

adjuntem amb el comunicat. Ompliu aquesta sol·licitud adreçada al Director 

General, i molt important, adjunteu al mateix el format de petició de 

bestreta DAD 34 que està expressament redactat.   

Els documents els podeu trobar a les respectives webs de les organitzacions 

a dalt reflectides.  

DEMANEM TOTS UNA BESTRETA 
LA FORÇA DE TOT EL COL·LECTIU ÉS                

L’ÚNICA EINA QUE ENS FARÀ SER 

ESCOLTATS. 

   CAT-ME    SPC    SME-CCOO 

CATALUNYA 22/02/2013 







 

Sr. Manel PRAT PELÀEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA 
 

 

En/Na ………………………………………………..……, agent del cos de mossos d’esquadra amb TIP número 

……………., amb DNI núm…………………………,  adscrit a ……………………………………………………………………..  

E X P O S A : 

Que en data ..........................................  em va caducar/caducarà el meu permís de conduir BTP, el qual 

habilita per a la conducció de vehicles prioritaris quan circulen en servei urgent. 

Que la instrucció 4/2013, de 12 de febrer de la Direcció General de Policia, regula el procediment 

d’abonament de les despeses per la renovació del permís BTP. 

Que l’esmentada instrucció, en el seu punt sisè adverteix que” l’incompliment  d’un deure professional 

com és el de disposar dels permisos necessaris per conduir vehicles policials“ pot comportar la comissió 

d’una infracció greu o molt greu del règim disciplinari del CME, amb una sanció de suspensió de feina i 

sou que pot anar de 16 dies a 6 anys. 

Que el sotasignat esclareix que l’incompliment no és voluntari i que respon a la precària situació 

econòmica que pateixo i a les meves càrregues familiars, les quals no em permeten avançar els diners per 

pagar la renovació del BTP. Segons la instrucció 4/2013 aquestes despeses són retornades, però sense 

especificar períodes, i en les darreres ocasions han trigat més d’un any  en abonar aquestes despeses. 

Que l’empitjorament de la meva condició econòmica és causa de les retallades de sou promogudes pel 

Govern actual i alhora a l’augment de diferents impostos (IRPF, IVA, especials, etc) i de les pujades de 

preu en molts bens i serveis, especialment els relacionats amb serveis energètics. 

 

DEMANA : 

Que per tots els motius exposats anteriorment li sigui concedida una bestreta de 77,10 € , corresponents 

a 50 € de certificat mèdic i 27,10 de la taxa de la Dirección General de Trafico. 

Que  la devolució de la bestreta sol·licitada, sigui efectiva tant aviat com la Direcció General de Policia 

determini el seu abonament, segons la instrucció 4/2013 de 12 de febrer. 

 

 

 

TIP........... 

 

............................................, a .................   de .....................  de 2013 



 

 

 

 

 

 

Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior 
Direcció General de la Policia  
             
 

 
Sol·licitud de bestreta   

Dades personals 
Cognoms i nom 
      

DNI 
      

Cos 
CME 

Escala 
      

Destinació 
      

Municipi 
      

Dades de la bestreta 
Import en lletres1 
setanta set euros amb deu cèntims d'euro.  

Import en xifres 
77'10€  

Nombre de mensualitats en què es retornarà (màxim, en 12 mesos) 
En quant a la devolució sol·licito que es faci efec tiva tan aviat com la Direcció General de la 
Policia determini el seu abonament , segons la inst rucció 04/2013 de 12 de febrer           
Motiu2 
S'adjuta instància registrada adreçada al Director General de la Policia.  

Sol·licitud 
Demano  que em concediu, a compte dels meus havers, la bestreta que us indico. Accepto que me la 
descompteu, prorratejada, de les nòmines que acreditaré a partir del més següent al mes que m’aboneu la 
bestreta, en un màxim de 12 mensualitats. 
Signatura 
 Diligència: Demano que la devolució es faci efectiva tan aviat com la Direcció General 

 de la Policia determini el seu abonament, segons la instrucció 04/2013 de 12 de febrer. 
 
 
Data       

Vistiplau 
El / La cap de la unitat de comptabilitat emet un informe favorable a la concessió de la bestreta, ja que 
compleix la normativa i no excedeix el límit establert.  

Data 
      

Vist i plau  
El / La subdirector/a general de Recursos Humans 
 
 
 
 
 
Data       

Signatura  
El / La cap de la unitat de comptabilitat 
 
 
 
 
 
Data       

Autorització 
El/La director/a de Serveis 
 
 
 
 
 
 
Data       
 

                                            
1 L’import de la bestreta no pot superar el total de dues retribucions bàsiques. 
2 Si ho preferiu, podeu exposar el motiu de la sol·licitud en un full annex (full que també heu de signar). 
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