
 

RECORDEU NI UN BTP 
RENOVAT L’ANY 2012 

 

DEMANEM A TOT EL COL·LECTIU QUE HAGI 
DE RENOVAR EL BTP L’ANY 2012, QUE ES 

NEGUI A PRORROGAR LA VIGÈNCIA 
FINS QUE LA DGP ES FACI CÀRREC 

 
Com recordareu tan des de les organitzacions sindicals com 

des de l’Intersindical s’ha demanat amb comunicats que 

ningú es renovi el permís BTP. 

 

Concretament el CAT va adreçar un escrit denúncia al 

Director General paral·lel al comunicat de data 28/11/2012 el 

podeu consultar a la nostra web seguint l’enllaç: 
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/comuBTPrenovacio.pdf 

 

El Director General després de quatre mesos, encara no ha 

tingut prou temps per respondre res de res a la nostre 

denuncia/requeriment amb possibles solucions. 

 

Per demanda de varis companys que han seguit la mesura, 

adjuntem un model de Nota Informativa per tal de comunicar 

als vostres Caps la NO renovació del permís BTP. 

 

CATalunya 30/03/2012 

 



 

 

 

(possible model nota informativa per comunicar la caducitat del BTP) 

 

COMUNICACIÓ DE LA CADUCITAT DEL PERMÍS BTP 
 

 

L’Agent del Cos de Mossos d’Esquadra       

amb TIP   i destinació a          

posa en coneixement del seu superior jeràrquic la caducitat del permís BTP 

de data                           . 

 

Que davant de la situació de precarietat econòmica que m’ha imposat el 

Govern de la Generalitat de Catalunya amb la minoració del nostre sou i 

d’altres drets que afecten directament i greument  l’economia familiar, no 

puc assumir per avançat i molt menys amb una demora mínima de 

pagament d’un any, la despesa econòmica que genera la renovació d’aquest 

permís que només l’utilitzo en l’àmbit professional.  

 

Tanmateix, dir-li, que si la Direcció General de la Policia, el Departament 

d’Interior o qui l’Administració determini, m’avança la quantia econòmica 

de l’esmentada despesa, o es protocol·litza la renovació del BTP de manera 

que no em suposi cap tipus de despesa, quan sigui informat d’aquests 

extrems, immediatament faré la renovació del BTP.  

 

La present, demano que li serveixi de comunicació oficial i per tant d’esser  

coneixedor que a partir de la data de caducitat del permís BTP a dalt 

esmentada, no podré conduir un vehicle policial amb prioritaris activats, 

donat que incompliria el RG de Conductors en l’Art. 16.4. 

 

La qual cosa poso en el seu coneixement per què no hi hagi cap mal entès i 

pugui tenir en comte la planificació de les patrulles sota l’afectació dels 

extrems comunicats.  

 

Catalunya a     

 

 

 

 

Agent / Caporal / Sergent TIP                                          
 

   


