IMPUGNACIÓ INSTRUCCIÓ 8/2013
D’INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI
En data 28/03/2013 ha estat publicada la Instrucció 8/2013 de 27 de març, sobre
criteris d’aplicació al cos de Mossos d’Esquadra del Decret 138/2008, de 8 de juliol,
d’indemnització per raó del servei.
Des dels serveis jurídics del CAT-ME tenim procediments oberts en seu judicial
contra la negativa per part de l’administració del reconeixement de dietes segons
el Decret 138/2008 al·legant incompliment del requisit de canvi de comarca, quan
aquest decret estableix que el dret es genera per canvi de localitat.
Amb la publicació d’aquesta norma de rang inferior al decret veiem que des d’un
punt de vista jurídic poden haver-hi motius de nul·litat, per la qual cosa estem
preparant la impugnació de la mateixa i en el moment que estigui registrada li
donarem publicitat.

Serveis Jurídics del CAT-ME
catjuridiques@yahoo.es 934 850 350

CATalunya, 12 d'abril de 2013
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0. Introducció
El dia 10 d’agost de 2008 va entrar en vigor el Decret 138/2008, de 8 de juliol,
d’indemnitzacions per raó del servei. Durant els anys d’aplicació de la norma
esmentada s’ha fet evident la necessitat d’adaptar-ne el contingut a les
característiques del servei que presten els funcionaris de la Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra, concretament pel que fa als requisits per tal que una comesa
especial de caràcter circumstancial pugui ser indemnitzable i pel que fa als requisits
que cal contemplar per tal que la formació obligatòria sigui indemnitzable.
Pel que fa al primer supòsit, aquesta Instrucció estableix un límit geogràfic que
coincideixi amb l’àmbit d’actuació ordinari, de forma que si el funcionari no traspassa
aquests límits geogràfics no es generarà la indemnització per raó del servei
(manutenció) i, de forma contrària, quan se superi aquest àmbit territorial i es
compleixin la resta de requisits (nombre d’hores diàries i franja horària) sí es generi la
dieta de manutenció.
En canvi, pel que respecte als requisits per generar la dieta de manutenció quan el
personal de la Policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra assisteix a activitats
formatives de caràcter obligatori és assimilat, pel que fa al mínim d’hores de treball
efectiu, a les franges horàries i al canvi de localitat, al personal de cossos generals de
l’administració de la Generalitat, de forma que el compliment dels requisits previstos al
Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei, comporta la
generació de la dieta per manutenció.
Informades les organitzacions sindicals amb representació en el Consell de la PoliciaMossos d’Esquadra en la sessió ordinària de la Comissió Permanent derivada del
Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra celebrada el dia 25 de març de 2013;
Per tot això, i de conformitat amb l’establert a l’article 1.2. c) del Decret 415/2011, de
13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia,
dicto les normes següents:
1. Comissions de servei amb dret a indemnització
D’acord amb l’article 3 del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó
del servei hi ha 2 tipus de comissions de servei: les comeses especials de caràcter
circumstancial que s’ordenen als funcionaris del CME i l’assistència a cursos.
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Per tal que aquestes comissions de servei generin indemnitzacions per raó del servei
de manutenció i allotjament cal complir els requisits que s’enumeren a continuació per
a cada tipus.
1.1 En el cas de les comeses especials de caràcter circumstancial, els requisits són:
•

Que el funcionari comissionat hagi de desenvolupar les seves funcions fora del seu
àmbit d’actuació ordinari.

D’acord amb el Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial
de la Direcció General de la Policia, l’àmbit d’actuació ordinari dels funcionaris de la
PG-ME són:
L’àmbit d’actuació ordinari per a les persones adscrites a les àrees bàsiques policials,
incloses les comissaries de districte, és el propi de les àrees bàsiques policials, llevat
de la localitat de Barcelona en què l’àmbit d’actuació és la Regió Policial Metropolitana
Barcelona;
L’àmbit d’actuació ordinari per a les persones adscrites a les àrees regionals de trànsit
és el propi del sector de trànsit de referència;
L’àmbit d’actuació ordinari dels funcionaris adscrits a les àrees regionals de recursos
operatius, unitats regionals de policia administrativa, sales regionals de comandament,
unitats regionals de proximitat i atenció al ciutadà és el propi de la Regió Policial
corresponent.
L’àmbit d’actuació ordinari dels funcionaris adscrits a les comissaries, àrees, divisions
o unitats amb seu al Complex Central de Sabadell és el coincident amb l’àmbit
territorial de la Regió Policial Metropolitana Nord.
L’àmbit d’actuació ordinari dels funcionaris adscrits a l’Àrea de Seguretat Aeroportuària
(localitat el prat de Llobregat) és el coincident amb l’àmbit territorial de la Regió Policial
Metropolitana Sud.
L’àmbit d’actuació ordinari dels funcionaris adscrits a l’Àrea de Seguretat del Transport
Metropolità (localitat Barcelona) és el coincident amb l’àmbit territorial de la Regió
Policial Metropolitana Barcelona.
Pel que fa a la resta d’unitats centrals amb seu diferent a la del Complex Central de
Sabadell, l’àmbit d’actuació ordinari respecte a la possibilitat de generar indemnització
per raó del servei, és el coincident amb el de la regió policial on s’ubiquen les
esmentades unitats.
Al quadre annex es concreten els àmbits d’actuació ordinaris.
•

Que el funcionari comissionat realitzi una jornada de treball que comporti fer 9 o
més hores de treball efectiu.

•

Que s’iniciï la comissió de serveis abans de les 14 hores i finalitzi més tard de les
16 hores, generant el dret a percebre la manutenció de dinar; que s’iniciï igual o
després de les 14 hores i finalitzi després de les 23 hores, generant el dret a
percebre la manutenció de sopar; que s’iniciï abans de les 14 hores i finalitzi
després de les 23 hores, generant la dieta per manutenció de dinar i de sopar.
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1.2 En el cas de l’assistència a cursos obligatoris, els requisits són:
•

Que es realitzi la formació en una localitat diferent a la del seu centre de treball.

•

Que el funcionari comissionat realitzi una jornada de treball que suposi fer 5 o més
hores de formació, incloent-hi el temps de desplaçament d’anada i tornada.

•

Que s’iniciï la comissió de serveis abans de les 14 hores i finalitzi més tard de les
16 hores, generant el dret a percebre la manutenció de dinar; que s’iniciï igual o
després de les 14 hores i finalitzi després de les 23 hores, generant el dret a
percebre la manutenció de sopar; que s’iniciï abans de les 14 hores i finalitzi
després de les 23 hores, generant la dieta per manutenció de dinar i de sopar.

Per conèixer el caràcter obligatori o no de la formació cal atendre a la Instrucció
9/2006, de 26 de setembre, sobre la formació dels funcionaris del cos de Mossos
d’Esquadra i la Instrucció 9/2009, de 21 de setembre, que la modifica.
2. Clàusula d’anul·lació
Aquesta Instrucció deixa sense efecte el comunicat intern del major d’11 de febrer de
2003 sobre indemnitzacions per raó del servei.
3. Entrada en vigor
Aquesta instrucció entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura.
Barcelona, 27 de març de 2013

Manel Prat i Peláez
Director general de la Policia
SGRH/ SSPP/mcp
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ANNEX
Àmbit d’actuació ordinari a l’efecte de generació d’indemnitzacions per raó del
servei.

UNITATS

ÀMBIT D’ACTUACIÓ ORDINARI

Comissaries de districte
Àrees bàsiques policials llevat les ABP de
la RP Metropolitana Barcelona
Àrees bàsiques policials de la RP
Metropolitana Barcelona
Àrees regionals de recursos operatius
Unitats regionals de policia administrativa
Sales regionals de comandament
Unitats regionals de proximitat i atenció al
ciutadà
Unitats d’informació
Àrees d’investigació criminal
Àrees regionals de trànsit
Unitats centrals ubicades al Complex
Central de Sabadell
Àrea de Seguretat del Transport
Metropolità
Area de Seguretat Aeroportuària

El propi de l’ABP
El propi de l’ABP

Unitats centrals amb seu diferent
Complex Central de Sabadell

al

Regió Policial
Metropolitana Barcelona
Regió policial
Regió policial
Regió policial
Regió policial
Regió policial on s’ubiqui
Regió policial on s’ubiqui
El propi del sector de referència
Regió Policial
Metropolitana Nord
Regió Policial
Metropolitana Barcelona
Regió Policial
Metropolitana Sud
Regió policial on s’ubiqui

