
   

SPC SME CAT 

DEMANEM RECUPERAR ELS VALS 
MENJADOR 

En data 12 de novembre, la Trisindical hem adreçat escrit al Director General de la Policia 
per tal de demanar-li que el personal del cos de Mossos d'Esquadra que realitzi horari 
partit o jornades efectivament treballades de 12 hores o més, puguin tornar a rebre els 
vals menjador com a compensació per l’obligació de realitzar l’àpat en el treball. 
 

Hem de recordar que en data 14 de març del 2003 tots els 

legítims representants del Cos de Mossos d’Esquadra i per 

altra banda el Departament de Justícia i Interior vàrem 

signar un acord sobre  condicions de treball en el qual es 

recollia en el seu punt 10 el lliurament de dos vals 

menjador per cada agent i jornada efectivament 

treballada de 12 hores. Posteriorment, en data 31 

d’octubre de 2006, el Govern de la Generalitat va aprovar 

l’Acord sobre les condicions de treball dels funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra (DOGC núm. 

4767, de 23.11.2006) i, concretament, en el seu punt 7, s’ establia que, a partir de l’1 de gener de 

2007, tot el personal del cos de Mossos d’Esquadra que realitzava una prestació horària diària 

que comportés horari partit seria compensat amb el lliurament d’un val menjador (tiquet 

restaurant) per dia efectivament treballat en jornada partida. 

Amb l'arribada de l'actual crisi econòmica van aplicar-se tot un seguit de retallades entre les quals 
hi va haver la retirada dels citats vals menjador. Així, des del 2012 i fins a dia d'avui, seguim sense 
aquesta compensació. 
 
Cal esmentar que, a diferència d’altres serveis de l’Administració, el desenvolupament del nostre 
servei té connotacions que el fan diferent. La més ressenyable és la disponibilitat que hem de 
tenir fins i tot en temps d’àpats, així com l’impossibilitat de poder aturar el servei per anar a dinar 
o sopar fora del sector o territori de servei, obligant-nos a realitzar l’àpat en el lloc de treball.    
 
Ara que sota la situació econòmica del País es comença a intuir una lleugera recuperació 

econòmica, creiem que és el moment de recuperar aquesta compensació dels vals 
menjador per dia efectivament treballat. 

 

Per això la Trisindical demanem que el personal del cos de Mossos d'Esquadra que 
realitzi horari partit o jornades efectivament treballades de 12 hores o més, puguin 
tornar a rebre els vals menjador com a compensació per l’obligació de realitzar 
l’àpat en el treball.  
 
Barcelona, a 13 de novembre de 2014 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=432780&language=ca_ES
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