
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

US HAN ROBAT!!! 
 

 
En data 08-01-2010, el Departament d’Interior va signar amb tres organitzacions 
sindicals representatives del Cos de Mossos d’Esquadra un acord de compensació de la 
situació de Guàrdia no Presencial. 
 
Aquest acord tenia vigència des de les guàrdies no presencials efectuades a partir de l’1 
de juliol de 2009. 
 
L’Acord establia un barem de compensació consistent en que per cada determinat temps 
en situació de guàrdia no presencial s’acumulaven un seguit d’hores extraordinàries, 
concretament, per cada 5 hores en situació de GNP s’acumulava una hora extra. 
 
L’acord també preveia la possibilitat que les hores extraordinàries resultants de 
l’aplicació de l’acord, a finals de l’any 2010 fossin retribuïdes. 
 
En data 25-11-2010, dos sindicats, que no tres, van arribar a un acord per compensar les 
hores extraordinàries acumulades per tot el col·lectiu afectat en concepte de GNP des de 
l’1 de juliol del 2009 fins el 31 de gener del 2010 retribuint el 70 % econòmicament a 
raó de 12 euros la hora i acumular el restant 30 % per poder gaudir de permisos. 
 
El preu de l’hora extra a mossos d’esquadra a partir de l’1 de juliol del 2010 és de 16’14 
euros la hora extra diürna i de 19’35 euros la hora extra nocturna. 
 
El preu de 12 euros la hora és absolutament arbitrari, nul de ple dret i la retribució per 
sota del preu contravé l’acord primigeni. 
 
La situació de GNP afecta principalment a hores nocturnes, ja que en horari diürn s’està 
de servei presencial, tanmateix, podríem convenir un preu mig entre el d’hora nocturna i 
diürna, amb el qual, la retribució per hora extra seria de 17’74 euros. 
 
PER TOT AIXÒ EL CAT HA PREPARAT UN MODEL DE RECLAMACIÓ PER A 
QUE NO ES QUEDIN AMB EL QUE ÉS VOSTRE, TOTS ELS QUI VULGUEU 
RECLAMAR, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB EL SINDICAT. 
 
SALUT ! 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions. 
CATalunya a 23-12-2010. 


