
    

 
 

RECLAMEM LES VACANCES DE LES ÀREES D’ INVESTIGACIÓ SENSE 

HAVER DE RESPECTAR EL 80% DE PERMANÈNCIA MÍNIMA. 
En data 8 d’ octubre hem adreçat escrit al 

Comissari en Cap del CME per demanar-li d’ 

excloure els membres de les Àrees d' Investigació 

Criminal (aic’s) de respectar el 80% de 

permanència mínima a l’hora de concedir torns de 

vacances 

Segons el Decret 146/1996 i la interpretació que se’n fa, els mossos de les Àrees 

d'Investigació Criminal (AIC’s) tenen horari especial específic, amb disponibilitat gairebé 

total, sense conèixer ni tenir horaris anuals definits. 

El Decret 150/2010 en el seu article 21 garanteix la presència en cada cicle de 

vacances del 80% del personal adscrit a les àrees o unitats i es distribuiran 

proporcionalment. En cap lloc hi ha l’excepció esmentada del 80%: "Queden 

exceptuades de l’obligació de respectar el 80% de permanència mínima del personal les 

següents unitats ......". En canvi, aquesta excepció sí està contemplada a les 

Instruccions de vacances que es publiquen anualment  i que fa discriminacions entre 

mossos.  

Les instruccions de vacances recullen en el seu segon punt que el control de les vacances 

recau en cada comissaria general, divisió, àrea o unitat del cos de mossos d’esquadra. 

Trobem que, en altres Àrees de la CGIC, no hi ha necessitat de mantenir el 80% 

d’efectius durant el període estival donat que és quan el volum de feina operativa, 

notificacions i citacions no justifica aquest manteniment d’efectius. 

Si acceptem les excepcions de les unitats que resten exceptuades de l’obligació de 

respectar el 80% de permanència mínima del personal, excepció redactada en les 

diferents instruccions de vacances i permisos anuals, entenem que en aquest mateix calaix 

de sastre hi cabrien els efectius de les AIC’s del territori (ATI’s i UTPC’s) per les seves 

tasques especifiques i que molt sovint acaben anant a prestar 

serveis/declaracions/testimonis/peritatges, en seus judicials a més de la seva especificitat 

d’horaris, horari especial específic. 

És per això que demanem que les Àrees Territorials d’Investigació i les 

Unitats territorials de Policia Científica per les seves característiques i 

tasques que duen a terme quedin exceptuades de l’obligació de 

respectar el 80% de permanència mínima del personal. 

Barcelona, a 8 d’ octubre de 2014 

SPC      SME-CCOO     CAT 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=130167&versionId=67590
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