
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 
Direcció General de la Policia 

Instrucció 3/2008, de 29 de febrer, sobre l’autorització per a poder prestar el 
servei sense la uniformitat reglamentària en determinades unitats o llocs de 
treball del cos de mossos d’esquadra, per necessitats del servei. 
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0. Introducció 
 
L’article 9 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat – mossos 
d’esquadra, estableix l’obligatorietat per a tots els membres del cos de vestir l’uniforme 
reglamentari. No obstant això, en determinats llocs de treball, o per necessitats del 
servei, els funcionaris del cos poden exercir llurs funcions sense l’uniforme, amb 
l’autorització prèvia de l’òrgan que sigui determinat per reglament. 
 
Aquesta determinació s’ha portat a terme mitjançant el Decret 184/1995, de 13 de 
juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, que en el seu article 2, quan parla de 
l’ús dels uniformes, estableix que serà el director general de la Policia l’òrgan 
competent per a autoritzar la no utilització dels uniformes en els casos específics que 
afectin determinats llocs de treball o per necessitats del servei. 
 
Atès que de manera habitual determinades unitats del cos de mossos d’esquadra 
poden realitzar la seva activitat professional sense vestir l’uniforme reglamentari, i que 
igualment succeeix en determinats llocs de treball concrets, cal l’autorització prèvia per 
part del director general de la Policia per la no utilització dels uniformes en els casos 
específics que afectin determinats llocs de treball o per necessitats del servei. 
 
Arran de l’Acord de la Direcció General de la Policia amb les organitzacions sindicals 
representatives del CME sobre la utilització de la uniformitat en determinades unitats 
policials del dia 18 d’octubre de 2007, és procedent identificar quines unitats i llocs de 
treball del CME es poden desenvolupar sense la necessitat de portar uniformitat, als 
efectes de la compensació per la utilització de roba de paisà durant el servei policial.  
 
Per tot l’exposat, en ús de les facultats que em confereix l'article 5.1.d) del Decret 
157/1996, de 14 de maig, de determinació dels òrgans que exerceixen les atribucions i 
les facultats atorgades al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
per la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, 
dicto aquesta instrucció en els termes següents:   
 
 
1. Unitats del cos de Mossos d’Esquadra que poden prestar el servei sense dur 
la uniformitat reglamentària  
 
Per necessitats del servei, les unitats o àmbits funcionals assimilats del cos de mossos 
d’esquadra els membres de les quals poden prestar el servei sense dur la uniformitat 
reglamentària són les que s’indiquen a l’annex d’aquest instrucció. 
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La indicació de les unitats o àmbits funcionals que s’esmenten a l’annex no implica 
que, necessàriament, tots els membres de la unitat hagin de prestar el servei sense la 
uniformitat reglamentària, sinó que caldrà estar a la determinació concreta que en faci 
el cap corresponent en cada moment, d’acord amb el previst al punt 3 d’aquesta 
instrucció.  
 
L’Àrea d’Escortes, que presta el seu servei sense la uniformitat, resta exclosa de les 
compensacions i terminis previstos a l’Acord de la Direcció General de la Policia amb 
les organitzacions sindicals representatives del CME sobre la utilització de la 
uniformitat en determinades unitats policials del dia 18 d’octubre de 2007. 
 
 
2. Llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra en què es pot prestar el servei 
sense dur la uniformitat reglamentària 
 
Per necessitats del servei, els membres del cos de mossos d’esquadra que ocupin 
llocs de treball en les unitats de seguretat ciutadana de les ABP o comissaries, 
excepcionalment també podran prestar el servei sense dur la uniformitat 
reglamentària, quan formin part de dispositius o grups operatius que així ho 
requereixin. 
 
Als efectes pertinents, correspondrà al cap de cada ABP o comissaria dur un registre 
documental dels membres del cos de les unitats de seguretat ciutadana que prestin el 
servei sense la uniformitat reglamentària, amb indicació del període de temps concret 
durant el qual s’ha prestat el servei en aquestes condicions. 
 
 
3. Concurrència de les necessitats del servei 
 
Correspondrà amb caràcter general, al cap de la unitat o àmbit funcional assimilat, en 
relació amb el personal sota les seves ordres, la decisió de la prestació del servei 
policial sense utilitzar la uniformitat reglamentària, quan concorrin les necessitats del 
servei que ho justifiquin. 
 
Aquesta circumstància es comunicarà als membres del cos de mossos d’esquadra 
afectats mitjançant la corresponent ordre de servei o comunicació interna adient al cas. 
 
 
4. Entrada en vigor  
 
Aquesta instrucció entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura.  
 
 
 
Rafael Olmos i Salaver  
Director general de la Policia  
 
Barcelona, 29 de febrer de 2008  
 
SGRRHH/SSPP/mcp  
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Annex 
LLOCS DE TREBALL DE LA PG-ME AMB FUNCIONS QUE COMPORTEN  
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SENSE LA UNIFORMITAT REGLAMENTÀRIA 
Divisió d'Afers Interns*       
Àrea Disciplinària         
Àrea d'Investigació Interna       
Comissaria General d'Investigació Criminal*     
Divisió d'Investigació Criminal*       
Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu   
Àrea Central d'Investigació - Persones     
Àrea Central d'Investigació - Patrimoni     
Àrea Central de Crim Organitzat       
Divisió d'Informació*         
Àrea Central de Suport Tècnic Operatiu     
Àrea Central d'Informació Interior       
Àrea Central d'Informació Exterior     
Àrea Territorial d'Informació       
Àrea Tècnica d'Investigació       
Àrea Central de Policia Administrativa*     
Unitat Central de Joc i Espectacles     
Unitat Central de Seguretat Privada     
Unitat de Menors         
Unitat de Medi Ambient       
Àrea Territorial d'Investigació*       
Unitat Territorial d'Investigació       
Unitat Regional de Policia Administrativa     
Unitat Territorial de Policia Científica     
Unitat Territorial de Patrimoni       
Unitat Territorial d'Homicidis i Salut Pública     
Unitat d'Investigació (ABP)       
Àrea de Protocol**    
Àrea d’Escortes**     
      
* Llocs de treball directament adscrits a aquesta unitat  
**Exclosa de les compensacions i terminis previstos a l’Acord de18 d’octubre de 
2007  

 


