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Instrucció 2/2011, de 28 de mar~, per la qual es regulÉrñ"'le~:'!~bi1'mÜ;~"""''''''--
treball de les funcioniuies del cos de Mossos d'Esquadra durant el període de
gestació.
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o. INTRODUCCIÓ

És objecte d'aquesta instrucció la regulació de les condicions de treball de les
funcionaries del cos de Mossos d'Esquadra que es troben en període de gestació.

Aquestes mesures es trobaven recollides a la Disposició Addicional del Decret
15/1997, de 21 de gener, pel qual es regula el regim de lIicencies, permisos i
vacances deis membres del cos de mossos d'esquadra (DOGC núm. 2318, de
28.1.1997).

Aquest Decret ha estat derogat pel Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual
s'estableix el regim de llicencies, permisos i vacances de les persones membres del
cos de mossos d'esquadra (DOGC núm. 5753, d'11.11.2010).

La regulació de les condicions de les funcionaries en estat de gestació es troba
inclosa al projecte de Decret de regulació'de la prevenció de riscos laborals en el
desenvolupament de I'activitat operativa de la policia de la Generalitat - mossos
d'esquadra.

Ates que aquest text encara es troba en procés de tramitació i donat que és del tot
necessari reconeixer formalment les condicions de treball de les funcionaries del
cos de Mossos d'Esquadra fins que no es produeixi I'aprovació i entrada en vigor
del text relacionat en el paragraf anterior, es considera pertinent dictar la present
instrucció amb la finalitat de donar cobertura a I'aplicació de les mesures de
protecció que es detallen en el.següent apartat.

1. Condicions de treball durant el període de gestació

a) Les funcionaries de la policia de la Generalitat - mossos d'esquadra que es
troben en període de gestació, previa presentació de la certificació medica
acreditativa del seu .embaras, poden demanar I'exempció de dur I'arma
reglamentaria i passar a realitzar, en horari diürn, dins la mateixa unitat organica a
que es trobin' adscrites, tasques que no comportin esforgos físics ni perill per a la
seva integritat física.
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b) Les funcionaries del cos, amb la comunicació prévia al/a la seu/seva
comandament, poden prescindir de I'obligatorietat de dur I'uniforme reglamentari
que correspongui.

c) Les funcionaries de la policia de la Generalitat - mossos d'esquadra, a partir del
quart mes de gestació, podran sol.licitar una comissió de serveis de caracter
voluntari en el centre de treball més proxim al seu domicili, per tal d'evitar trasllats
innecessaris durant aquest període, i se'ls reservara ellloc de treball d'origen.

2. Tramitació

Les funcionaries interessades en alguna de les mesures previstes als apartats a) i
b) punt anterior, hauran de formular la seva petició mitjan<;ant el document
normalitzat Dad 69, i hauran de marcar la casella que correspongui. Així mateix,
hauran d'adjuntar la certificació médica acreditativa de I'estat de gestació.

En el cas de la mesura prevista a I'apartat c) del punt anterior, les funcionaries
interessades hauran de formular la seva petició mitjanc;:antel document normalitzat
Dad 46, al qual hauran d'adjuntar la certificació acreditativa de I'estat i temps de
gestació.

3. Entradaen vigor

Aquesta instrucció entrara en vigor I'endema de la seva signatura.

Barcelona, 28 de marc;:de 2011

01.. Manel Prat i Peláez
Director general de la Policia


