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o. Introducció

l'article 22 del Decret 295/2006, de 18 de juliol, sobre jornada i horaris de treball del
personal funcionari al servei de I'Administració de la Generalitat, estableix que el
control de I'acompliment de la jornada i I'horari es realitza mitjanyant rellotges de
control horari o altres mitjans informatics o telematics que es considerin adequats.

l'article 17 del Decret 45/1999, de 23 de febrer, de regulació deis lIocs de treball de
facultatius i tecnics del cos de Mossos d' Esquadra, estableix que per a aquests
facultatius i tecnics és d'aplicació el Decret 146/1996, de 30 d'abril, pel qual s'aproven
la jornada i I'horari de treball deis membres del cos de Mossos d'Esquadra.

les dades que es recullen amb la finalitat de realitzar I'enregistrament presencial
s'incorporen en el fitxer de dades personals que es denomina directori de personal del
Departament d'lnterior, Relacions Institucionals i Participació (Ordre IRP/548/2009, de
17 de desembre).

Pel que fa a la identificació del personal, la Resolució de 8 de novembre de 1994, per
la qual es dicten les instruccions sobre la identificació del personal i de les
dependencies de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que tot el
personal al servei de l'Administració de la Generalitat ha d'estar identificat mitjanyant
una targeta identificativa i aquesta s'ha de dur sempre en un lIoc visible.

De conformitat amb I'exposat la Direcció General de la Policia (DGP) posa en marxa
un sistema de terminals d'enregistrament de marcatge horari i d'activació d'accessos a
les seves dependencies. En una primera fase aquest sistema s'ha instal'lat a la seu de
la DGP, a I'edifici de Travessera de les Corts, 319-321 de Barcelona, i
progressivament s'anira ampliant a la resta d'edificis de la Direcció comenyant per les
seus regionals i finalitzant a totes les comissaries de la de la DGP.

A les unitats organiques on no sigui possible establir aquest sistema, el nombre de
funcionaris de les quals no justifiqui la inversió en noves tecnologies o mentre aquest
sistema d'enregistrament presencial no estigui instal-lat a tots els edificis, és necessari
habilitar-ne d'altres.
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En ús de les competencies que m'atorga I'article 133, a) i c) del Decret 243/2007, de 6
de novembre, d'estructura del Departament d'lnterior, Relacions Institucionals i
Participació, dicto les normes següents:

1. Ambit d'aplicació

Aquesta Instrucció és d'aplicació al personal d'administració i serveis (PAS), personal
laboral i personal facultatiu i tecnic de I'escala de suport del CME que presten servei a
laDGP.

2. Targeta identificativa

En compliment de la Resolució de 8 de novembre de 1994, per la qual es dicten
instruccions sobre la identificació del personal i les dependencies de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya, els treballadors i treballadores que es desplacin per
!'interior d'un edifici de la DGP, s'han d'identificar i/o acreditar de manera visible
mitjanyant la targeta identificativa.

3. Sistemes d'enregistrament

3.1 Edificis de la DGP amb terminals instaHats

En els edificis en que hi hagi terminals d'enregistrament presencial i d'accés,
I'enregistrament de dades es fa amb el patró biometric i, només amb caracter
subsidiari, amb la targeta de proximitat.

Patró biometric digital. El patró biometric permet identificar la persona mitjanyant
característiques físiques i les compara amb les enregistrades; localitza diversos punts
característics de I'empremta i crea un patró basat en una combinació numerica que
servira per identificar la persona, sense que en cap cas es pugui reproduir ni
emmagatzemar aquesta empremta. Per obtenir el patró biometric digital es realitza la
lectura biometrica de I'empremta digital. El/La treballádor/a és identificat
automaticament quan posa el dit índex sobre el lector del terminal.

Targeta de proximitat. El personal esmentat al punt 1 d'aquesta instrucció disposara
d'una nova targeta per identificar-se com a treballador/a de la DGP, que funciona per
proximitat. Cal acostar la targeta al lector del terminal i la persona és identificada
automaticament. Únicament es pot utilitzar aquesta targeta en cas d'avaria o mal
funcionament del patró biometric.

3.2 Edificis de la DGP sense terminals instaHats

A les dependencies on no hi hagi terminals d'enregistrament presencial i accés, s'ha
de garantir un sistema que permeti enregistrar I'inici i la finalització de la jornada de
treball (marcatge pel portal ATRI, full de control horari o altres).

4. Funcionament del control presencial i d'accés per terminals

4.1 Registre i accés per al personal de la DGP

Quan qualsevol treballador/a a que fa referencia el punt 1 d'aquesta Instrucció posa el
dit índex al lector del terminal o atansa la targeta de proximitat és identificat
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automaticament i apareixen a la pantalla les opcions: registre i accés. S'ha de
seleccionar I'una o I'altra d'acord amb els criteris següents.

Registre:
· Al principi i al final de la jornada laboral.
· A I'inici i el final de la pausa per dinar, tant si se surt de I'edifici com si no.
. Per incidencies durant la jornada laboral provocades per assistencies a activitats

formatives o reunions fora del centre de treball, visita medica o altres.
· Ql,Janes gaudeixi d'un permís que comporti interrompre la jornada laboral, iniciar-la

més tard o finalitzar-Ia abans de I'horari habitual.

Accés: s'ha de seleccionar aquesta opció quan es facin entrades i sortides durant la
jornada laboral, per exemple per la pausa d'esmorzar.

El nombre d'enregistrament varia segons la jornada laboral i I'horari, pero el comput
diari sempre ha de ser parell.

4.2 Registre per a PAS i personal laboral

Jornada partida: a I'inici i al final del matí (2 registres) i I'inici i el final de la tarda (2
registres).
Jornada continuada: a I'inici i al final del matí (2 registres) i I'inici i el final de la tarda
obligatoria durant I'horari d'hivern (2 registres).

Aquests moviments, queden enregistrats al portal ATRI com a justificants de presencia
i acompliment de I'horari laboral. Aquest personal ha de tramitar mitjanyant el portal
ATRI la justificació de les incidencies durant la jornada laboral provocades per
assistencies a cursos o reunions fora del centre de treball, visita medica, permisos
autoritzats o altres.

4.3 Registre per a facultatius i técnics de I'escala de suport del CME

Jornada de treball: a I'inici i al final del matí (2 registres) i l' inici i el final de la
tarda/tardes realitzades (2 registres).

Aquest col.lectiu ha de tramitar les incidencies de la jornada de treball mitjanyantels
formularis DAD corresponents, disponibles a la Intranet de la DGP.

5. Entrada en vigor

Aquesta Instrucció entrara en vigor el dia 16 de maig de 2011.

Manel Prat i Peláez
Wirector general de la Policia

Barcelona, 6 de maig de 2011
SGRRHH/SSPP


