
 
 

 
COMPENSACIONS DISPOSITIU CRONOS 

Ahir 19 d’octubre ens van explicar les compensacions que l’Administració aplicarà a les jornades del 
dispositiu CRONOS (del 17 d’agost torn de tarda fins a tots els torns del dia 22 d’agost), l’explicació la van 
dividir blocs: 
 

 
1- Compensació de les hores fetes per sobre de les planificades: 

Totes les hores que s’hagin realitzat per sobre del que els agents tenien com a planificades abans dels 
atemptats seran compensades amb els coeficients que pertoquin, el resultat que en surti serà compensat 
amb cobrament d’hores extres o acumulant aquestes hores, en funció del que cada agent hagués triat en el 
seu moment (la informació es va recollir durant els primers dies de setembre, ara ja tenen les graelles 
confeccionades i no es poden permetre canvis en les opcions triades, de fet, les compensacions s’han pogut 
decidir un cop van veure que la gran majoria dels afectats triaven l’opció del cobrament d’aquestes hores). 
 

 
2- Permisos i vacances: 

Alguns agents van anar a treballar malgrat estar de permís o vacances, en aquest cas imputaran el que 
estava planificat i es compensaran la resta d’hores aplicant els coeficients que pertoquin, i per la resta 
s’aplicarà el que ja s’ha explicat al punt 1. La particularitat en aquest cas és que els agents hauran de 
triar els dies en què volen gaudir de les vacances i els dies de permís que van deixar de fer en motiu 
del Cronos, encara que els permisos ja no estiguin justificats (per exemple un permís per malaltia familiar), 
es pactaran amb les respectives planificacions i es tindrà de temps fins el dia 31 de gener del 2018 (any 
policial) per gaudir-los. 
 

 
3- Indemnitzacions diverses (dietes i la compensació per 12h en cap de setmana): 

En el cas de les dietes es tindrà en compte el que estableix el decret: mínim 9 hores de servei (totes, 
ordinàries o no) i sortir fora del  territori de referència. En cas que es demani dieta en cap de setmana, no es  
percebrà la compensació dels 8€ per treballar 12 hores en cap de setmana. Si no es té dret a dieta, sí que es 
compensarà el treball en cap de setmana de 12 hores amb els 8€, encara que s’hagi triat l’opció de cobrar les 
hores extres. El dies en cap de setmana afectats són el 19 i 20 d’agost. 
 
*Hem demanat que els agents que en motiu del Cronos no van tenir 4 dies de festa en cap de setmana 
durant el mes d’agost (això va afectar en principi als agents de dos escamots), siguin compensats (si així ho 
demanen)  amb els dies de cap de setmana perduts durant els mesos que resten per finalitzar l’any policial. 
Ho estudiaran cas per cas. 
 

 
4-Nocturnitat: 

En la nòmina d’octubre es pagarà tota la nocturnitat de l’agost exceptuant la dels dies del Cronos que es 
pagarà, si tot va bé, en la nòmina de novembre. 
 
 
IMPORTANT: La previsió és que tots els diners del CRONOS s’abonin amb la nòmina del mes de 
novembre, però es pot produir alguna disfunció, no oblidem que l’operació afecta a 11.000 agents i la 
quantitat puja uns 5 milions d’euros. Per tant, es demana paciència, estar atent al cobrament i 
comunicar totes les incidències al servei d’Administració i al sindicat . 
 


