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MODEL DE COMUNICACIÓ DE TEMES DE L’ORDRE DEL DIA PER AL CONSELL DE LA POLICIA 

 
 
 
TEMA 
 
 COMPENSACIÓ OPERATIU “CRONOS” 

 
Com a conseqüència de l’operatiu CRONOS es va dictar la Resolució de 18 d’agost de 2017 que comportava la mobilització 
de tots els efectius del cos de mossos d’esquadra tot i mantenint-se el nivell 4 sobre 5 d’alerta terrorista. 
 
Les mesures addicionals adoptades per no pujar a 5 sobre 5 el nivell d’alerta va suposar una vulneració dels drets laborals i 
obligacions de descans dels agents del CME.  L’aplicació dels articles 19 i Disposició Addicional Primera del Decret 
146/1996, no comporta que no s’hagin de respectar les hores de descans dels efectius. No sols com a dret laboral, sinó per 
seguretat tant dels propis agents com de la ciutadania, donat que el desenvolupament de la funció policial ha de fer-se en 
idònies condicions físiques i psíquiques. 
 
Les normes de compensació pactades entre la Direcció General de la Policia i el sindicat SAP-UGT a l’any 2015 i a l’any 
2017 no sols impedeix que puguin ser compensats els efectius que canviïn 6 dies de planificació com a disposat el 
CRONOS, sinó que tampoc tinguin dret a una dieta de menjar o sopar aquells que hagin fet més de 10 hores de servei (15 i 
17 han arribat a fer alguns efectius). En el millor dels casos, els que ho hagin fet en cap de setmana rebran gràcies a aquest 
acord 5 euros nets per haver treballat 17 hores seguides com a dieta pel menjar. 

 

 
 
 
OBSERVACIONS 
 
 De conformitat amb el que preveu l’art. 53.c) i 53.g) de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, i de l’art. 2.c) i 2.g) del Decret 145/1996, 

de 30 d’abril, sol·licitem que el Ple del Consell de Policia aprovi la moció i es presenti davant el Director General de la Policia 
en les seves competències fixades pel Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la Direcció 
General de la Policia. 
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PROPOSTA 
 
 Aprovar MOCIÓ I PROPOSTA adreçada al DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA consistent en què dicti les normes 

escaients per tal que: 
 

a) Que, des del primer dia de canvi de planificació, s'apliqui el coeficient d'1,25 per hora, que correspongui a horari 

diürn, 1,50 en horari nocturn i 1,75 en horari de cap de setmana o festiu. 

 

b) Que en el cas de perllongament de jornada, amb respecte al temps de descans establert reglamentàriament, es 

compensarà de forma lineal amb el gaudiment de dies lliures de servei. 

 

c) Que en el cas que part de la jornada de treball es faci dins  l'horari nocturn entre les 22.00 i les 7.00, s'aplicarà el plus 

de nocturnitat per hores, independentment del torn planificat. 

 

d) Que donada la situació d'emergència declarada, i la obligació d'estar disponibles tots els efectius del cos de mossos 

d'esquadra mitjançant els sistemes de localització facilitats a la DGP mitjançant la creació d'un arxiu especial, durant 

l'operatiu CRONOS tots els mossos en situació de disponibilitats han de ser compensats de forma anàloga al Pacte de 

compensació per guàrdia no presencials signats el 8 de gener de 2010: 
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e) Que de forma subsidiària s’haurà de compensar  a tot el col·lectiu amb 30 minuts de treball efectiu per cada dia que es 

mantingui aquesta situació (art. 21 Decret 146/1996). 

 

f) Que així mateix, tots els efectius que no hagin pogut gaudir del temps de descans previst a l’art. 2.6 (pausa de vint 

minuts) i art. 11 (pausa d’una hora) del Decret 146/1996, se’ls compensi com a perllongament de jornada al estar 

considerat aquest descans no gaudit com a temps de treball efectiu. 

 

g) Que s’aboni com a indemnització per raó del servei l’import de 19 euros com a dieta per menjar o sopar previst al 

Decret 138/2008, de 8 de juliol, a cada mosso d’esquadra que hagi fet l’horari de 12 hores; sens perjudici de la resta 

d’indemnitzacions que els hi correspongui. 

 
 
ADMINISTRACIÓ / ORGANITZACIÓ SINDICAL QUE FA LA COMUNICACIÓ 
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