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L’Administració modifica la Instrucció d’indemnitzacions i 
retira la mitja dieta per sortida de sectors de trànsit 

 
Barcelona, 8 de juliol del 2020.- 

SAP-FEPOL vol denunciar el canvi de 
regles de joc que l’Administració, amb la 
nova Instrucció 4/2020 de 30 de juny, 
sobre indemnitzacions per raó de servei 
d’aplicació al cos de mossos d’esquadra 
ha acabat imposant unilateralment. 

En un moment com l’actual, on la gestió 
de la crisis de la COVID-19 ocupa les 
energies dels especialistes, 
l’Administració ha modificat els àmbits 
territorials considerats com a “ordinaris”. 

I és que a diferència del que es 
contemplava en l’anterior Instrucció 
8/2013, sobre criteris d’aplicació al cos 
de mossos d’esquadra del Decret 

138/2008 d’indemnitzacions per raó del servei, com a àmbit “ordinari” el del propi del sector de 
referència, en la Instrucció recentment aprovada ara, l’àmbit d’actuació ordinari s’ha modificat de 
manera unilateral passant a ser el propi de la Regió Policial.  

Des de la nostra organització sindical denunciem que aquesta decisió afecti molt negativament 
en les persones especialistes de trànsit ja que, a diferència dels sectors que estan ubicats a la 
Regió Policial del Pirineu Occidental, tots han passat a tenir àmbit de la Regió Policial on es 
troben ubicats. 

Per tant, aquesta modificació significa que des de l’1 de juliol els especialistes i les especialistes 
no poden demanar mitja dieta quan es fa fora de la demarcació del seu sector de trànsit, podent-
la demanar només, quan surtin de la nostra Regió Policial amb els requisits necessaris i 
establerts. 

Novament i de manera vergonyosa, l’especialitat pateix una greu conseqüència fruit d’una 
decisió presa unilateralment ja que recordem que, resultat de la manca d’efectius que patim, les 
assistències per qüestions relatives al trànsit fora dels sectors ordinaris són habituals. A més, 
amb la nova normativa acabada d’aprovar, els caps de setmana gairebé totes les ART podran 
disposar de les persones especialistes lluny dels seus sectors de referència, sense la necessitat 
d’haver-les d’indemnitzar per raons de servei tal i com estableix el Decret 138/2008. 

És per això que des del SAP-FEPOL insta a la Subdirecció general de Recursos Humans a 
modificar els extrems denunciats en aquest comunicat, alhora que els nostres serveis jurídics ja 
han iniciat els tràmits corresponents per fer-ho judicialment.  

SAP, TREBALLEM X   A TU! 


