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Esperança Cartiel Armida 
Subdirectora General de Recursos Humans 
Direcció General de la Policia 
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona 

Assumpte: Imputació horària pel Judici del 17-A 

Senyora: 

Com ja és coneixedora, durant aquests dies s’està duent a terme a Madrid per part de l’Audiència 
Nacional el judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils de l’any 2017. Aquest procediment està 
provocant que molts companys del cos de Mossos d’Esquadra hagin d’anar a declarar per la seva 
participació en els fets i de manera presencial a la sala. 

Actualment la compensació que estan rebent aquests companys és la que s’estableix al decret 
150/2010 article 9.16.1 i a la instrucció 19/2012 punt 6.2. Per tant, i donat que l’assistència al judici 
implica la pernoctació el dia anterior fora del domicili, s’estan imputant 7,5 hores de treball per dia. 

Des del SAP-FEPOL volem fer incís en aquesta compensació atenent les reclamacions i la 
informació que ens fan arribar els mateixos companys. 

Segons ens comuniquen, l’assistència al judici implica a part de dormir fora de casa, una reunió 
prèvia amb una sèrie d’indicacions en quant a la declaració i la imatge corporativa. Al dia següent 
els companys i les companyes han de presentar-se a l’Audiència i declarar sempre i quan, no hi 
hagi un problema amb els temps establerts i hagin de comparèixer al dia següent cosa que implica 
un dia més fora del domicili. 

Des del SAP-FEPOL considerem que la situació excepcional del cas amb la quantitat de Mossos 
d’Esquadra que han de passar pel procés, justifica una compensació igual d’excepcional. Creiem, 
com la totalitat dels afiliats i afiliades que s’han posat en contacte amb nosaltres, que la 
compensació de 7,5 hores no és suficient. Una compensació a més, que en funció de l’horari de 
referència del mosso o de la mossa li genera romanent. 

A més, tenint en compte que la declaració implica un desplaçament, una pernoctació a un hotel (si 
no s’allarga per motius aliens) i la posterior declaració amb la tornada a casa, la compensació 
mínima que proposem és la de 12 hores per dia entre la sortida i l’arribada al domicili, sens perjudici 
de les 5 hores per declaració judicial que poden ser reclamades econòmicament. Aquestes 12 
hores compensarien el temps que els Mossos estan disponibles per l’Audiència Nacional i pel cos 
de Mossos d’Esquadra i en cap cas generarien cap tipus de romanent. 

Des del SAP-FEPOL tenim la convicció que de la mateixa manera que es demana als efectius 
policials que la seva actuació i imatge sigui exemplar per tot el que aquest judici implica, el 
departament d’interior també donarà exemple amb la compensació exemplar que es mereixen. 

Resto a la seva disposició per qualsevol aclariment. 

Atentament, 

 

Emili MENCÍA CATALAN 
Secretari de l’especialitat d’investigació del SAP-FEPOL 

Barcelona, 25 de novembre de 2020 


