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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: Els canvis d'escamot i/o de quadrant son un canvi de planificació i han 
de generar coeficient. 

Senyora, 

Com ja sabeu, en algunes ocasions, al·ludint a necessitats de servei, es reorganitzen 
escamots i quadrants. En aquest sentit, la nostra organització no entén per què no s’està 
imputant el coeficient corresponent a aquest canvi de planificació, quan la decisió no és 
traslladada als efectius amb els tempos legalment establerts. 

A la instrucció 7/2015 sobre l’aplicació del règim horaris i planificació de la jornada de 
treball de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra s’especifica, 
concretament al punt 2.6.4 anomenat Mesures d’ajut a la planificació, que les 
modificacions de la planificació posteriors a la publicació de la planificació anual o 
mensual (segons correspongui  d’acord amb els supòsits anteriors) donen lloc a l’aplicació 
de coeficients.  

En aquest mateix punt s’enumeren les excepcions que en cap cas corresponen a un  
canvi d’escamot ni de quadrant. 

Cal tenir en compte que aquests tipus de canvis dificulten enormement la conciliació 
laboral i familiar, en tant que el canvi d’escamot o de quadrant es produeix quan una 
persona ja té establertes les seves rutines (recollida dels fills a l’escola, cura de familiars, 
o assistència a formació universitària, entre altres supòsits). 

Per aquest motiu, SAP-FEPOL sol·licita: 

Primer.-  Que quan es produeixi un canvi d’escamot, s’apliquin els coeficients que 
pertoquin en virtut de la instrucció 7/2015. 

Segon.- Que, concretament en el cas del canvi de quadrant, quan aquest sigui de forma 
obligatòria, es cerqui  un mètode  de compensació acord al greuge que genera, molt 
superior al canvi d’escamot, tant en l’àmbit econòmic com en el tipus d’horari. 

Atentament,  
 
 
 
 
Irene Ramos Viñals 
Delegada sindical SAP-FEPOL a la RPMB 

Barcelona, 9 de gener de 2022 

 


