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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 de coeficients multiplicadors per treballar determinats festius a les 
persones membres del cos de mossos d’esquadra amb horari especial específic. 

Senyora, 

Ja fa uns dies que al Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ens estan arribant consultes de 
diferents efectius del cos de mossos d’esquadra adscrits a les Unitats d’Investigació del territori 
relacionades amb la imputació de coeficients per treballar determinats dies festius. 

Concretament, més que consultes, els efectius policials esmentats denuncien la no imputació dels 
coeficients multiplicadors per treballar en els dies festius els quals, recordem venen determinats 
per l’Acord sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de mossos 
d’esquadra signat el 29 de gener del 2015 per la nostra organització sindical.  

- Punt 1.1 Compensació per treball en dies festius assenyalats: Al personal funcionari del 
cos de Mossos d’Esquadra que treballi de forma efectiva en les franges horàries següents: 

- Torn de nit o tarda/nit del 24 de desembre 
- Torn de matí, tarda o dia del 25 de desembre 
- Torn de matí, tarda o dia del 26 de desembre 
- Torn de nit o tarda/nit del dia 31 de desembre 
- Torn de matí, tarda o dia del dia 1 de gener 
- Torn de tarda, nit o tarda/nit de dia 5 de gener 
- Torn de matí o dia del dia 6 de gener 
- Torn de nit o tarda/nit del dia 23 de juny 
- Torn de matí del dia 24 de juny 
- Torn de matí, tarda o dia de l’1 de maig 

se li ha d’imputar l’horari realitzat amb l’aplicació d’un coeficient multiplicador d’1,50. 

Per aquest redactat és evident i no hauria d’haver cap tipus de dubte ni problema amb l’aplicació del 
coeficient. Les persones membres de les unitats d’investigació som personal funcionari del cos de 
Mossos d’Esquadra i si aquells dies ens planifiquen treball i treballem de forma efectiva, complim 
tots el requisits demanats. 

No obstant, sembla ser que alguns serveis d’administració confonen el fet d’estar a l’horari especial 
específic (sense coeficients per canvis de torn) amb el fet de no poder imputar aquesta compensació, 
cosa al nostre entendre inversemblant. 

És per això que des del SAP-FEPOL instem a la Subdirecció General de Recursos Humans que, de 
manera ràpida i efectiva, doni les instruccions oportunes als serveis corresponents per tal que s’imputin 
els coeficients multiplicadors d’1,5 per treballar els festius que estableix l’acord esmentat. Així mateix 
instem a que es revisi en cas de no haver-ho fet, les imputacions horàries dels membres de les unitats 
d’investigació per tal de corregir l’errada i fer la imputació correcta. 

Atentament, 

 

 

Emilio Mencía Catalan 
Secretari General de la Secció Sindical d’Investigació del SAP-FEPOL 

Barcelona, 4 de febrer del 2022 


