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Instrucció 3/2020, de 29 de maig, sobre la reincorporació presencial al servei de 
les persones funcionàries del CME pertanyents a l’escala de suport i d’aquelles 
altres que ocupen llocs de suport tècnic a la funció policial, amb motiu del 
coronavirus SARS-CoV-2. 
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Introducció  

En data 12 de març de 2020 el director general de la Policia va emetre una Resolució  
en relació a la modificació de la distribució de la jornada diària de treball de les 
persones membres del cos de Mossos d’Esquadra en el marc de la declaració de la 
fase d'alerta d’EMERGÈNCIA-1 del Pla d'actuació del pla PROCICAT i de la també 
declaració d’emergència del nivell 1 del Pla Operatiu Oris atesa l’afectació del 
COVID19 al territori de Catalunya, habilitant la modificació de la distribució de la 
jornada diària de treball prevista de les persones membres del cos de Mossos 
d’Esquadra adscrites a les unitats policials que es requereixi, d’acord amb el que 
determinen l’article 16 i la disposició addicional primera del Decret 146/1996, de 30 
d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels membres del cos de 
Mossos d’Esquadra.  

Per la seva banda, el Govern de l’Estat va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de 
març,  pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, estat d’alarma que s’ha anat prorrogant 
successivament fins a l’actualitat. 

En data 19 de març de 2020 el director general de la Policia va dictar la Instrucció 
1/2020, sobre la jornada de treball de les persones funcionàries del CME pertanyents a 
l’escala de suport i d’aquelles altres que ocupen llocs de suport tècnic a la funció 
policial, en el marc de la declaració de la fase d'alerta d’emergència-1 del Pla 
d'actuació del pla PROCICAT.  

L’aprovació per part del Govern de l’Estat el 28 d’abril de 2020 del Pla per a la transició 
cap a una nova normalitat i l’evolució de la crisi sanitària, està comportant que 
diferents territoris de Catalunya vagin avançant de fase a diferents ritmes en el procés 
de transició cap a la nova normalitat.  

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat 
pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, aixeca la suspensió 
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dels terminis administratius amb data d’efectes 4 de juny de 2020 i dels terminis 
processals amb data d’efectes 1 de juny de 2020. L’Ordre JUS/430/2020, de 22 de 
maig, activa la Fase 2 del Pla de desescalada per a l’Administració de Justícia amb 
data d’efectes 26 de maig de 2020 i, en conseqüència, es requereix l’activació dels 
serveis relacionats amb l’activitat judicial. 

Per tot això, en aplicació del que disposa el Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual 
s’aprova la jornada i l’horari de treball dels membres del cos de Mossos d’Esquadra, la 
Instrucció 7/2015, de 9 de març, sobre l’aplicació dels règims horaris i planificació de la 
jornada de treball de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra, dicto 
aquesta instrucció: 

1. Àmbit d'aplicació subjectiu   

Aquesta Instrucció s’aplica a les persones membres del cos de Mossos d'Esquadra 
pertanyents a l’escala de suport i a aquelles altres que ocupen llocs de suport tècnic a 
la funció policial (TSNP).   

2. Prestació de treball 

2.1. Personal adscrit a unitats policials de la Direcció General de la Policia  

El personal de l’escala de suport adscrit a unitats policials de la Direcció General de la 
Policia i el personal que ocupa llocs de treball de Tècnic de Suport no Policial (TSNP) 
adscrits a unitats policials del cos de Mossos d’Esquadra s’ha de reincorporar de forma 
presencial a partir del proper 1 de juny de 2020, d’acord amb la planificació de treball 
que determini cada unitat policial. 

Aquesta reincorporació es durà a terme garantint les mesures de protecció establertes 
per al cos de Mossos d’Esquadra d’acord amb les indicacions establertes per la Sub-
direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior. 

2.2. Personal adscrit a unitats administratives 

La reincorporació del personal de l’escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra 
adscrit a unitats administratives i del personal que ocupa llocs de treball de Tècnic de 
Suport no Policial (TSNP) adscrits a unitats administratives es produirà en els termes 
que s’estableixin per a aquestes unitats al Pla de Contingència i Reincorporació 
Progressiva. 

3. Personal especialment sensible 

A les persones funcionàries a qui és d’aplicació aquesta instrucció que puguin ser 
considerades com a personal especialment sensible al SARS-CoV-2, els seran 
d’aplicació els procediments i criteris establerts per la Sub-direcció General de 
Prevenció de Riscos i Salut Laboral per a les persones membres del cos de Mossos 
d’Esquadra que puguin considerar-se personal especialment sensible. 

4. Mesures de conciliació i teletreball 

A les persones a qui és d’aplicació aquesta instrucció se’ls facilitaran les mesures de 
conciliació incloses en el règim normatiu d’aplicació al cos de Mossos d’Esquadra.  
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En aquells casos en què el teletreball sigui possible, aquest tindrà la consideració de 
treball planificat a efectes de còmput horari, d’acord amb la planificació horària 
establerta a la unitat. 

5. Clàusula derogatòria   

Es deixa sense efecte la Instrucció 1/2020, de 19 de març, sobre la jornada de treball 
de les persones funcionàries del CME pertanyents a l’escala de suport i d’aquelles 
altres que ocupen llocs de suport tècnic a la funció policial, en el marc de la declaració 
de la fase d'alerta d’emergència-1 del Pla d'actuació del pla PROCICAT.  

6. Vigència  

Aquesta Instrucció és d’aplicació des del dia 1 de juny de 2020 i té vigència indefinida 
fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació 
epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària.   

 

Barcelona, 29 de maig de 2020 

 

 

El director general de la Policia 

Pere Ferrer i Sastre  
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