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Instrucció 5/2021, de 3 d’agost, sobre la reincorporació presencial al servei de 
les persones funcionàries del CME que ocupen llocs de treball de l’escala de 
suport i 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.  

Així mateix, la Secretaria d’Administració i Funció Pública va publicar la Instrucció 
3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives 
d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb 
motiu del coronavirus SARS-CoV-2.  

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.  

Per aquest motiu, 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, i el Pacte entre la Direcció General de la Policia i les organitzacions 
sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra, sobre la regulació i la 
compensació de les guàrdies no presencials, el director general de la Policia va emetre 
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.  

Posteriorment, 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, va 
comportar que diferents territoris de Catalunya anessin avançant de fase a diferents 
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ritmes en el procés de transició cap a la nova normalitat i, per tal d’adequar a la nova 
situació la prestació de treball de les persones de l’escala de suport i les que ocupen 
llocs de suport tècnic a la funció policial, el director general de la Policia va dictar la 
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. 

Més recentment, la Secretaria d’Administració i Funció Pública ha adoptat la Instrucció 
1/2021, de 6 de juliol, de mesures organitzatives, de prevenció i seguretat per a la 
reincorporació als centres de treball del personal de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de l'emergència sanitària per la COVID-19. Aquesta instrucció 
ha estat publicada al DOGC el 7 de juliol de 2021 mitjançant la Resolució 
PRE/2107/2021, de 6 de juliol, i obliga a adaptar els plans de contingència i 
reincorporació progressiva dels departaments per tal de possibilitar que la 
reincorporació progressiva del personal es produeixi entre el dia 15 de juliol i l'1 de 
setembre del 2021. 

Aquesta nova Instrucció 1/2021 de la Secretaria de la Funció Pública es dicta en el 
marc de l’article 7.1 c) del Decret 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació 
de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms, el qual no és d’aplicació 
a les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra.  

Cal tenir present que el teletreball no s’estableix en cap cas com un dret de les 
persones treballadores, sinó que es tracta d’una forma d’organització que requereix 
d’una regulació i acord específics. Així el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, de trabajo a distancia, d’aplicació a les relacions de treball regulades per 
l’Estatut dels Treballadors, estableix clarament la voluntarietat del teletreball tant per a 
la persona treballadora, com per a l’empleadora, així com la seva reversibilitat i la 
necessitat d’un acord explícit. També es recull en aquests termes de voluntarietat i 
reversibilitat en l’article 47 bis de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que, a més, 
subordina aquesta possibilitat a les necessitats del servei. També l’esmentat Decret 
77/2020 estableix un règim d’autorització prèvia i concreta que no són susceptibles de 
ser exercits mitjançant la modalitat de teletreball els llocs de treball la prestació 
efectiva dels quals només queda garantida amb la presència física de l'empleat o 
empleada en el centre de treball. 

L’article 2 del Decret 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis 
en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms, n’exceptua expressament 
les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra, que s’han de regir per les 
seves normes, pactes i acords específics. Així, l’article 5.2 preveu la pertinença a 
aquest col·lectiu com a motivació per a emetre un informe-proposta desfavorable a 
l’autorització del teletreball. 

En l’àmbit de la Mesa General de la Funció Pública es va signar l’Acord sobre la 
prestació de serveis en la modalitat de teletreball en data 25 de febrer de 2020, és a 
dir, amb caràcter previ a les diferents restriccions sanitàries derivades de la pandèmia 
per Covid-19. Per contra, en l’àmbit del Consell de la Policia, al qual correspon la 
negociació de les condicions de treball del cos de Mossos d’Esquadra, no s’ha 
proposat ni per part de l’Administració, ni per la part social, cap acord sobre el 
teletreball, ni abans, ni amb posterioritat a la pandèmia. 

Per tant, a manca de norma, pacte o acord específic sobre el teletreball, aquest no pot 
ser d’aplicació a les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra, fora del marc 
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habilitat de forma excepcional en el context de pandèmia sanitària, en el qual ha calgut 
articular les mesures extraordinàries que permetessin afavorir la protecció de la salut, 
prioritzant-les sobre d’altres necessitats organitzatives o de prestació del servei. 

No obstant això, a fi i efecte de continuar garantint la protecció de la salut de les 
persones treballadores, aquesta instrucció articula els mecanismes necessaris per a 
l’aplicació de les mesures de protecció que estableixi la Subdirecció General de 
Prevenció de Riscos i Salut Laboral i per al tractament del personal especialment 
sensible, en els mateixos termes que per a la resta del personal del Departament 
d’Interior. 

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, i 
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 
que ocupen llocs de treball de l’escala de suport i de suport tècnic a la funció policial 
(TSNP).   

2. Prestació de treball 

El personal que ocupa llocs de treball de l’escala de suport i llocs de treball de Tècnic 
de Suport no Policial (TSNP) del cos de Mossos d’Esquadra s’ha de reincorporar al 
treball presencial a partir del proper 1 de setembre de 2021. 

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

3. Personal especialment sensible 

Les persones que per la seva condició de vulnerabilitat siguin especialment sensibles 
amb relació a l'exposició al coronavirus SARS-CoV-2 podran ser autoritzades  
excepcionalment a prestar servei en règim de teletreball de cinc jornades diàries 
setmanals, després d’una nova avaluació individualitzada del risc que haurà de 
realitzar el Servei de Vigilància de la Salut Laboral.  

Per tal de poder acollir-se a aquesta adaptació excepcional del lloc de treball, hauran 
de sol·licitar-ho a través de la bústia de correu consultasalut.bcn.interior@gencat.cat. 
També hi podrà contactar a través del telèfon 935 512 242 i del correu 
aegozcue@gencat.cat. 

4. Clàusula derogatòria   

Es deixa sense efecte la 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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5. Vigència  

Aquesta Instrucció és d’aplicació des del dia 1 de setembre de 2021 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, 3 d’agost de 2021 

 

El director general de la Policia 

Pere Ferrer i Sastre  
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