
                                                                                     

SERVEIS EXTRAORDINARIS AL COS D’AGENTS RURALS

La intersindical–CSC i  IAC–CATAC hem portat la qüestió dels Serveis Extraordinaris a la 
Mesa Sectorial de Negociació del Personal d'Administració i Tècnic (màxim òrgan de 
negociació entre Administració i Sindicats) la regulació dels Serveis Extraordinaris del CAR. La 
nostra intenció era tractar aquestes qüestions a la nostra DG però l’anul·lació de les dues 
últimes reunions i sobretot el fet de saltar-se la negociació col·lectiva ens ha fet optar per portar
la qüestió a la Mesa.

La DG d’Agents Rurals, sense cap tipus de negociació, va fer la instrucció 2/2023 reinterpretant
el concepte d’hores extres festives i la prohibició de fer hores extres a qui tingui reducció de 
jornada o que el mateix dia hagi gaudit de qualsevol tipus de permís o compensació horària. La
interpretació de les hores extraordinàries festives era perversa, només es considerava hora 
extraordinària festiva el dia que tocava descans per quadrant, si et tocava treball per quadrant 
eren hores extres normals a tots els efectes, fos diumenge o festiu oficial.

Quan es varen presentar escrits i la mesa Sectorial va acceptar a tractar el punt a l’ordre del dia
de la reunió del mes de març, la DG va córrer a fer una nova instrucció eliminant la interpretació
de festiu però mantenint la prohibició de fer hores extres a qui tingui reducció de jornada o 
aquell dia hagués gaudit de qualsevol tipus de permís o compensació horària. Això fa totalment
inoperatives les patrulles amb treball de tarda en funcions de guàrdia i també fa poc funcional 
una patrulla on algun dels components hagi gaudit aquell dia d’alguna compensació atès que 
no podrien generar hores extres per anar a incidents que es puguin allargar.

Aquesta segona instrucció, la 4/2023 es va presentar amb la intenció que retiréssim el nostre 
punt de l’ordre del dia de la Mesa Sectorial. Quan se’ls va dir que no retiraríem el punt varen 
enviar un correu electrònic informant de com s’havia d’interpretar la instrucció... Això no és de 
rebut atès que la segona instrucció diu el que diu i no dóna peu a cap tipus d’interpretació a la 
carta, per tant el que hem demanat és la retirada de la darrera instrucció i que es negociï com 
hauria d’haver-se fet des del principi.

Un altre punt que hem tractat a la Mesa Sectorial ha estat les retribucions que es fan de les 
hores extres per un preu inferior a les hores ordinàries, fet manifestament il·legal. El sou base 
anual de la categoria d’agent son 39.583€ bruts anuals (actualitzat a 2023) i en total fem 1657 
hores a l’any el que surt a un preu de 23.88 €/h. Les hores extres es paguen a 18,80€ molt per 
sota d’una hora ordinària. Cosa que contradiu l’Estatut dels Treballadors que determina que en 
cap cas l’hora extra no pot ser inferior al valor de l'hora ordinària!. En aquest punt la nostra Cap
de Servei present a la reunió ha estat d’acord que és un assumpte que cal corregir.

Conclusions: La Mesa Sectorial ha “convidat” a la DG a negociar aquests temes amb les 
sindicats i s’acorda que es començaran negociacions amb la DG per revisar els preus de les  
hores extres. I també des de la Direcció General s’han compromès a enviar-nos un esborrany 
de la instrucció d’hores extres perquè les OO.SS. puguem esmenar allò que considerem 
oportú.

20 de març de 2023 


