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Proposta del Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos d'Esquadra (CAT-ME) a 
la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un 

 

projecte de decret pel qual es 
reguli el procediment per al reconeixement de les indemnitzacions derivades 
del principi d’indemnitat als membres de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra (dret a ser indemnitzats pels danys materials i les lesions que es 
pateixin com a conseqüència del servei prestat) 

Actualment el principi d’indemnitat és un dels principals causants de litigi als jutjats i 
tribunals entre els representants dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra i la 
Generalitat de Catalunya, per tant, coincidim en què cal una regulació clara, justa i àgil

 

 
per tal que els membres del Cos de Mossos d’Esquadra siguin indemnitzats pels danys 
(trencament d’objectes de la seva propietat – rellotges, ulleres, telèfons... -), per les 
lesions (esquinços, ferides, trencaments d’ossos o lligaments, depressions...) i per les 
seqüeles (pèrdues de mobilitat, de visió, d’audició...) que es produeixen en acte de 
servei, sempre i quan no hagi mediat dol o culpa per la seva part. 

El CAT va exposar a l’última sessió del Consell de la Policia (24 de gener d’enguany) que 
el sistema actual de rescabalament és injust i discriminatori, l’Administració no participa 
activament en els procediments penals contra els causants dels danys i/o lesions als 
agents dels Mossos d’Esquadra en acte de servei perquè sap que si el causant és 
declarat insolvent, s’haurà de fer càrrec de l’import de la indemnització. Tot plegat 
provoca un sentiment d’abandonament dels agents del cos de Mossos d’Esquadra quan 
pateixen un accident, una agressió, un atemptat, o han d'actuar en grans catàstrofes i 
queden afectats per aquests fets. 
 
La proposta del CAT sempre ha estat que es desenvolupi  l’article 48 ter de la llei 
10/1994 de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en un sentit ampli, amb 
un decret que reconegui l’obligació i la necessitat de la Generalitat de Catalunya a 
indemnitzar als agents del Cos de Mossos d’esquadra per tots els danys patits en acte 
de servei o per causa de les seves funcions policials, això vol dir incloure dins els 
camps indemnitzables els danys físics (tant temporals, com permanents), els danys 
morals, i els danys materials. També cal tenir clar que aquestes garanties també s’han 
d’extendre als fets que es puguin produir durant el desplaçament al lloc de treball (in 
itinere) o per causa d’aquest (desplaçaments als jutjats, a l'àmbit formatiu, a les 
pràctiques de tir, a les declaracions a la DAI...) i a aquelles actuacions policials fetes 
fora del nostre horari i àmbit laboral concret, no hem d’oblidar que la nostra condició 
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de policia ens obliga a actuar fora de servei si som requerits o som testimonis immediats 
d’un fet delictiu. 
 
El CAT proposa que aquest decret, amb els paràmetres explicats al paràgraf anterior, es 
dissenyi de tal manera que hi hagi un procediment administratiu àgil de reconeixement 
dels danys (en sentit ampli), amb les pautes econòmiques que actualment utilitzen els 
jutges i tribunals per tal de determinar les quanties (ha de ser un sistema taxat, però 
evolutiu, que s’actualitzi de manera automàtica, per evitar la seva devaluació amb el pas 
del temps). Aquest procediment administratiu ha de servir per indemnitzar de manera 
molt més immediata que el sistema actual (no s’hauria d’allargar més de 6 mesos des de 
la data en què s’inicia el procediment, només exceptuaríem d’aquesta temporalització 
les seqüeles que el fet pugui comportar o aquells danys que puguin implicar una curació 
superior als 6 mesos). Un cop finalitzat aquest procediment administratiu, amb la 
corresponent resolució, l’administració hauria de fer front al pagament en un termini 
màxim de 2 mesos.  
 
El CAT no entrarà a debatre quin és el millor sistema de cobertura d’aquest risc, 
entenem que hi ha diferents maneres de fer-hi front, el que volem, per sobre de tot, 
és que es garanteixi el cobrament d’aquestes indemnitzacions. 
 
Entenem perfectament que l’Administració vulgui i pugui repercutir als tercers 
responsables d’aquests danys, per la via judicial. Per tant, és de sentit comú que, si 
l’Administració es fa càrrec d’aquestes indemnitzacions i aconsegueix, com a part 
implicada, que el veritable responsable dels fets es faci càrrec econòmicament de la 
indemnització, recuperi els diners que va entregar prèviament com a indemnització a 
l’agent afectat.  
 
Volem deixar clar, en aquest escrit, que no considerem que el cobrament íntegre del sou 
per les incapacitats temporals per contingències professionals es pugui considerar, de 
cap de les maneres, una indemnització per danys patits com a conseqüència del servei 
prestat. Estar clar que la baixa mèdica la cobrem tant per contingències comunes, com 
per contingències professionals, per tant, si pateixo una baixa per danys patits en servei, 
això m’afectarà a la meva vida personal i possiblement hauré de fer front a unes 
despeses extres (“canguratges” per portar els fills a l’escola, servei de neteja a casa...) 
 
Esperem que el Departament d’Interior obri un període negociador amb els sindicats 
representatius del CME sobre aquest tema, és tasca de tots vetllar per protegir i 
dignificar la tasca policial. 
 
 
SALUT!!  
 
 
 
CATalunya a 6 de març de 2020 


