PROPOSTA RELATIVA A LA INDEMNITZACIÓ PELS DANYS PATITS EN
ACTE O EN CONSEQÜÈNCIA DEL SERVEI

Barcelona, 18 de febrer de 2020
L’art. 48 ter de la Llei 10/1994, d’1 de novembre, introduït per la Llei
5/2017, de 28 de març, estableix que es determinarà reglamentàriament
els supòsits en què es s’hauran d’indemnitzar els danys materials i lesions
que pateixen els membres del cos de Mossos d’Esquadra.
USPAC va sol·licitar el desplegament normatiu i l’elaboració d’un Decret al
Consell de la Policia que va tenir lloc el dia 14 de setembre de de 2017, i a
la resta de Consells fins a la data sense que haguéssim rebut resposta pel
Departament.
La Secció de Cassació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va
dictar la Sentència 3/2018, de 28 de juny, va dictaminar que els funcionaris
del cos de Mossos d’Esquadra han de ser indemnitzats per totes les lesions
patides en acte de servei; motiu pel qual es vol fer ara el desplegament
reglamentari, per evitar-ho.
El Departament sempre s’ha oposat a l’abonament dels danys i perjudicis
que pateixen els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra en acte o com a
conseqüència del servei. Tanmateix ha interposat diversos recursos de
cassació, ara al Tribunal Suprem, adduint que “els mossos tenen el deure
jurídic d’assumir els danys que pateixin en la seva funció policial perquè han
assumit voluntàriament el risc” i per tant, “no tenen dret a ser
indemnitzats” (Recurs de Cassació 2918/2018, Secció Quarta del Tribunal
Suprem, interposat contra Sentència que reconeix el dret a percebre a un
mosso 90 euros per insolvència del condemnat).
De fet s’està produint un frau continu des de l’assessoria jurídica del
Departament i del seus responsables Sra. M. Pau Martí i
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el Secretari

General Brauli Duart. En aquelles mínimes ocasions en què els Lletrats de la
Generalitat compareixen en els procediments penals per reclamar les
agressions patides pels agents en acte de servei -atemptat a agent de
l’autoritat- la reclamació d’indemnització és limita a una quantitat mínima,
per sota inclús del barem dels accidents de circulació. Per què? Perquè si
després el condemnat és insolvent és la Generalitat de Catalunya qui ha de
pagar aquesta indemnització, i quant menys diners obtingui el mosso en el
procediment penal, menys diners haurà de satisfer la Generalitat.
Ens hem trobat en situacions tan ridícules que dos agents, amb les
mateixes lesions, un assistit pels serveis jurídics de la nostra organització
ha estat indemnitzat amb el doble que el defensat per la Generalitat.
Existeix un conflicte d’interessos perquè és la Generalitat qui reclama pels
mossos però a la vegada els ha d’indemnitzar si el condemnat és insolvent.
Quina quantitat creieu que reclama en aquests casos?
La declaració d’insolvència d’un condemnat a indemnitzar a un agent no pot
comportar la frustració de la reparació integral del dany patit en acte de
servei, de cap de les maneres. És la ciutadania a qui serveix, representada
per cada administració a qui l’uneix un relació funcionarial, les que han
d’assegurar-se de reparar el dany patit com a conseqüència directa de la
protecció que la societat rep a canvi. No únicament és legítima aquesta
aspiració, sinó que a més hem de convenir tots que l’actuació d’un agent ha
d’inspirar-se en el principio de confiança legítima de l’administració a la qual
serveis. És la societat, la ciutadania i l’administració que representen
l’interès general de donar confiança als agents de l’autoritat que vetlla pel
lliure exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques.
Els nostres servidors públics que van rebre la medalla d’or del Parlament de
Catalunya per la seva actuació als atemptats de Barcelona i Cambrils, han
de tenir la plena convicció que qualsevol risc que assumeixin, que qualsevol
dany que pateixin per protegir-nos a tots, serà íntegrament reparat.
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Ha de saber la ciutadania que el Departament d’Interior es nega a
indemnitzar els danys patits pels mossos com a conseqüència de la seva
intervenció als atemptats terroristes de de 2017.
I la proposta de Decret únicament pretén limitar aquests drets, impedir
unes reclamacions àgils com fins ara mitjançant extensions d’efectes d’una
Sentència als casos anàlegs. La proposta que fa té com a conseqüència un
complex

procediment

administratiu

i

amb

una

facultat

totalment

discrecional de l’administració a l’hora d’indemnitzar. Al reguitzell de
procediments perduts per l’administració sempre han al·legat el mateix: “no
considerem correctes les indemnitzacions establertes en una sentència
penal en benefici d’un agent, nosaltres volem establir-la i reduir-la”.
La proposta que USPAC ha presentat des del 2017 i que torna a presentar
ara és:
1. Que

es

reconegui

l’obligació

de

l’administració

de

la

Generalitat de Catalunya a indemnitzar als agents del cos de
Mossos d’Esquadra en tots els danys patits en acte de servei tan físics, temporals (dies de baixa), permanents (seqüeles),
materials, morals o qualsevol altra patologia-, incloent com a
tal l’accident in itinere, l’assistència a cursos de formació,
assistència a declaració a la Divisió d’Afers Interns o qualsevol
altre derivada de les funcions que li són pròpies recollides a la
Llei 10/1994, d’11 de juliol.
2. Es contracti per part de l’administració de la Generalitat de
Catalunya una pòlissa d’assegurança o s’ampliï la cobertura de
l’existent per fer front al risc indicat.
Atentament,
David Lijarcio Cobo
President
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