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AESME-CCOO, Agrupació Sindical de Facultatius i Tècnics de Mossos 

d’Esquadra, EXPOSEM: 

 

Que entenem necessària la creació de l’Institut de Ciències Forenses de 

Catalunya on els facultatius i tècnics del cos de Mossos d’Esquadra  desenvolupin 

les funcions i tasques d’investigació forense dels diferents delictes, i per això han 

de realitzar les proves i dictàmens pericials propis de les seves especialitats 

professionals (química, biologia, informàtica, comptable-auditoria, .....), amb 

independència de l’operatiu policial; així la prova pericial forense estaria 

separada de la investigació policial dels delictes, tal com venen realitzant les 

policies del nostre entorn europeu. 

 

Que actualment, els facultatius i tècnics del cos de Mossos d’Esquadra 

treballen conjuntament amb l’operatiu policial, sense que hi hagi la necessària 

divisió de funcions i tasques en la realització de les proves forenses i dels 

dictàmens pericials que se’n deriven tal com fan les policies del nostre entorn 

europeu. Els facultatius i tècnics, són els únics funcionaris policials de nivell A1  

en les seves especialitats professionals (química, biologia, econòmiques, dret, 

informàtica, farmàcia, ....) que han superat les respectives oposicions per accedir 

al cos de Mossos d’Esquadra en relació a les diferents competències professionals 

i estudis universitaris, a diferència de la resta de membres de mossos d’esquadra, 

i per això, cal destacar, que hi han facultatius que amb anterioritat han estat 

policies de Mossos d’Esquadra i que, per vocació professional, van decidir 

accedir al cos de facultatius i tècnics del cos policial per tal de dedicar-se en 

exclusiva a les ciències forenses relacionades amb als seus estudis universitaris. 
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 Cal destacar que a la Unió Europea, existeix l’ENFSI., “European Network of 

Forensic Science Institutes”, on estan representats els diferents instituts de 

ciències forenses de la majoria de policies de la Unió Europea, on Catalunya 

hauria d’estar representada pel “Science Forensic Institute of Catalonia” donat 

que tenim un cos de policia propi, que són els Mossos d’Esquadra. Dir, que a la 

República Federal Alemanya, les diferents regions autònomes o landers han 

desenvolupat diferents Forensic Science Institutes,  i per això existeixen diferents 

instituts situats a:  Berlin, Hannover, Munich, Kiel, Wiesbaden, Düsseldorf, Mainz, 

Stuttgart, .... . Volen destacar que dins de la Unió Europea hi han diferents 

instituts de ciències forenses que pertanyen a l’ENFSI, com són:  

 Dinamarca: Danish Technological Institute 

 Àustria: Forensic Science Austria. 

 Croàcia: Forensic Science Center, Ministry of Interior. 

 Polònia: Institute of Forensic Research. 

 Holanda: Netherlands Forensic Institute. 

 Irlanda: Forensic Science Ireland 

 Suïssa: Zurich Forensic Science Institute. 

 Finlàndia: National Bureau of Investigation. 

 Eslovènia: National Forensic Laboratory. 

 Hongria: Hungarian Institute for Forensic Science. 

 Grècia: Forensic Science Division. 

 Anglaterra: Cellmark Forensic Service. 

 Estònia: Instituto ciències forenses de Estònia. 
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Que actualment a Catalunya existeix l’Institut Nacional de Toxicologia i 

Ciències Forenses (INTyCF.) que depèn del Ministeri de Justícia de l’Administració 

General de l’Estat. Aquesta institució té departaments a diversos llocs diferents 

de l’Estat Espanyol, incloent a Catalunya, concretament a la ciutat de Barcelona, 

on es realitzen les mateixes funcions que fan els facultatius del cos de Mossos 

d’Esquadra: biòlegs, químics, farmacèutics, ..... Malgrat que a Catalunya, la 

Generalitat de Catalunya té traspassades totes les competències a Mossos 

d’Esquadra respecte a la investigació dels fets delictius al territori català, aquesta 

institució d’àmbit estatal continua realitzant moltes de les investigacions forenses 

a Catalunya i entenen que aquesta situació és inacceptable i incongruent, si 

volem una policia integral a Catalunya; i la pregunta és : com és possible que l’ 

INTyCT, no s’hagi traspassat ja a la Generalitat de Catalunya?. Aquesta situació 

actual esdevé ineficient i crea duplicitats innecessàries, així, entre d’altres,  

tenim l’exemple de les investigacions de les agressions sexuals, on és freqüent 

trobar que les mateixes diligències judicials contenen pericials d’ADN realitzades 

per l’INTy CF., i al mateix temps pels facultatius del cos de Mossos d’Esquadra 

sobre indicis diferents, produint sovint una duplicació de funcions alhora que una 

descoordinació en el seguiment dels casos investigats, que es podrien evitar, amb 

el conseqüent estalvi de recursos amb la creació de l’Institut de Ciències Forenses 

de Catalunya que suposarà l’aprofitament de tots els recursos humans i materials 

dels laboratoris científics de Mossos d’Esquadra, i de l’INTyCF. del Ministeri de 

Justícia en una única institució catalana a integrar en les institucions europees 

com és l’ENFSI., “European Network of Forensic Science Institutes”, 

 

És per tot l’exposat, que DEMANEM, la creació del “Institut de Ciències 

Forenses de Catalunya” que s’haurà d’inscriure com a membre de l’ENFSI, i resta 

d’institucions nacionals, europees i internacionals com a representant dels 



 
 

Página 4 de 6 
 

experts forenses a Catalunya, on estiguin traspassades les competències, 

recursos materials i personals a Catalunya des de l’Institut Nacional de 

Toxicologia del Ministeri de Justícia de l’Administració de l’Estat, on treballin 

aquests tècnics i facultatius conjuntament amb els facultatius i tècnics de Mossos 

d’Esquadra amb tots els equipaments tècnics necessaris per a la realització dels 

dictàmens i proves forenses, que són l’instrument fonamental i bàsic per 

determinar l’autoria, la tipicitat, i la penalitats dels diferents fets delictius, entre 

d’altres, les proves següents: 

Proves químiques: Anàlisis químiques de mostres: drogues d’abús, 

fàrmacs, hormones, incendis, explosius, residus de tret, microtraces 

(pintures, vidres, fibres i terres). 

Proves biològiques: Anàlisis biològiques: identificació de cadàvers sense 

identificar i anàlisi de restes biològiques que provenen d’investigacions 

criminals mitjançant ADN. 

Altres proves: Anàlisis informàtiques, balística, cal·ligràfiques, anàlisis 

comptables i econòmics, contractació pública,  ....... 

 

També considerem necessari que a l’Institut de Ciències Forenses de 

Catalunya hi hagi una unitat de facultatius economistes i auditors i juristes 

especialitzats en la lluita contra els delictes econòmics, i contra el frau i la 

corrupció a Catalunya (tota pràctica corrupta participa d’un interès econòmic 

intencionat o dolós) que  realitzin també dictàmens pericials en relació als 

diferents delictes contra l’Administració Pública, contra els delictes econòmics, 

investigacions per delictes relacionats amb blanqueig de capitals, contractació 

pública, malversació de cabdals públics, ......  També entenem necessària la 

creació, dins de l’Institut de Ciències Forenses de Catalunya d’una unitat o 
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Servei de Recuperació d’Actius que pugui comparèixer i personar-se en els 

diferents procediments judicials amb personalitat jurídica pròpia especialitzat 

en la recuperació de béns i diners al patrimoni de la Generalitat davant els fraus, 

la corrupció o altres delictes que hagin causat perjudici a l’erari públic català. 

També entenem  necessari que els funcionaris facultatius de l’Institut de Ciències 

Forenses de Catalunya puguin ser designats com a policia judicial a requeriment 

dels jutges i tribunals de justícia per a la investigació de tota mena de delictes 

econòmics i contra la Generalitat de Catalunya, i així també puguin ser 

anomenats pels Jutjats Mercantils i Tribunals com a administradors concursals 

d’empreses públiques i altres institucions vinculades i participades per la 

Generalitat de Catalunya, en la defensa del interessos econòmics i patrimonials 

de la pròpia Generalitat com fan la resta de països del nostre entorn europeu. 

 

Si volem una policia integral a Catalunya es imprescindible la creació de 

l’Institut de Ciències Forenses de Catalunya on s’hauran de traspassar els 

recursos materials i humans dels que disposa a Catalunya l’Institut Nacional de 

Toxicologia del Ministeri de Justícia, i així  aquests funcionaris passin a treballar 

conjuntament amb tots els facultatius/ves de Mossos d’Esquadra, químics, 

biòlegs, informàtics, economistes, farmacèutics, ......, i tots aquests funcionaris 

pugin realitzar funcions de pèrits forenses, de policia judicial, i d’administradors 

concursal  a requeriment dels jutjats i tribunals, per a la defensa  dels interessos 

econòmics i patrimonials de la nostra Generalitat de Catalunya, i en la lluita 

contra els fets delictius i la corrupció, amb eficiència i eficàcia.  

 

 Dir que el nou Institut de Ciències Forenses de Catalunya haurà de posar en 

valor com a fonament bàsic de la seva activitat la formació continua  amb jutges 

i fiscals, jutges, policies d’altres països, Escola Judicial, Col·legis professionals, 
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......, per a la recerca de noves tècniques, instruments i eines per a la investigació 

de qualsevol tipus de delictes (proves biològiques ADN., tràfic drogues, anàlisis 

comptables i econòmics, ciberdelinqüència, ....), i que  la prova pericial ó 

dictamen forense sigui realitzada a Catalunya per l’Institut Forense de 

Catalunya com a institució reconeguda, independent i única, tal i com passa als 

diferents països europeus del nostre entorn, amb especial consideració a la 

República Federal Alemanya, on les diferents regions o “landers” tenen els propis 

instituts de ciències forenses. Finalment, exposar  que les ciències forenses són 

una especialitat o branca de les diferents ciències químiques, biològiques, 

farmacològiques, econòmiques, informàtiques, ....  que hauran d’esser una 

especialitat policial exclusiva dels facultatius i tècnics del futur l’Institut 

Nacional de Ciències Forenses de Catalunya (abreviat INCFC.), per així 

aconseguir un model de policial integral a Catalunya de conformitat amb 

l’entorn dels països de la Unió Europea. 

 

Barcelona, 27 de març de 2020. 


