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Instrucció 9/2005, de 14 de desembre, per la qual es regulen la tramitació i la 
concessió dels diferents tipus de felicitacions públiques i condecoracions.  
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0. INTRODUCCIÓ 
 
Mitjançant la Instrucció 7/2000, de 16 de juny, es van regular la tramitació i la 
concessió dels diferents tipus de felicitacions públiques i condecoracions, previstes al 
Decret 184/1995, de 13 de juny, dels uniformes reglamentaris, els distintius, les 
distincions, les salutacions i la identificació del cos de la Policia de la Generalitat-
mossos d’esquadra, modificat pel Decret 257/1999, de 6 de setembre. 
 
L’increment del nombre d’efectius i l’assumpció de noves funcions experimentats 
d’ençà l’entrada en vigor de la instrucció fan del tot necessari revisar-ne tant el procés 
de valoració de les propostes de felicitació i/o condecoració efectuades pels 
comandaments, com el de la seva gestió i tramitació. 
 
D’entre els canvis introduïts cal destacar la creació de la Comissió de valoració de les 
propostes de felicitacions públiques i de la Comissió de valoració de les propostes de 
condecoracions, a les quals pertoca valorar les propostes que els trameti la 
Comissaria General Tècnica.     
 
En conseqüència, en ús de la facultat que em confereix l’article 5.2.d) del Decret 
157/1996, de 14 de maig, de determinació dels òrgans que exerceixen les atribucions i 
les facultats atorgades al Departament de Governació per la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, i d’acord amb el que 
estableixen els decrets 297/1999, de 26 de novembre; 253/2002, de 4 de novembre; 
26/2003,de 20 de desembre, i 68/2004, de 20 de gener, dicto les normes següents: 
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1. Felicitacions públiques i criteris de concessió 
 
L’article 10 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes 
reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de 
la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, modificat pel Decret 257/1999, de 6 de 
setembre, estableix que els membres del cos de Mossos d’Esquadra, com també els 
membres d’altres cossos policials, les institucions, les corporacions, les fundacions, les 
associacions, les empreses públiques o privades i els particulars poden ser felicitats 
per recompensar les actuacions que es considerin meritòries, quan no concorrin els 
requisits establerts per a l’atorgament de les medalles. Les felicitacions poden ser 
públiques, privades, individuals o col·lectives. 
 
Seguidament es determinen els criteris per a establir quines actuacions policials poden 
ser recompensades mitjançant una felicitació individual o mitjançant una felicitació 
col·lectiva.  
 
Així mateix, dins les felicitacions públiques individuals, s’estableix un tipus A i un tipus 
B, d’acord amb el tipus d’actuació policial duta a terme. 
 
 
1.1. Felicitació pública individual tipus A 
 
Són creditors d’aquesta recompensa els membres del cos de Mossos d’Esquadra, com 
també els membres d’altres cossos policials i els particulars que es trobin en alguna de 
les situacions següents: 
 
a) Que hagin participat activament en la resolució de fets delictius greus, la 
investigació dels quals hagi estat dificultosa o laboriosa, o bé hagi tingut ressò social, 
amb detenció dels autors i còmplices, i intervenció, comís o recuperació d’efectes o 
instruments. 
 
b) Que hagin tingut alguna actuació policial rellevant quant a l’execució, que hagi 
implicat un risc per a ells mateixos o per a terceres persones i no comporti la 
concessió de condecoracions al mèrit policial. 
 
c) Que participin directament en la desarticulació d’organitzacions criminals, o grups 
que els donin suport i serveixen com a infraestructura d’informació o operativa. 
 
d) Que hagin desenvolupat tasques o actuacions professionals en l'àmbit policial, bé 
sigui en la branca operativa, de gestió, de suport o tècnica, de notòria transcendència 
o que siguin rellevants per al desenvolupament d’aquest cos policial.  
 
 
1.2. Felicitació pública individual tipus B 
 
Són creditors d’aquesta recompensa els membres del cos de Mossos d’Esquadra, com 
també els membres d’altres cossos policials i els particulars que es trobin en alguna de 
les situacions següents: 
 
a) Que hagin participat de forma destacada o cooperat activament en la resolució de 
delictes greus, la investigació dels quals hagi estat dificultosa, amb incautació o 
intervenció d’efectes, malgrat que no s’hi hagi produït la detenció dels implicats. 
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b) Que hagin participat en la realització de com a mínim sis serveis policials rellevants, 
que si bé individualment no siguin mereixedors de recompensa, contribueixin al 
compliment dels objectius assenyalats pels seus superiors. 
 
Aquests serveis s’han d’haver realitzat en un termini no superior a un any i no han 
d’haver estat recompensats amb un altre tipus de felicitació. 
 
c) Que hagin realitzat alguna actuació de caràcter humanitari especial o extraordinari. 
 
d) Que hagin executat serveis d’especial significació o perillositat que no comportin la 
concessió de la felicitació pública tipus A. 
 
 
1.3. Felicitació pública col·lectiva 
 
Són creditors d’aquesta recompensa els membres del cos de Mossos d’Esquadra, com 
també els membres d’altres cossos policials que es trobin en alguna de les situacions 
següents: 
 
a) Quan participin un nombre considerable de funcionaris en la prestació de serveis 
amb motiu d’accidents o sinistres importants, catàstrofes naturals, etc, amb dedicació, 
esperit de sacrifici, responsabilitat, i l’actuació sigui considerada com a rellevant. 
 
b) Quan participin en serveis policials de difícil execució relacionats amb grans 
concentracions de persones, tant siguin actes esportius, socials o d’altres tipus, i 
l’actuació sigui considerada meritòria. 
 
c) Quan intervinguin un gran nombre de funcionaris policials en serveis en compliment 
de qualsevol de les funcions encomanades per l’ordenament jurídic, i els seus resultats 
siguin considerats meritoris o tinguin ressò social. 
  
 
2. Condecoracions i criteris de concessió  
 
Les condecoracions i els seus criteris de concessió, són els establerts en els articles 5, 
6, 7, 8 i 9 del Decret 184/1995, de 13 de juny, modificat pel Decret 257/1999, de 6 de 
setembre.  
  
 
3. Procediment d’elaboració i contingut de les propostes de felicitacions 
públiques i condecoracions  
 
Amb la finalitat d’homogeneïtzar i d’agilitar la redacció de les propostes, caldrà que 
aquestes es confeccionin amb els models de Proposta de felicitació pública i Proposta 
de condecoració. 
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3.1. Contingut de la proposta 
 

1.-Iniciació de la proposta 
 

- Han de constar les dades del proposant, el càrrec, la categoria i la unitat 
orgànica de qui fa la proposta. El proposant ha de tenir, com a mínim, el càrrec 
de cap d’àrea. 

 
2.-Tipus de recompensa que es proposa. 
 
3.-Resum del/s servei/s realitzat/s o l’actuació professional duta a terme 
 

- data d’inici i finalització del servei o l’actuació 
 
- descripció del desenvolupament del servei o la tasca realitzats. 

 
4.-Resultats obtinguts: 

 
- en serveis operatius: delictes resolts i diligències trameses, amb relació de les 
persones detingudes especificant les que ingressen a presó, o queden en 
llibertat amb càrrecs; persones identificades, efectes o instruments recuperats o 
intervinguts 
  
- relació d’actes o esdeveniments amb resultats satisfactoris 
 
- en serveis de suport, tècnics o gestió, caldrà sintetitzar els objectius assolits 
 
- en cas que els resultats obtinguts hagin tingut transcendència o ressò social, 
cal fer les referències oportunes en aquest apartat. 
 

5.-Relació de les persones proposades, especificant: 
 

- en el cas de membres del cos de Mossos d’Esquadra o membres d’altres 
cossos policials: categoria, nom i cognoms, TIP, destinació, participació i 
tasques desenvolupades en el servei 
 
- si hi haguessin participat membres del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a 
altres unitats orgàniques, el comandament que fa la proposta ha d’incloure’ls 
en aquest apartat, i ha de ressenyar la seva participació en el servei 
 
- en el cas de funcionaris no membres del cos de Mossos d’Esquadra o d’altres 
persones, cal especificar: nom i cognoms, DNI o NIF, lloc de treball, participació 
i tasques desenvolupades. 
 

6.-Signatures dels proposants i data. 
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3.2. Tramitació de les propostes  
 
3.2.1. Felicitacions públiques 
 
La iniciativa de les propostes de felicitació correspon al major, als caps de Comissaria 
General i a la resta de comandaments de les Comissaries Generals, Divisions i 
Regions Policials, amb càrrec mínim de cap d’àrea. 
 
Tret de les propostes realitzades pel major, els caps de Comissaria General, els 
sotscaps de Comissaria General, els caps de Regió i els caps de Divisió, les propostes 
han de ser supervisades i validades pel cap de Regió o de Divisió del qual depengui el 
proposant. Posteriorment les elevaran al seu cap de Comissaria General.  
 
Els caps de Comissaria General en faran tramesa a la Comissaria General Tècnica. 
Els caps de Comissaria General i els caps de Divisió i/o Regió Policial poden retornar 
la proposta als òrgans que han fet la proposta si consideren que no reuneix els criteris 
de concessió  
 
Es crea la Comissió de valoració de les propostes de felicitacions públiques 
(d’ara endavant CVF), integrada per un representant, amb categoria mínima 
d’inspector, de cada comissaria general i de la Subdirecció General de la Policia, 
essent aquest qui la presideix i té el vot de qualitat. Aquesta comissió té la funció de 
valorar les propostes de felicitació rebudes a la Comissaria General Tècnica i vetllar 
perquè s’ajustin als criteris de concessió establerts en aquesta instrucció. 
 
En el cas que la CVF consideri que en una proposta de felicitació concorren els 
requisits per tal que sigui lliurada condecoració, la Comissaria General Tècnica 
retornarà la proposta a la Comissaria General d’origen per a què el seu cap la presenti 
a la Comissió de valoració de propostes de condecoració o bé es ratifiqui en la 
proposta de felicitació. 
 
La Comissaria General Tècnica, elevarà les propostes favorables de la CVF a la 
Subdirecció General de la Policia, la qual les validarà amb la seva signatura i les 
trametrà al director general de Seguretat Ciutadana. En cas de considerar que una 
actuació proposada per felicitació no s’ajusta als criteris de concessió establerts per la 
present instrucció, la Subdirecció General de la Policia les retornarà a la Comissaria 
General Tècnica, la qual procedirà al seu arxiu. 
 
Correspon a la Comissaria General Tècnica, la coordinació i gestió de tot el procés de 
les propostes de felicitació, amb les funcions següents: 
 

a).- rebre les propostes de felicitació 
 
b).- convocar la CVF 
 
c).- fer una anàlisi tècnica de cada una de les propostes de felicitació, tant 
per verificar que les propostes tenen la forma i el contingut escaient, com 
per qualificar el reconeixement del tipus de cada felicitació 
 
d).- redactar les actes de les reunions de la comissió 
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e).- trametre les actes favorables de la CVF a la Subdirecció General de la 
Policia, que les validarà i elevarà al director general de Seguretat Ciutadana 

 
f).- comunicar a les Comissaries Generals el resultat de les seves 
propostes, tant si han estat concedides les felicitacions, com si han estat 
arxivades sense cap més tràmit. Això inclou, també, les propostes de 
felicitacions de persones alienes al cos de Mossos d’Esquadra 
 
g).- en el cas que la CVF consideri que en una proposta de felicitació 
concorren els requisits per tal que sigui lliurada condecoració, la Comissaria 
General Tècnica retornarà la proposta a la Comissaria General d’origen per 
a què el seu cap la presenti a la Comissió de valoració de les propostes de 
condecoracions o bé es ratifiqui en la proposta de felicitació 
 
h).- establir amb la Subdirecció General de Recursos Humans la 
coordinació necessària, tenint en compte el que estableix el punt 4 
d’aquesta instrucció 

 
i).- establir amb la Subdirecció General d’Administració i Serveis la 
coordinació necessària, tenint en compte el que estableix el punt 4 
d’aquesta instrucció. 
 
j).- la certificació als membres del cos de Mossos d’Esquadra i al personal 
d’administració adscrit a la Direcció General de Seguretat Ciutadana 
guardonats, de concessió d’una felicitació.     

 
 
3.2.2. Condecoracions  
 
Les propostes de condecoració (medalles), tant de membres del cos de Mossos 
d’Esquadra com de persones alienes, seran efectuades pel major i pels caps de les 
Comissaries Generals i seran lliurades a la Comissaria General Tècnica. 
 
Es crea la Comissió de valoració de les propostes de condecoracions (d’ara 
endavant CVC), integrada pel major, que la presideix i té el vot de qualitat, i els caps 
de les Comissaries Generals. Les seves funcions són les de valorar les peticions de 
condecoracions i trametre les favorables a la Subdirecció General de la Policia. 
 
La Comissaria General Tècnica serà l’encarregada de rebre les propostes, convocar la 
CVC i elevar les propostes favorables a la Subdirecció General de la Policia. 
 
El major i els caps de Comissaria General podran efectuar les propostes per iniciativa 
pròpia o a instància d’un comandament pertanyent als seus serveis.  
 
La Subdirecció General de la Policia, d’acord amb els criteris que s’han de tenir en 
compte per a la concessió, pot retornar les propostes a l’òrgan sol·licitant si no fos 
procedent la seva tramitació o elevar-les al director general de Seguretat Ciutadana, el 
qual proposarà al / la titular del Departament d’Interior la seva concessió.  
 
En el cas que una proposta de condecoració sigui denegada, serà la Subdirecció 
General de la Policia qui ho comunicarà a la Comissaria General Tècnica, per tal que 
aquesta ho comuniqui a l’òrgan proposant. 
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Les propostes de condecoració efectuades directament pel director general de 
Seguretat Ciutadana, no estaran sotmeses al dictamen de la CVC. 
 
Correspon a la Comissaria General Tècnica, la gestió de les propostes de 
condecoració, amb les funcions següents: 
 

a).- rebre les propostes de condecoració 
 
b).- convocar la CVC 
 
c).- redactar les actes de les reunions de la CVC 
d).- elevar a la Subdirecció General de la Policia les propostes favorables, 
de manera individual, per tal que aquesta les validi i les elevi al director 
general de Seguretat Ciutadana 
 
e).- comunicar als òrgans proposants les condecoracions que han estat 
concedides o denegades. Això inclou, també, les propostes de 
condecoració a persones alienes al cos de Mossos d’Esquadra proposades 
pels caps de Comissaria General 

 
f).- establir amb la Subdirecció General de Recursos Humans la coordinació 
necessària, tenint en compte el que estableix el punt 4 d’aquesta instrucció 

 
g).- establir amb la Subdirecció General d’Administració i Serveis la 
coordinació necessària, tenint en compte el que estableix el punt 4 
d’aquesta instrucció 
 
h).- trametre les medalles i els diplomes corresponents a l’Àrea de Protocol, 
per al seu lliurament en l’acte central del Dia de les esquadres. 

 
Pel que fa a les condecoracions (medalles), el diploma acreditatiu de concessió de 
condecoració substitueix a la certificació emesa en el cas de concessió de felicitació. 
 
4. Concessió de felicitacions públiques o condecoracions  
 
4.1. Una vegada aprovada la concessió d’una felicitació pública pel director general 

de Seguretat Ciutadana o d’una condecoració per part del/la titular del 
Departament d’Interior, el director general de Seguretat Ciutadana ho 
comunicarà a la Subdirecció General de la Policia. 

 
4.2. La Subdirecció General de la Policia ho comunicarà a la Comissaria General 

Tècnica, per tal que aquesta faci la comunicació als interessats i a la 
Subdirecció General de Recursos Humans, a efectes d’anotació a l’expedient 
personal del funcionari i de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
4.3. En cas que es denegui una felicitació pública o una condecoració, el director 

general de Seguretat Ciutadana ho comunicarà a la Subdirecció General de la 
Policia. La Subdirecció General de la Policia ho comunicarà a la Comissaria 
General Tècnica, per tal que aquesta ho posi en coneixement dels òrgans 
proposants. 
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4.4. La Comissaria General Tècnica trametrà a la Subdirecció General de la Policia 
la relació de felicitacions i condecoracions concedides.  

 
4.5. Correspon a la Subdirecció General d’Administració i Serveis tramitar el 

subministrament de medalles, la confecció dels diplomes acreditatius 
d’aquestes i la tramesa a la Comissaria General Tècnica de diplomes i 
medalles per a la seva distribució. 

 
 
 
A aquest efecte, la Comissaria General Tècnica haurà de comunicar a la Subdirecció 
General d’Administració i Serveis, amb una antelació no inferior als trenta dies 
anteriors a la data de celebració del acte central del Dia de les esquadres, les 
medalles i els diplomes que s’han de lliurar.   
 
 
5. Entrada en vigor  
 
Aquesta Instrucció entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura. 
 
 
6. Clàusula anul·lativa  
 
Aquesta instrucció deixa sense efectes la Instrucció 7/2000, de 16 de juny, per la qual 
es regula la tramitació i la concessió dels diferents tipus de felicitacions públiques i 
condecoracions. 
 
Barcelona, 14 de desembre de 2005 
 
  
  
  
  
Jordi Samsó i Huerta 
Director general  
SGP/SAJ 
 
 


