
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5255 – 11.11.200882814

Disposicions

DECRET

217/2008, de 4 de novembre, sobre la utilització del número d’identitat professio-
nal en determinades peces dels uniformes de la policia de la Generalitat-mossos 
d’esquadra.

Mitjançant el Decret 94/2003, d’1 d’abril, es va introduir un nou element identii-

catiu en la uniformitat de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra consistent 
en una veta adherent, en la qual ha de constar el número d’identitat professional 
del funcionari o la funcionària.

La incorporació a la uniformitat de la policia de la Generalitat-mossos d’esqua-

dra de peces que no en formaven part en el moment de la promulgació del decret 
esmentat, comporta l’aprovació d’un nou decret per tal de fer extensiva la utilització 
de la veta adherent a les peces que es porten posades a la part superior del cos, amb 
l’excepció de les que formen part de l’uniforme de gala. Es vol aprofundir, d’aquesta 
manera, en la voluntat de facilitar als ciutadans i les ciutadanes l’exercici del dret 
a poder identiicar en tot moment els/les policies.

En compliment del que disposa l’article 53.e) de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, 
de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, el Consell de la Policia-Mossos 
d’Esquadra ha emès l’informe corresponent.

En conseqüència, en ús de les competències que atribueix la disposició inal 
de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’es-

quadra; de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya; d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, 
a proposta del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i 
d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic

—1 Les peces visibles dels uniformes de la policia de la Generalitat-mossos d’es-

quadra, que portin posades a la part superior del cos els funcionaris i les funcionàries, 
han de tenir incorporada, a la part davantera superior dreta, una veta adherent de 
color blau marí de 2 cm d’ample i 5 cm de llarg, en la qual ha de constar el número 
d’identitat professional.

—2 S’exceptuen de la previsió formulada a l’apartat anterior les peces de l’uni-
forme de gala.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga el Decret 94/2003, d’1 d’abril, pel qual s’introdueix un nou element 
d’identiicació en determinades peces dels uniformes de la policia de la Generali-
tat-mossos d’esquadra.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oicial 
de la Generalitat de Catalunya i la previsió que hi conté haurà de fer-se efectiva en 
el termini de sis mesos des de la seva entrada en vigor.
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	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. ̀ 搀攀 氠ᤀ䠀漀猀瀀椀琀愀氀攀琀 搀攀 䰀氀漀戀爀攀最愀琀Ⰰ 猀漀戀爀攀 愀挀琀甀愀挀椀漀渀猀 搀攀 樀甀搀椀挀椀 瘀攀爀戀愀氀 ⠀攀砀瀀⸀ Ԁ/Ȁ�㠀⤀�
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	del Jutjat de Primera Instància núm. Ā 搀攀 䈀愀搀愀氀漀渀愀Ⰰ 猀漀戀爀攀 愀挀琀甀愀挀椀漀渀猀 搀攀 搀椀瘀漀爀挀椀 挀漀渀琀攀渀挀椀猀 ⠀攀砀瀀⸀ 9Ѐ⼂�8).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. Ā 䰀氀攀椀搀愀Ⰰ 猀漀戀爀攀 愀挀琀甀愀挀椀漀渀猀 搀攀 搀攀琀攀爀洀椀渀愀挀椀 搠ᤀ攀昀攀挀琀攀猀 搠ᤀ攀砀琀椀渀挀椀 搀攀 爀攀氀愀挀椀 搀攀 瀀愀爀攀氀氀愀 搀攀 昀攀琀 ⠀攀砀瀀⸀ Ȃ�⼂�Ѐ⤀�
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		2008-11-10T16:09:57+0100
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




