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ORDRE  
 
IRP/xxx/2008, de xx d’octubre, sobre la determinació de les remuneracions 
econòmiques que corresponen a les medalles concedides amb motiu d’incapacitat 
permanent total, absoluta i gran invalidesa.  
 

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra,  estableix que els membres del cos de Mossos d’Esquadra poden ser 
distingits o recompensats si s’aprecia alguna de les circumstàncies o algun dels 
supòsits que siguin determinats per reglament. 

 
Aquest desplegament reglamentari es va dur a terme mitjançant l’aprovació 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 policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra. 

 
El capítol 2 d’aquest decret està dedicat a les recompenses i les distincions, 

preveient en l’article 5.3 la possibilitat que mitjançant Ordre del conseller  es determinin 
les medalles a les quals correspongui una remuneració econòmica, així com la seva 
quantia. 

 
En data ....... de ........ de 2008, el plenari del Consell de la Policia – Mossos 

d’Esquadra va aprovar i ratificar l’Acord en el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i les organitzacions sindicals representatives del cos 
mossos d’esquadra, sobre regulació de la segona activitat i la integració laboral del 
personal amb invalideses permanents, que en el seu apartat “tercer” fixa un 
compromís de les parts sobre el reconeixement especial de les incapacitats 
permanents sobrevingudes en acte de servei. 

 
Aquest reconeixement s’instrumenta mitjançant l’assignació d’una remuneració 

econòmica a les medalles concedides als membres del cos de mossos d’esquadra en 
base al previst a l’article 5.3 i següents de l’esmentat Decret 184/1995, de 13 de juny. 

 
Amb aquest reconeixement econòmic associat a les medalles es dóna 

compliment a la previsió continguda a l’indicat Decret, al mateix temps que es compleix 
també el compromís recollit a l’Acord aprovat pel Consell de la Policia. 

 
En conseqüència, de conformitat amb la disposició final de la Llei 10/1994, d’11 

de juliol, de la policia de la Generalitat - mossos d’esquadra, i l’article 3.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, 

 
 

ORDENO: 
 
Article 1. Objecte 
 
Aquesta Ordre té per objecte concretar en aplicació de l’article 5.3 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 policia de la Generalitat- mossos  
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d’esquadra, les remuneracions econòmiques que corresponen a les medalles 
concedides amb motiu d’incapacitat permanent, total, absoluta i gran invalidesa.  
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
La present Ordre és aplicable, des de la seva entrada en vigor, als funcionaris del cos 
de mossos d’esquadra en qui concorrin les circumstàncies que s’indiquen als articles 
següents. 
 
Article 3. Determinació de les medalles remunerades  
 
3.1 La medalla d’or amb distintiu vermell atorgada com a conseqüència d’un acte de 
servei amb resultat de mutilacions o ferides greus que derivin, en una incapacitat 
permanent total, absoluta o gran invalidesa comportarà una remuneració econòmica 
mensual.  
 
3.2 Aquesta remuneració econòmica mensual serà de 1.000 euros, i de 800 euros en 
el cas que la incapacitat permanent, total o absoluta sigui conseqüència d’un accident 
de treball, que es considera equiparat, a aquests efectes, a l’acte de servei. 
  
Article 4. Durada 
 
Els imports establerts en l’article 3 es percebran pels seus beneficiaris mentre 
mantinguin la situació d’incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, i fins el 
compliment de l’edat legal de jubilació forçosa. 
 
Disposició Transitòria 
 
Els beneficis establerts en l’article 3 seran aplicables a les situacions idèntiques 
produïdes amb anterioritat a la vigència d’aquesta Ordre, si bé els efectes econòmics 
seran d’1 d’octubre de 2008. 
 
Disposició Final 
 
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
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