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Mossos amb «matrícula» 
Tot els agents de la policia autonòmica, també els antiavalots, hauran de dur de manera 
visible el seu número personal d'identificació en l'uniforme 
 
A. GALA N. PUYUELO. Barcelona 
Els Mossos d'Esquadra estan obligats des d'aquesta setmana 
a portar de manera visible la targeta d'identificació personal 
(TIP) en una veta situada a la part superior dreta de 
l'uniforme. Així ho indica el decret que dimarts va aprovar 
el govern, que assenyala que la mesura s'haurà de complir 
en un termini límit de sis mesos i que afecta totes les unitats 
del cos, que actualment disposa de 14.150 agents. Tot i que 
la mesura no és nova –des del 2003 que s'incorpora 
l'element identificatiu en alguns uniformes, com ara els de 
les unitats de trànsit–, el decret sí que representa un canvi 
molt important en el cos. I és que, per primer cop a la 
història dels Mossos d'Esquadra, els agents de la brigada 
mòbil (els antiavalots) també estan obligats a lluir el 
número identificatiu de manera clara i visible en l'uniforme. Això permetrà que els 
ciutadans puguin identificar fàcilment els antiavalots en cas de necessitat, una 
reivindicació històrica dels anomenats col·lectius antisistema, que sovint s'han queixat 
de les dificultats que tenen a l'hora d'interposar denúncies en casos d'abusos policials.  

NO CONVENÇ ELS SINDICATS  
La mesura no ha acabat de convèncer els sindicats de Mossos d'Esquadra. Valentí 
Anadón, portaveu de SAP, el sindicat majoritari en el cos, afirma que el decret «és 
positiu», tot i que considera que en algunes unitats (brigada mòbil o àrea regional de 
recursos operatius) la identificació «no hauria de ser tan visible». Sobretot temen que 
algunes persones puguin aprofitar l'avinentesa per posar denúncies falses contra agents 
antiavalots. «Hi estem a favor, tot i que en altres països europeus en què s'utilitzen com 
a model policial les unitats antidisturbis no duen visible el número», explica David 
Miquel, portaveu del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC). Per la seva banda, Jordi 
Costa, del CAT, considera que el Departament d'Interior ha actuat de manera 
«mimètica» al ministeri homòleg espanyol, que al febrer va obligar la Policía Nacional i 
la Guàrdia Civil a incorporar el número identificatiu en l'uniforme. Per Costa, la mesura 
no s'ha d'aplicar a totes les unitats, ja que moltes d'elles tenen comanaments que 
«supervisen» la feina dels agents. 
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