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 INSOLVÈNCIES.  NOVETATS  en  les  
Indemnitzacions per lesions, danys i seqüeles.  

 

Aquest passat divendres 24 d’abril, al Parlament de Catalunya es va aprovar la Llei de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient. Entre les diverses coses que regula aquesta llei, s’hi recull una 
modificació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. 
L’articulat diu textualment: 
 

Modificació de la Llei 10/1994 ((Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra)  
 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 48 ter i s’addicionen els apartats 2 i 3 al mateix article, de la 
Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, que resten redactats 
de la manera següent: 
 

 “1.Els danys materials o lesions que pateixin els membres del cos de Mossos d’Esquadra, en ocasió 
o com a conseqüència del servei prestat, i sempre que no concorrin dol o negligència, han de ser 
reconeguts prèvia instrucció del corresponent procediment que s'inicia d’ofici o a sol·licitud del 
funcionari interessat. 
 

2.La resolució que posi fi a l'expedient ha de indicar la procedència o no del rescabalament i, en el 
seu cas, identificar l'origen de les lesions o danys materials, la relació de causalitat existent entre 
aquests i el servei i la seva valoració econòmica.  
 

3.En cap cas poden ser objecte de rescabalament les lesions o danys materials que siguin 
indemnitzats o satisfets per altres sistemes de cobertura. 
 

Aquest nou redactat de la Llei 10/1994 implica que a partir d’ara, els agents no puguin exigir a 
través dels tribunals de justícia que la Generalitat pagui les indemnitzacions per insolvència. Amb 
aquesta nova regulació, la pròpia llei supedita la reclamació a un procediment intern que decidirà 
en quins casos procedeix indemnitzar i en quins no.  VERGONYÓS!  Subjectiu total ! 
 

Una retallada de drets en tota regla i per la porta del darrera aprofitant la via de la Llei de mesures 
fiscals com ja han fet altres vegades. 

 

Des de la 3SINDICAL no podem acceptar que s’apliquin canvis tan importants com aquests, sense 
comptar amb els representants dels treballadors. Estem parlant d’una nova pèrdua de drets. 

 
D’aquí, que davant l’observació i constància d’aquests canvis, hem adreçat escrit a la Direcció 

General de la Policia per tal que els sindicats puguem ser part activa en aquest nou procediment 
intern i que d’aquesta manera, amb la nostra participació sigui possible de donar més garanties i 

transparència a tot plegat. 
 

Menys imposicions i canvis per la porta de darrera i més diàleg! 


