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COMISSIÓ D’INTERIOR ON ES DEBAT MATÈRIA DE L’ACTUAL RÈGIM DISCIPLINARI 
 
 
Aquest darrer 15 de març amb la compareixença d’agents del nostre cos en seu de la 
Comissió d’Interior els diputats han tingut l’oportunitat  d’escoltar uns fets que, tot i ser 
el narrador, el protagonista i la víctima directa, podem afirmar que ha donat veu a molts 
companys que han passat pel mateix calvari.  
 
Desprès de la valenta, sincera i brillant intervenció del mosso, els polítics han pogut 
expressar la necessitat de reformar la normativa en matèria de règim disciplinari. No 
només per ser una norma de fa més de 20 anys, amb el problema que això suposa 
degut als canvis que hi ha hagut a nivell social, de maduresa democràtica i de 
consolidació de drets, sinó que també es posa de manifest les següent irregularitats: 
 
.-Indefensió des del primer moment quan es truca des d’un telèfon ocult, se’t cita per 
prestar declaració sense saber de què es tracta, no s’informa de cap garantia 
processal, de defensa lletrada, ni del dret a no declarar, ni del procediment que s’està 
iniciant, ni de què s’acusa,.... “

.- Manca de garanties i protecció de drets fonamentals recollits a la norma suprema 
del nostre ordenament jurídic, la CE. Es reconeixen desequilibris importants d’aquesta 
norma i altres lleis i els principis que inspiren un Estat de Dret. 

es declara com a testimoni en un procediment que 
s’inicia per la informació que es té contra ell mateix”. 

.- No hi ha transparència en el procediment. Sobretot en la fase que ells anomenen 
Informació Reservada. Sense protecció lletrada es pren declaració per escrit i signatura 
de la narració de la persona citada. 
.- Opacitat en informes o qualsevol informació que hi hagi del cas. No es dóna 
aquesta fins ben avançat l’expedient i en tot cas desprès d’haver declarat, normalment 
en més de dues ocasions. Qüestió que va contra un estat democràtic. 
.- Presumpció de culpabilitat de l’agent citat per prestar declaració a la Divisió d’Afers 
Interns, atès que el redactat d’alguns articles del Decret que regula els expedients 
disciplinaris és ambigua, indeterminada i imprecisa, llavors a criteri de l’instructor la 
mateixa actuació pot considerar-se disciplinàriament reprovable o tot el contrari. 
.- No reparació de danys un cop declarada la innocència per sentència judicial ferma. 
.-Sistema no igualitari per a tots els mossos d’esquadra, vulnerant el principi d’igualtat 
de tots davant la llei. Atès que la DAI té competència gestora per perseguir els fets que 
consideri.  
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.- Danys psicològics a nivell de com es veuen tractats pels agents de la Divisió d’afers 
Interns i d’estigmatització en els seus llocs de treball, degut a la manca de protecció de 
confidencialitat de les dades per part d’aquells que per diferents motius són 
coneixedors de les mateixes. 
.- Respecte el dret comparat no se segueix la normativa europea en matèria d’agent 
policial expedientat. 
 
.- Es trenca amb el principi de seguretat professional. No tenim un catàleg de les 
nostres funcions i no hi ha una tipicitat clara dels fets que són disciplinàriament 
reprovables. La literalitat dels articles del decret és ambigua, donant màniga ample a 
l’instructor. 
.- Es trenca amb el principi de seguretat jurídica perquè no es persegueix a qui 
denuncia en cas de ser declarat el denunciat innocent per sentència judicial ferma. 
 
 
Des del CAT animen a tots els que vulgueu presentar el vostre testimoni a fer visible 
aquesta necessitat de canvi de regulació del règim disciplinari del cos de Mossos 
d’Esquadra. 
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