
 

                 
     

 
 

ESMENES A LA PROPOSTA INSTRUCCIÓ D'INDEMNITAT 
PRESENTADA PER L'ADMINISTRACIÓ 

 
 

En el passat Consell de la Policia l'Administració ens va presentar la proposta 
d'INSTRUCCIÓ 1/2021 del Departament d’Interior per la qual es regula la 
tramitació administrativa de les sol·licituds d’indemnització reconegudes a les 
persones membres del Cos de Mossos d’Esquadra en una resolució judicial 
ferma, atesa la insolvència patrimonial de la persona condemnada a satisfer-la. 
 
 
Aquesta instrucció s’aplicarà a les persones membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra que, en ocasió o com a conseqüència del servei prestat, han patit danys 
o lesions causades per una tercera persona i que en el corresponent procediment 
judicial, civil o penal, se’ls ha reconegut mitjançant sentència una indemnització al 
seu favor i la persona condemnada és insolvent.  
 
Considerem un pas important i necessari la regulació d'aquesta reclamació, tot i que 
pensem que s’equivoquen en la manera d’enfocar-ho. El CAT els hi ha fet saber que 
no ha de ser la persona afectada la que ha d'anar darrera de la sentència, ni 
d'acreditar la insolvència del condemnat, han de ser els serveis jurídics de 
l'Administració  els que han d'informar a l'afectat de tots aquests aspectes i tramitar 
d'ofici la indemnització, tant si la paga el condemnat, com si se´n fa càrrec la 
Generalitat per insolvència d'aquest. 

És l’Administració d'ofici la que ha de vetllar pels interessos dels seus treballadors, i 
no que aquests hagin de reclamar allò al que tenen dret per la seva relació laboral. 
En tot cas, el funcionari ha de tenir dret a reclamar quan els diners no li siguin 
satisfets o consideri que l'import no es correspon al que tocaria, un cop 
l’Administració ja hagi finalitzat el procediment d’ofici. 

En el mateix punt de l’ordre del dia del Consell es va parlar de la resta 
d’indemnitzacions per danys i/o lesions patides en acte de servei (per un accident de 
trànsit o un accident laboral fortuït...), aquelles en que hi entra en joc o no 
l’assegurança contractada, cal una regulació també clara i que els obligui a treballar 
d’ofici. No és objecte de la instrucció que ara ens presenten, però és evident que tot 
emana del mateix principi d’indemnitat. 

 


