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El Suprem ratifica que la Generalitat hagi d’indemnitzar 
els mossos lesionats en acte de servei, sense necessitat 

de sentència penal, ni insolvència de l’agressor 
Barcelona, 14 de gener del 2021.- 

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) finalment ha guanyat la partida 
jurídica al Departament d’Interior i al Govern de Catalunya respecte les 
indemnitzacions, que les persones membres del cos de mossos d’esquadra han de 
rebre fruit de lesions patides en l’exercici de les seves funcions.  

Després de tres anys litigant, la Sala Contenciosa- Administrativa del Tribunal 
Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per la Generalitat de 
Catalunya, contra una sentència (guanyada també per SAP-FEPOL) que la 
condemnava a indemnitzar a una persona membre del cos de mossos d’esquadra per 
les lesions patides en acte de servei. 

Gràcies a l’acció jurídica de la nostra organització sindical, el Tribunal Suprem ha 
ratificat així els arguments defensats des d’un inici per SAP-FEPOL i ha acabat 
reconeixent, la indemnització de les lesions patides (que ara la Generalitat haurà de 
pagar) a una mossa d’esquadra, sense necessitat que s’hagi decretat la 
insolvència de l’agressor, sense necessitat a més que ni tant sols s’hagi 
celebrat el judici, ni dictat tampoc sentència condemnatòria contra aquest 
mateix.  

Així mateix, l’esmentada indemnització inclou òbviament els dies de baixa, però també 
els dies de curació no impeditius. És a dir, tots aquells dies en què la nostra 
companya, malgrat haver-se incorporat al servei, va haver de seguir encara rebent 
tractament mèdic.  

Per tant, des de la nostra organització sindical ens felicitem per l’èxit jurídic assolit ja 
que per primera vegada, el Tribunal Suprem reconeix les indemnitzacions que 
han de rebre els mossos i les mosses d’esquadra per les lesions que puguin patir 
en l’exercici de les seves funcions.  

Ho fa a més, deixant clar que aquestes s’han de fer efectives des d’un inici sense 
esperar sentència condemnatòria dels autors de les agressions i sense que els 
mossos i les mosses d’esquadra hagin d’esperar a veure si aquests, son o no 
solvents.  

De tal contundència han estat les conclusions del Tribunal Suprem refermant el que 
des d’un inici ha defensat la nostra organització sindical, que l’Alt Tribunal ha 
condemnat a costes a la Generalitat de Catalunya. Així doncs, s’acaben els dubtes 
respecte les indemnitzacions que han de rebre les persones membres del CME en 
l’exercici de les seves funcions i s’acaben fruit d’una acció jurídica de SAP-FEPOL. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


