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Esperança Cartiel Armida 
Subdirectora General de Recursos Humans 
Direcció General de la Policia 
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona 

Assumpte: Cessió judicial per ús temporal de vehicles comissats a les unitats del cos de 
mossos d’esquadra. 

Senyora, 

La nostra legislació atribueix a l’òrgan judicial, prèvia sol·licitud, la capacitat de poder cedir 
temporalment l’ús de vehicles i altres objectes que han estat comissats en el decurs 
d’investigacions policials per haver estat utilitzats per grups i organitzacions criminals. 
Especialment es dona amb delictes relacionats amb l’àmbit de la salut pública, on els autors 
utilitzen vehicles per perpetrar el tràfic d’estupefaents. 

A l’efecte, és habitual que en el moment que s’explota judicialment la investigació, a més de les 
substàncies i els beneficis obtinguts de manera il·lícita, també es comissin estris relacionats amb 
el vehicle investigat, com són per exemple els vehicles emprats. Com sabem, aquests romanen 
en qualitat de dipòsit judicial als pàrquings i zones annexes de les comissaries a l’espera que 
l’autoritat judicial li doni destí. 

Mentre això no succeeix, algunes Unitats d’Investigació tenen la possibilitat de demanar la 
“cessió temporal dels vehicles comissats”. Uns vehicles que per tant podrien ser utilitzats de 
manera immediata en l’activitat investigadora de les unitats de policia judicial del cos de mossos 
d’esquadra i que alhora, també permetrien minimitzar l’impacte negatiu que patim com a 
conseqüència de manca de mitjans.  

No obstant i malgrat som coneixedors de la quantitat de peticions judicials sobre cessió temporal 
de vehicles, des del Sindicat Autònom de policia (SAP-FEPOL) lamentem que, malgrat 
l’autoritat judicial ho concedeix, en algunes ocasions no s’acaba adquirint el vehicle en qüestió 
per decisions dels serveis d’administració.  

Per altra banda, en altres ocasions i un cop es concedeix la cessió del vehicle demanat, els 
tràmits administratius triguen excessivament i les Unitats d’Investigació no poden fer ús del 
vehicle amb la celeritat que agradaria. 

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) instem a la Subdirecció 
General de Recursos Humans a realitzar un esforç i accelerar els tràmits necessaris per tal que 
les unitats a qui judicialment els hi ha estat concedida la cessió d’un vehicle comissat, el puguin 
utilitzar a la major brevetat possible.  

Atentament, 

 

 

Òscar Espanyol Raluy 
Delegats del SAP-FEPOL a la RP Camp de Tarragona. 

Tarragona, 29 de juny del 2020 


