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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: Petició que sigui la DGP qui gestioni i pagui les indemnitzacions per 
l’assistència a processos judicials civils als especialistes citats en qualitat de 
testimonis derivats d’actuacions professionals.  

Senyora, 

Actualment, en compliment de la instrucció 19/2012, de 27 de novembre, sobre compensació 
de les declaracions en procediments judicials per part dels membres de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra, la Direcció General de la Policia (DGP) es fa càrrec del 
pagament de les indemnitzacions derivades de l’assistència davant qualsevol òrgan de la 
jurisdicció penal.  

En canvi, quan la seva participació és en qualitat de testimonis, en els processos judicials 
civils als quals són citats a conseqüència d’actuacions professionals, els especialistes són els 
encarregats de sol·licitar davant de la instància judicial corresponent la tramitació de les 
indemnitzacions a les quals tinguin dret. 

Amb l’ampliació d’aquest criteri, el tractament i la gestió d’aquestes indemnitzacions genera 
problemes i inconvenients als professionals afectats, com la manca de possibilitat de 
seguiment, com la reducció de la quantia indemnitzatòria rebuda respecte de les derivades 
dels processos judicials penals, com el retard en l’abonament i, fins i tot en molts casos, que 
acabin per no fer-se efectives amb el consegüent perjudici per l’especialista afectat. 

Des del SAP-FEPOL entenem que, igual que als processos penals, les assistències en els 
processos judicials civils estan motivades per actuacions professionals i el tractament i 
pagament d’aquestes indemnitzacions s’hauria d’assumir per la DGP. I que sigui, si és 
procedent, la DGP l’encarregada de reclamar aquestes compensacions a les instàncies 
judicials corresponents. 

En aquesta línia d’argumentació, la disposició final primera del Reial decret 462/2002, de 24 
de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, estableix que les comissions de servei 
originades per compareixences a jutjats i tribunals en qualitat de testimoni i pèrits motivats per 
l’actuació professional, s’han d’indemnitzar amb càrrec al pressupost assignat a l’organisme 
al qual pertany el personal que ho realitza. En el nostre cas, la DGP. 

Per tot això, des del SAP-FEPOL instem a la Subdirecció general de recursos humans a què, 
igual que en els processos penals, sigui la DGP qui assumeixi el pagament als especialistes 
de les indemnitzacions derivades de la participació en qualitat de testimonis, en els processos 
judicials civils als quals siguin citats a conseqüència d’actuacions professionals. 

Atentament, 
 
 
 
 
Iñaki Zamora Rueda 
Secretari General de la Secció Sindical de Trànsit del SAP-FEPOL 

Barcelona, 13 de setembre del 2022. 


