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Interior no ha sancionat cap mosso
d’esquadra per haver amagat el seu número
d’identificació

CRÍTIC ha aconseguit tenir accés a la informació que demostra
que no s'ha obert cap expedient policial en els últims cinc anys
malgrat les denúncies d'advocats i d'organitzacions socials

Sergi Picazo i Roger Palà

Mossos disparen bales de foam contra els concentrats a l'AP-7. IVAN GIMÉNEZ

La conselleria d’Interior no ha sancionat cap mosso d’esquadra, almenys en els últims cinc anys, pel
fet de no portar el número d’identificació visible, tot i les denúncies d’incompliments fetes per
multitud d’organitzacions socials i dels drets humans catalanes. El Govern de la Generalitat, en
mans en els últims anys de Junts per Catalunya (abans Convergència Democràtica de Catalunya) i
d’ERC, ha preferit passar per alt la manca d’identificació dels policies denunciada amb proves en
multitud d’ocasions malgrat que la llei obliga a dur el número en una posició visible.

CRÍTIC ha pogut confirmar aquesta sospita dels advocats i de les organitzacions de drets humans, a
través d’una petició de dret d’accés a la informació pública, a la conselleria comandada
actualment per Miquel Buch. Així consta en la resposta oficial de la Unitat d’Informació del
Departament d’Interior:  “Segons la informació facilitada per la Direcció General de la Policia, us
informem que, en els últims cinc anys, no s’ha incoat cap expedient sancionador ni s’ha
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sancionat cap efectiu de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en relació amb els
termes de la seva petició d’informació”.

El Síndic de Greuges, advocats i organitzacions socials han reivindicat durant anys la necessitat que
el número policial sigui visible per identificar els mossos que puguin cometre males praxis o, fins i
tot, delictes, sobretot en el cas dels antiavalots que acostumen a portar un casc que en fa impossible
la identificació. Aquest número identificatiu visible és obligatori per als agents antiavalots des de
l’any 2013.

Tot i això, desenes de vídeos gravats per ciutadans i periodistes demostren que en moltes ocasions
aquest número no era gens visible malgrat l’obligació legal de dur-lo. El mateix Síndic de Greuges
ha denunciat en diversos informes ja des del 2011 haver rebut “queixes ciutadanes” perquè la
majoria de les denúncies que es presenten contra l’actuació d’agents antiavalots queden arxivades a
falta d’autor conegut. El Centre Irídia pels Drets Humans i Amnistia Internacional, en un informe fet
públic el 2019, ja van denunciar que la norma s’estava incomplint no solament per part d’alguns
policies en particular, sinó per part de dispositius sencers (fins i tot, pels llançadors de bales de
foam) o en unitats com les ARRO, que també fan actuacions sobre l’ordre públic en casos de
manifestacions, desallotjaments i altres conflictes socials.

L’excusa habitual de molts agents és que les armilles antibales no estan o, almenys no estaven,
etiquetades amb els números d’identificació policial i que ells sí que porten la numeració però per
sota de l’armilla. Així ho explicaven fonts de la conselleria d’Interior al Síndic de Greuges: “Els
antiavalots sí que van identificats, però les armilles que porten impedeixen que el número
quedi visible i, en conseqüència, que es pugui llegir. Així, les armilles duet (antibala i antitrauma)
no formen part de la uniformitat de la brigada mòbil, sinó que és un equip de protecció que és als
vehicles policials a disposició seva en cas de necessitat del servei”. Tanmateix, actualment, la
Generalitat va rectificar i el número ja apareix —o almenys hauria d’aparèixer— també a les
armilles.

Fa poc, al juny del 2019, davant les queixes de molts manifestants per la impossibilitat de
memoritzar els llargs números identificatius, es va reduir a sis dígits en els casos més polèmics, els
de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). A més, el Centre
Irídia i Amnistia Internacional van demanar que els agents antiavalots portin un número tan curt
com sigui possible al casc i a la part davantera i posterior de l’uniforme, i, ara fa un mes,
Interior es va comprometre —tot i que sense una data d’entrada en vigor— a implementar-ho.

Sense identificació? Amb impunitat
“Si no compleixen ni tan sols una norma tan bàsica i no hi ha sancions, el que estàs transmetent als
cossos policials és que tenen impunitat: es pot fer una ‘mala praxi’ o cometre un delicte, i no passa
res”. Aquesta és la conclusió d’Andrés G. Berrio, advocat i portaveu del Centre Irídia, en
declaracions a CRÍTIC, després d’anys denunciant com alguns cossos d’antiavalots i ARRO
segueixen controlant manifestacions sense estar identificats visiblement.

Però… per què és tan important que la policia vagi identificada? “Que el policia estigui
identificat és l’única eina que té la víctima d’una mala actuació policial de saber qui és el
funcionari culpable i, a més, és l’única eina del mateix cos de Mossos d’Esquadra per saber quin
policia ha comès l’error o la ‘mala praxi'”. Berrio explica que “si no sabem qui està actuant en cada
situació, es generarà una situació de falta de transparència i d’impunitat judicial”, ja que, com
passava abans de l’obligatorietat, la majoria dels possibles delictes causats per la policia quedaven
sense sentència ni culpables per la dificultat de conèixer l’autor material dels fets, sobretot en el cas
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dels agents antiavalots, que van coberts amb casc i duen un uniforme idèntic.

La clau per solucionar aquestes infraccions pel fet de no dur el número identificatiu seria que hi
actués d’ofici la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra. Tanmateix, Berrio es pregunta per
què no actuen, si tenen suficient personal i si, realment, actuen de manera independent.

Zero sancionats a la Policia i a la Guàrdia Civil
Al mes de febrer passat, es va fer públic que el Ministeri de l’Interior del Govern espanyol tampoc
no havia sancionat en els últims anys cap policia pel fet de no dur el número d’identificació
en una posició visible. El diputat de Bildu al Congrés Jon Iñarritu havia fet una pregunta al Govern
per saber si havien sancionat algun policia després de nombroses denúncies i vídeos que mostraven
policies incomplint aquesta normativa i, després de saber que hi havia hagut zero sancionats, va dir
que la situació era un “escàndol”. De fet, el dirigent de l’esquerra ‘abertzale’ va més enllà i
insinuava, en declaracions aleshores a ‘Público’, que alguns policies aprofiten la manca de sancions
per no anar identificats “gairebé mai en operatius policials complicats”.

La normativa espanyola, referida a tots els funcionaris de les forces i els cossos de Seguretat, diu
que “no portar en la uniformitat reglamentària el número d’identificació per part dels funcionaris de
les forces policials comporta una falta lleu en el règim disciplinari de cada cos policial”. Les faltes
lleus poden provocar entre 1 i 4 dies de suspensió de sou i feina.
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