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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Marc Parés Franzi, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per una mo-
ratòria en l’ús de les llançadores de foam per part del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb 
el text següent: 

Exposició de motius 

En els darrers mesos hem hagut de lamentar lesions greus de ciutadans i ciu-
tadanes com a conseqüència de l’impacte de projectils viscoelàstic (foam) dis-
parats per part d’agents del Cos dels Mossos d’Esquadra, entre elles la pèrdua 
d’un ull el passat 17 de febrer de 2021 en les manifestacions de protesta per 
l’empresonament de Pablo Hasél. També en les mobilitzacions del mes 
d’octubre de 2019, de protesta per la sentència del Tribunal Suprem condem-
nant activistes socials i polítics, els Mossos d’Esquadra van utilitzar aquests 
projectils i es van produir diferents lesions greus (oculars, testiculars, pulmo-
nars...) sense que es pogués esclarir si aquestes havien estat produïdes pels 
projectils viscoelàstics disparats pels Mossos d’Esquadra o per les bales de 
goma disparades per la Policia Nacional. 

El passat mes d’abril es va fer públic el protocol que regula l’ús de les llança-
dores de projectils viscoelàstics, que permeten, en determinades supòsits, dis-
parar apuntant a les extremitats superiors, fet que suposa un risc evident de 
poder impactar en zones altament lesives com el cap o el tòrax. El mateix pro-
tocol estableix supòsits en els quals es pot utilitzar les esmentades llançadores 
sense l’autorització de la persona que exerceix el comandament del dispositiu i 
no deixa clara l’obligatorietat d’avisar a la ciutadania abans del seu ús. 

El Parlament de Catalunya ha aprovat amb data 21 de juliol de 2021 la creació 
d’una comissió d’estudi sobre el model policial, comissió que ha d’estudiar mi-
llores en clau de democratització i garantia de drets humans. La comissió ha 
d’elaborar, en el termini d’un any, unes conclusions per tal de revisar, entre 
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d’altres, el model d’ordre públic i l’ús de les diferents eines i tècniques polici-
als. Mentre aquesta comissió no elabori les seves conclusions, el cos dels Mos-
sos d’Esquadra podria continuar utilitzant les llançadores de projectils viscoe-
làstics d’acord amb el protocol vigent, fet que suposa un risc evident per a les 
persones. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Establir una moratòria en l’ús de les llançadores de projectils viscoelàs-
tics (foam) per part de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra fins que 
culminin els treballs de la Comissió d’Estudi sobre el model policial del Parla-
ment de Catalunya. 

2. Modificar el protocol d’utilització de les llançadores de 40mm i dels seus 
projectils per tal que, en cap cas, puguin disparar-se aquests projectils per so-
bre la cintura; hagin d’utilitzar-se sempre amb l’autorització de la persona que 
exerceix el comandament del dispositiu, quedi perfectament registrada la tra-
çabilitat del seu ús i sigui obligatori avisar a la ciutadania abans de la seva uti-
lització. 

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021 

  
Marc Parés Franzi David Cid Colomer 
Diputat del GP ECP Portaveu del GP ECP 


