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Nota de premsa 
10 de desembre de 2012 
 
 
El Síndic demana una moratòria en l’ús de les pilotes de goma  
 

 La suspensió preventiva de l’ús de pilotes de goma hauria de fer-se efectiva 
fins que el Parlament rebi l’informe del Govern que va sol·licitar sobre 
aquest material i es pronunciï sobre aquesta qüestió. 

  
 Demana que s’avaluïn i es tinguin en compte altres mesures que es puguin 

utilitzar davant de possibles situacions d’alteració greu de l’ordre públic, per 
evitar fer ús de projectils antiavalots i, en particular, de pilotes de goma. 

 
 El Síndic suggereix que es revisi el Procediment de treball dels Mossos 

d’Esquadra per a actuacions policials en manifestacions per establir, entre 
d’altres: 

 
o Un ordre d’actuació clar que enumeri les fases que cal seguir en l’ús 

de material antiavalot 
o Especificació del nombre de salves que s’han de llençar amb caràcter 

previ a l’ús d’instruments policials   
o El reforçament de les funcions de la unitat de mediació, especialment 

en l’Àrea de Brigada Mòbil o ARRO 
 
 
El Síndic de Greuges ha enviat les consideracions i recomanacions recollides en 
aquest informe al conseller d’Interior, Felip Puig, perquè valori l’adopció de les 
mesures proposades. 
 
Es constata que tot i que hi ha defensors i detractors de l’ús de les pilotes de goma, a 
hores d’ara el Síndic no té coneixement de cap estudi que faci una anàlisi global i de 
dret comparat sobre l’ús per part de les unitats policials dels països del nostre entorn 
d’aquest material antiavalot. És en aquest sentit que el Síndic demana al Departament 
d’Interior que se l’informi si s’ha fet algun estudi al respecte, i de les conclusions a les 
quals s’ha arribat.  
 
Les pilotes de goma tenen la consideració d’armes “menys letals”, però la literatura 
científica no és unívoca sobre els traumes que poden acabar provocant els impactes 
d’aquesta munició sobre el cos humà. Diversos testimonis i documentació científica 
afirmen que aquests projectils poden provocar danys irreversibles en òrgans vitals, i 
que fins i tot poden causar la mort. 
 
El Síndic recorda, a més, que hi ha jurisprudència que declara provats els danys 
irreparables que causen aquests projectils i les conseqüències que deriven d’un 
impacte.  
 
És en aquest context, i entre altres recomanacions, que el Síndic suggereix que el 
Departament d’Interior estableixi una moratòria en l’ús de les pilotes de goma. 
Aquesta suspensió preventiva hauria de fer-se efectiva fins que el Govern lliuri al 
Parlament de Catalunya i aquest es pronunciï sobre l’informe que li va sol·licitar per 
abans del 31 de desembre del 2012 sobre l’ús d’aquest material.  
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L’ús de les pilotes de goma està regulat pel Procediment normalitzat de treball PNT 
217/03/11 sobre actuacions policials en concentracions i manifestacions, que va entrar 
en vigor en data 2 de març de 2011. Una de les novetats en el marc de la Direcció 
General de la Policia ha estat la creació, tal com havia suggerit el Síndic de Greuges en 
la resolució sobre el desallotjament de la plaça Catalunya el 27 de maig de 2011 (AO 
03148/2011), d’una unitat de mediació, que actualment correspon a la Comissaria 
General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació. Per la naturalesa i les 
funcions d’aquesta comissaria en l’àmbit de les concentracions i manifestacions, 
s’hauria de preveure i concretar la seva participació en el PNT. 
 
Segons el Síndic, per facilitar una atenció sanitària immediata tant als ciutadans que 
resultin lesionats com als mateixos agents, cal que cada unitat antiavalot vagi 
acompanyada d’un ambulància del SEM. Si bé en els darrers dispositius ja s’ha 
observat la presència d’ambulàncies, el PNT no estableix res sobre aquesta qüestió.  
 
A la resta d’Europa, a banda d’Espanya, tan sols a França i a Portugal s’utilitzen amb 
caràcter regular les pilotes de goma per part de les unitats antiavalots de la policia. A 
Itàlia estan recollides, però se’n fa un ús molt restringit. En concentracions i 
manifestacions es fan servir gasos, i tan sols en casos molt extrems es fa ús d’aquest 
dispositiu. En altres països com ara Grècia, Noruega o Alemanya, les pilotes de goma 
no s’utilitzen en benefici d’altres procediments. A Alemanya, per exemple, es fan 
servir els canons d’aigua, i a Grècia, els gasos lacrimògens.  
 
Una de les novetats que el Departament d’Interior ha introduït en l’ús de material 
antiavalot és el llançador de 40 mil·límetres. Entre els usos d’aquest dispositiu hi ha el 
llançament de salves i el llançament d’artefactes d’impacte, fumífers o lacrimògens. 
L’objectiu és, segons la informació facilitada pels Mossos d’esquadra, disposar d’un 
llançador polivalent de dimensions reduïdes, de caràcter neutralitzador i més precís. 
Caldrà veure, però, les conseqüències en l’ús d’aquest nou material i sobretot valorar 
el tipus de dany que pot causar a les persones que en rebin l’impacte. 
 
En qualsevol cas, aquesta nova arma no substitueix el llançament de pilotes de cautxú 
amb escopeta policial (arma llarga del calibre 12). De fet, el Departament d’Interior  
insisteix que si la manifestació violenta persisteix es recorrerà a aquesta arma per tal 
de fer-ne efectiva la dissolució. S’insisteix, però, que s’utilitzen sempre com a última 
opció i, per tant, asseguren que només es fa servir quan la violència és generalitzada i 
es posa en perill la integritat física d’altres persones.  
 
És per aquest motiu que el Síndic demana al Departament d’Interior la moratòria en 
l’ús de les pilotes de cautxú, alhora que recorda que les actuacions policials, sense 
menysvalorar-ne la legitimitat, s’han de subjectar en tot moment als principis de 
congruència, oportunitat i, sobretot, proporcionalitat previstos a la Llei de Policia i 
que, per tant, són de compliment obligat. 
 
Aquesta resolució sobre l’ús de les pilotes de goma com a material antiavalot s’ha 
fonamentat en la informació tramesa per la Direcció General de la Policia, la que ha 
facilitat l’associació Stop Bales de Goma, les notícies publicades als mitjans de 
comunicació i la que consta en les queixes presentades al Síndic per diverses 
persones afectades per l’impacte de pilotes de goma. 


