
 

 
 
 
 
Resolució de l’actuació d’ofici 02358/2011, relativa a l’ús de les 
pilotes de goma 
 
Antecedents 

 
 El 29 de març de 2011, el director de Justícia i Pau i diversos 

representants de l’associació Stop Bales de Goma es reuneixen amb el 
director de l’Àrea de Seguretat Pública del Síndic de Greuges, amb 
l’objectiu de posar de manifest la seva preocupació per la utilització 
que fa el Cos de Mossos d’Esquadra de les pilotes de goma. El mateix 
dia fan lliurament d’un dossier amb informació bàsica sobre aquest 
tema.  
 
L’associació Stop Bales de Goma està formada per víctimes que han 
estat greument ferides per impactes de pilotes de goma disparades per 
la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra. També en formen part 
altres persones, associacions i organitzacions no governamentals que 
es solidaritzen amb la causa, com ara Justícia i Pau i Altraltalia.  
 
La seva acció s’encamina a intentar que el Parlament de Catalunya 
prohibeixi aquest material que utilitzen les unitats antiavalots del Cos 
de Mossos d’Esquadra perquè el consideren altament perillós. Per 
documentar i fonamentar el que diuen s’avalen amb una abundant 
literatura científica i d’estudis que en documenten el possible perill.  
 
A més, la seva denúncia i el seu manifest per aconseguir que 
s’aboleixin les pilotes de goma va acompanyat del testimoni d’algunes 
víctimes, entre les quals hi ha les que han perdut un ull en els darrers 
temps.  
 

 El 8 d’abril de 2011 presenta una queixa el pare d’un dels dos nois que 
va perdre un ull el dia de la celebració de la Champions el maig de 2009. 
 
L’interessat exposa l’experiència viscuda pel seu fill i la seva família, i 
s’adhereix a la campanya en contra de l’ús d’aquest material. També 
comunica a la institució que els fets són objecte d’un procés judicial.  

 
 Amb l’objectiu d’abordar l’estudi d’aquest tema des del punt de vista 

de trobar possibles alternatives, el mes d’abril de 2011 s’obre una 
actuació d’ofici i es demana informació a la Direcció General de la 
Policia sobre els diversos aspectes relacionats amb aquest tema 
(procediment d’actuació, factors de risc, tipus, danys), i també la norma 
que en regula la utilització.  

 
La informació rebuda es correspon amb la demanada. D’una banda, es 
dóna resposta als diversos aspectes plantejats; i de l’altra, s’adjunta el 
Procediment normalitzat de treball que regula l’ús de les pilotes de 
cautxú i les diverses instruccions emeses sobre la utilització d’armes i 
eines d’ús judicial.  



 
 El mes de desembre de 2011, el director de Justícia i Pau i el de 

l’associació Stop Pilotes de Goma compareixen davant el Parlament de 
Catalunya per informar sobre tots els aspectes relacionats amb les 
pilotes de goma i documentar-los.  
 

 El 29 de març de 2012, dia de la vaga general, té lloc una càrrega policial 
en què els agents antiavalots fan ús de les pilotes de goma. Es té 
constància que dos ciutadans van rebre l’impacte de diverses pilotes de 
goma arran de la queixa que presenten davant la institució del Síndic 
de Greuges de Catalunya.  

 
 El 5 d’abril de 2012 es té coneixement de la mort d’un jove de 28 anys a 

Bilbao, com a conseqüència de l’impacte d’una pilota de goma.  
 
 El 13 de juliol de 2012, el síndic, acompanyat de diversos membres del 

seu equip, visita, a proposta del director general de la Policia, el 
Complex Central del Cos de Mossos d’Esquadra amb l’objectiu d’assistir 
a una demostració pràctica a les galeries de tir d’armes llargues de 
calibre 12 i llançadora de 40 mil·límetres. 
 
El mateix dia es manté una reunió de treball sobre aquesta qüestió 
entre ambdues institucions.  
 
En el transcurs de la reunió es fa saber al síndic que s’ha dictat una 
nova instrucció sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial, una 
còpia de la qual faran arribar a la institució.  

 
 El 27 de juliol de 2012 es manté una nova reunió amb un representant 

de l’associació Stop Bales de Goma i el director de Justícia i Pau. En el 
decurs de la reunió, se’ls informa de les darreres actuacions dutes a 
terme. Per part seva, aporten més material i informació relacionada.  

 
 En el BOPC 364, de 30 de juliol, es publica la Resolució 716/IX del 

Parlament de Catalunya, sobre la presentació d’un informe relatiu a 
l’ús de les bales de goma pels Mossos d’Esquadra. 
 
En aquesta resolució, el Parlament de Catalunya insta el Govern a 
presentar-li, abans de desembre de 2012, davant la Comissió d’Interior 
o davant la comissió d’estudi específica que es pugui crear, un informe 
sobre l’ús de les pilotes de goma que inclogui l’anàlisi d’aquest ús en 
els darrers anys i l’avaluació de les mesures adoptades recentment pel 
Govern basc amb relació a aquesta qüestió.  
 

 El 8 d’octubre el Departament d’Interior envia la nova instrucció sobre 
la utilització d’armes i eines d’ús policial.  

 
 A través dels mitjans de comunicació es té coneixement del cas d’una 

dona que va ser ferida durant la manifestació del passat 14 de 
novembre. Segons fonts del mateix hospital en què va ser ingressada, 
la dona ha perdut la visió a l’ull esquerre com a conseqüència d’un 
impacte. Diversos testimonis que acompanyaven la dona asseguren 
que una pilota de goma li va impactar a l’ull.  

 



Aquesta resolució té com a fonts la documentació tramesa per l’associació Stop 
Bales de Goma, la informació sol·licitada a la Direcció General de la Policia, les 
notícies publicades als mitjans de comunicació i les queixes presentades davant 
el Síndic de Greuges de Catalunya.  

 
 

Context i presentació sobre l’ús de les pilotes de goma 
 

Armes i eines d’ús policial 
 
Els funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra, per dur a terme les seves funcions, 
disposen d’armes de foc i munició de dotació reglamentària. A més, està previst 
que en determinats casos puguin utilitzar altres elements com a armes o eines 
d’ús policial. 
 
El Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’armes, 
regula els requisits, les condicions de fabricació, el comerç, la tinença i l’ús 
d’armes. L’article 1.4 estableix que “queden exclosos de l’àmbit d’aplicació del 
reglament, i es regeixen per la normativa especial dictada a aquest efecte, 
l’adquisició, la tinença i l’ús d’armes per les forces armades i forces i cossos de 
seguretat”. 
 
En aquest sentit, la Direcció General de la Policia regula aquest tema per mitjà de 
la Instrucció 8/2012, de 26 d’abril, sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial, 
i també la Instrucció 10/2012, de 26 de juny, d’ampliació de l’annex de la 
Instrucció 8/2012.  
 
D’altra banda, l’ús de les pilotes de cautxú està regulat pel Procediment 
normalitzat de treball–PNT 217/03/11, sobre l’actuació policial en concentracions i 
manifestacions.  
 
Pel que fa a la Instrucció, l’apartat 3.7 és el que fa referència a les armes 
destinades a la impulsió i la projecció de pilotes de cautxú, artefactes fumígens i 
lacrimògens, que principalment són:  
 

- Armes llargues del calibre 12 (escopeta policial) adaptades per a 
la impulsió i la projecció de munició no letal. Per a la impulsió i 
la projecció d’aquesta munició s’utilitzen cartutxos de projecció.  

 
- Llançador de 40 mil·límetres o similar dissenyat específicament 

per a la impulsió i la projecció de munició no letal.   
 
La Instrucció estableix que l’ús d’aquestes armes i municions està previst per al 
control de masses: ordre públic, motins penitenciaris, etc., i que pot ser utilitzada 
per actuacions que es defineixen com de risc alt per als grups especials que hi 
intervenen.  
 
En l’annex de la instrucció es detalla el tipus d’eina policial homologada, les 
unitats que en poden fer ús i quin és el tipus d’autorització que cal. En el cas de 
l’ús de les pilotes, l’Àrea de Brigada Mòbil, l’Àrea del Grup Especial d’Intervenció i 
l’Àrea Regional de Recursos Operatius.  
 
 
 



Pel que fa a les característiques de les pilotes de goma, la Direcció General de la 
Policia assenyala que les pilotes de cautxú utilitzades pel Cos de Mossos 
d’Esquadra són de color gris i de forma esfèrica, tenen un diàmetre de 54 mm 
amb un pes de 82,8 g i la velocitat en boca de canó és entre 140-145 m/s. Aquesta 
mateixa informació es facilita el dia de la visita del Síndic al complex central 
Egara.  

 
Protocol d’actuació 

 
Tal com s’ha assenyalat anteriorment, l’ús de les pilotes de goma està regulat pel 
Procediment de treball–PNT 217/03/11, sobre actuacions policials en 
concentracions i manifestacions, amb data d’entrada en vigor 02/03/2011.  
 
El punt 5.4 d’aquest PNT és el relatiu a la dissolució de concentracions i 
manifestacions.  
 
Sobre l’actuació policial en l’execució de la dissolució, en síntesi, el PNT preveu la 
relació d’accions següents:  
 

- Formació dels efectius disponibles en la línia de xoc, amb el 
material antiavalots en situació de protecció. 

 
- Advertiment verbal amb l’anunci de l’actuació policial imminent 

que es durà a terme, de manera que es garanteixi que el major 
nombre d’assistents ho sentin i ho entenguin.  
 
S’indica que aquest advertiment no serà necessari en supòsits 
d’alteracions greus de l’ordre públic, amb lesions a les persones o 
danys a les coses. 
 

- Dispersió controlada amb utilització de les defenses.  
 
- Utilització de les escopetes antiavalots. Entre els usos possibles 

hi ha el llançament de salves, pilotes de cautxú i artefactes 
fumífers i/o lacrimògens.  

 
- Utilització de llançadors de 40 mil·límetres o de calibre superior.  

 
Respecte a la distància de seguretat amb la qual s’han de fer aquests 
llançaments, el PNT estableix el següent:  

 
- Les salves, a una distància mínima de 3 metres de qualsevol 

persona. 
 
- Les pilotes de cautxú amb l’escopeta policial, a una distància 

mínima de 50 metres, des de la qual s’ha d’apuntar la projecció 
de les pilotes al terra a uns 10 metres per davant del grup que 
s’ha de dissoldre.  
En casos d’agressions contra els policies, està previst que es 
puguin llançar a menys distància i directament contra els 
agressors, però incidint en la part inferior del cos (cuixes i 
cames). 
 

 



- Els llançaments d’artefactes d’impacte, amb el llançador de 40 
mil·límetres o calibre superior, han de ser trets dirigits directes i 
s’han d’efectuar amb un rang de distància variable en funció del 
rang marcat a cada tipus de munició.  

 
Danys que poden provocar 

 
Les pilotes de goma tenen la consideració d’armes o municions “menys letals” de 
tipus cinètic. Segons diversa literatura científica, quan aquestes armes impacten 
al cos humà provoquen un trauma superficial o no penetrant (hematoma o 
abrasió), i inhabiliten temporalment el subjecte colpejat sense causar, en teoria, 
danys permanents.  
 
Provoquen un efecte de dolor immediat, més o menys intens i durador, en funció 
de diversos factors del tret (distància, tipus de rebot, etc.) o de la persona 
(complexió física, tipus de vestimenta, edat, etc.).  
 
Les pilotes de goma, de diversos tipus i formes, han presentat, però, diversos 
inconvenients lligats amb la possibilitat de provocar lesions corporals més greus 
de caràcter irreversible, i fins i tot letals, quan impacten contra determinades 
parts del cos.  
 
De la informació tramesa per l’associació es posa de manifest el gran nombre 
d’estudis mèdics que alerten contra la utilització d’aquest tipus de material per 
les greus lesions que pot provocar en òrgans vitals, que poden ser fins i tot letals. 
Així, aquests estudis documenten que aquests projectils poden arribar a provocar 
la pèrdua d’un ull o causar hematomes cerebrals, perforacions pulmonars i 
intestinals, i lesions a les extremitats.  
 
A més, hi ha metges especialistes oftalmòlegs que són de l’opinió que aquest 
material és una eina nefasta, des del punt de vista oftalmològic. En aquest sentit, 
assenyalen que fins i tot pilotes que donen cops amb una força molt menor, com 
les d’esquaix, poden ocasionar danys rellevants.  
 
Desmenteixen, doncs, els arguments utilitzats pels defensors de les pilotes de 
goma, que diuen que com que són més grans que l’òrbita ocular no poden 
penetrar-la ni perjudicar l’ull. Sembla que fins i tot les pilotes de tenis, que són 
més grans, produeixen lesions. A més, els especialistes apunten que el tret 
deforma la bola i la fa més punxeguda. Segons ells, la lesió més comuna és la 
fractura en blow-out, en què la pressió de l’impacte ocasiona l’explosió del sòl 
orbitari. La intensitat del cop, però, pot arribar a arrencar del tot el globus ocular. 
En l’epígraf següent es recullen els casos d’algunes de les persones que han 
perdut un ull a causa d’aquests projectils, a alguns dels quals els ha calgut 
reparar els ossos de l’òrbita. 

 
Les víctimes 

 
En el transcurs dels darrers anys, la institució del Síndic de Greuges ha tingut 
coneixement d’alguns ferits com a conseqüència d’haver rebut l’impacte 
d’aquests projectils.  
 
En aquest sentit, l’associació Stop Bales de Goma documenta fins a 23 persones 
que han perdut un ull des de 1990 fins a l’actualitat. Entre aquests 23 no es 
compatibilitzen altres tipus de lesions ni tampoc els darrers incidents registrats 
en el decurs d’aquest any.  



 
A la ciutat de Barcelona es coneix el cas de sis persones que van perdre l’ull, amb 
molta probabilitat a causa de l’impacte d’aquests projectils. Una el 2001, tres el 
2009, una el 2010 i una darrera persona el 2012. A banda de perdre l’ull, tres 
d’aquestes persones també han patit altres danys com ara fractures múltiples als 
ossos de l’òrbita ocular, a banda de fractures al pòmul, nas o parpelles.  
 
També hi ha el cas d’un jove que va ser ferit a l’orella, la qual se li va haver de 
reconstruir, amb seqüeles de pèrdua d’oïda, hemorràgia interna al lòbul parietal i 
vertígens durant sis mesos. Un altre va rebre l’impacte al pit, fet que va provocar 
que se li trenquessin les costelles, les quals, al seu torn, li van perforar el pulmó. 
Va estar una setmana a la UCI i ara encara arrossega les seqüeles de l’incident.  
 
Menys greu, però igualment injustificat, és el cas d’un noi que va ser ferit quan 
venia de l’aeroport i tornava cap a casa.  
 
La institució també ha tingut coneixement que durant la manifestació de la tarda 
del dia 29 de març de 2012 una parella va rebre l’impacte d’una pilota de goma. A 
ella li va rebotar al cap, però a la seva parella al clatell, la qual cosa va provocar 
que caigués a terra inconscient. Afortunadament, es va recuperar favorablement.  
 
Finalment, hi ha els ferits durant la manifestació del passat 14 de novembre a la 
ciutat de Barcelona: el cas ja esmentat d’una dona que ha perdut la visió de l’ull 
esquerre després d’un impacte, el d’una altra que té una fractura al cúbit i  el 
d’un home amb un fort impacte a la boca i que assegura que va ser provocat per 
una pilota de goma disparada pels Mossos d’Esquadra.  
  
Fora de Catalunya també s’han registrat casos de ferits per aquests projectils. El 
darrer i més recent és el del jove que va morir a Bilbao en rebre l’impacte d’una 
pilota de goma . Segons l’informe de l’autòpsia, la ferida va causar-li una fractura 
cranial, una hemorràgia i, al seu torn, la mort.  
 
 
 

La veu policial 
 
El Sindicat de Mossos d’Esquadra-CCOO ha presentat davant el Parlament de 
Catalunya l’informe que han elaborat per explicar la necessitat de l’ús de les 
pilotes de goma al Cos de Mossos d’Esquadra.  
 
L’informe dóna compte de l’ús concret que se’n fa i en què consisteixen els 
aspectes operatius que cal tenir en compte. Els exemples que donen per 
contextualitzar l’ús d’aquestes pilotes són les celebracions esportives. 
Assenyalen que en aquest tipus de celebracions la violència i els desordres 
públics que es produeixen es van agreujant poc a poc i afirmen que la intervenció 
policial es fa d’acord amb els procediments de treball establerts preveient com a 
últim recurs l’ús de les escopetes policials amb pilotes.  
 
L’informe fa palès que l’ús d’aquestes pilotes pot provocar lesions de la mateixa 
manera que l’ús d’altres procediments com el cos a cos, però s’incideix en el fet 
que el llançament controlat de les pilotes davant de situacions de força hostil 
està justificat.  
 
 



S’assenyala que és un error pensar a dispersar milers de persones sense l’ús 
d’aquests projectils. Es considera que la utilització d’aquests projectils és una 
forma de mantenir una distància (els 50 metres reglats) per protegir els agents 
dels llançaments de tot tipus d’objectes contundents per part dels manifestants 
violents que superen amb escreix el nombre d’efectius que componen la defensa 
policial.  
 
L’informe conclou que el problema no és l’ús que es fa d’aquestes pilotes, sinó el 
perquè es produeixen aquests aldarulls i, per això, proposen crear una comissió 
parlamentària que es dediqui a estudiar per què i com es poden evitar. Afirmen 
que l’actuació dels mossos es regeix pels procediments normalitzats de treball 
tot respectant les decisions marcades pels seus responsables.  
 
En un altre àmbit, el Sindicat Unificat de Policia (SUP) creu que l’ús d’aquests 
projectils és necessari, que el seu protocol és precís i segur, i que només s’utilitza 
en situacions excepcionals, motiu pel qual no n’han sol·licitat la retirada.  

 
Jurisprudència 

 
El Tribunal Superior de Justícia ha condemnat el Departament d’Interior a 
indemnitzar amb 60.000 una estudiant que va rebre l’impacte d’una pilota de 
goma dels Mossos d’Esquadra durant els incidents durant la celebració de la 
victòria del Barça en la final de la Champions de 2006.  
 
En la Sentència 1454/2010, de 21 de desembre, la Sala Contenciosa Administrativa 
del TSJC estima el recurs presentat per la víctima i obliga el Departament 
d’Interior a indemnitzar la víctima pels danys morals i materials derivats de 
l’impacte. 
 
La sentència admet que qui participa en una manifestació violenta no és un 
espectador passiu i ha d’assumir els riscos que se’n deriven, però considera que 
en aquest cas la demandant va intentar evitar els incidents després que fos 
advertida per la Policia. 
 
El tribunal creu provat que el cop que va rebre la noia procedia d’una pilota de 
goma i descartar que fos conseqüència d’un objecte llançat pels manifestants, 
com al·legava el Departament d’Interior, perquè “lo impedía la barrera policial y 
la distancia lógica entre aquellos y el grupo formado por la demandante y sus 
acompañantes”.  
 
Finalment, el tribunal creu provat que, a conseqüència de l’impacte, la noia va 
patir un trastorn psíquic per estrès posttraumàtic a causa d’un estat d’ansietat, 
insomni i apatia.  
 
Per la seva banda, en la Sentència 83/2008, de 18 de febrer, la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia del País Basc condemna el 
Departament d’Interior del País Basc a indemnitzar un jove per les lesions 
produïdes com a conseqüència de l’impacte d’una pilota de goma llançada per 
l’Ertzaintza durant un concert. En aquest cas, el jove va rebre un impacte en un 
dels ulls i li queda com a seqüela permanent la pèrdua de visió de l’ull esquerre i 
la cicatrització de la zona. La mateixa Sala, en la Sentència 30/1999, de 21 de 
gener, condemna el Departament d’Interior del País Basc a indemnitzar un jove 
per lesions oculars causades per l’Ertzaintza.  
 



En l’àmbit estatal, en la Sentència de 2 de març de 1996, la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem condemna l’Administració de l’Estat a 
indemnitzar un jove per lesions que va patir en rebre un impacte de pilota de 
cautxú disparada per les forces de l’ordre públic en dissoldre una manifestació. 
En la sentència s’afirma que el jove era aliè a la manifestació i que va rebre 
l’impacte en treure el cap al carrer en què tenia lloc.  
 
D’altra banda, en la jurisdicció penal, hi ha la Sentència de 28 de maig de 1999, en 
què l’Audiència Provincial de Guipúscoa considera innecessari l’ús de les pilotes 
de goma per dissoldre una manifestació. Així, s’afirma textualment que: 
 
“[...] No cargaremos las tintas ahora acerca de la peligrosidad que encierran las pelotas de goma. Se 
podrá argumentar que de no hacer nada mal servirían para cumplir su cometido y ello es cierto. 
Pero así como en tiempos lejanos, pero presentes en muchas mentes, en situaciones extremas y no 
tan extremas los disparos no eran de pelotas de goma, ni de fogueo, eran de fuego real y lo que se 
jugava cada uno era la vida. Ahora, en principio, salvo mala suerte, la vida queda a salvo, pero no la 
intergridad corporal, pues malos impactos han causado y causan , sobretodo efectuados fuera de la 
más elemental prudencia, daños irreparables”.  
 

Alternatives 
 
Mentre els defensors asseguren que són imprescindibles per poder dissuadir amb 
prou distància els actes violents, sense haver d’arribar al cos a cos, d’altres en 
plantegen la retirada i la prohibició al més aviat possible.  
 
L’associació Stop Bales de Goma planteja tres alternatives a l’ús d’aquests 
projectils i que són les següents: l’aigua, el gas fètid i la lluita cos a cos.  
 
Pel que fa a l’aigua, posen com a exemple els tancs amb dipòsits d’aigua que 
s’utilitzen a Alemanya. Assenyalen que aquest mètode és bo perquè d’entrada no 
pot causar els mateixos danys que els produïts per les pilotes de goma. 
Consideren que, ateses les dimensions del tanc, és fàcilment visible pels 
manifestants i, alhora, segur per als policies. L’únic element que cal tenir en 
compte és el fet d’ajustar la pressió amb què surt l’aigua.  
 
Sobre el gas fètid, diuen que és una bona alternativa per l’olor desagradable que 
desprèn, que fa difícil suportar-la. Respecte a la lluita cos a cos, assenyalen que 
és un recurs clàssic i útil la majoria de vegades, amb les clàssiques porres.  

 
Per contra, el Cos de Mossos d’Esquadra considera, d’una banda, que l’aigua no 
és una alternativa perquè disposen d’informació relativa a l’ús de vehicles 
similars en altres indrets en què s’han atropellat persones i també s’han perdut 
ulls a causa de la virulència de les ràfegues d’aigua. De l’altra, la lluita cos a cos 
és el mètode amb què es produeixen més ferits. Del mateix estil que el gas fètid, 
hi ha el gas lacrimògen, que està previst per a casos crítics perquè consideren 
que aquests gasos limiten la visibilitat a la policia i als manifestants i, alhora, pot 
provocar problemes respiratoris greus.  
 
A escala europea, segons la informació de què disposa la institució, a banda 
d’Espanya, tan sols a França i a Portugal s’utilitzen les pilotes de goma amb 
caràcter regular en el cas de les unitats antiavalots de la policia.  
 
A Itàlia, estan previstes, però l’ús és molt restringit. En concentracions i 
manifestacions fan servir gasos i tan sols en casos molt extrems fan ús d’aquest 
material.  
 



En altres països com ara Grècia, Noruega o Alemanya, 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 possibles hi 
ha el llançament de salves, el d’artefactes d’impacte, fumífers, lacrimògens, etc. 
L’objectiu és disparar directament les persones que tenen actituds violentes per 
neutralitzar-les i, si les circumstàncies ho permeten, detenir-les.  
 
Entre els avantatges que s’al·leguen hi ha el seu ús polivalent, de dimensions 
reduïdes, el caràcter neutralitzador i la seva precisió. Es preveu que aquest 
llançador també s’utilitzi com a arma complementària en les càrregues que la 
policia fa amb les defenses.  
 
Aquesta nova arma, però, no substitueix el llançament de pilotes de cautxú amb 
escopeta policial (arma llarga del calibre 12). En tot cas, el Departament insisteix 
que si la manifestació violenta persisteix s’hi recorrerà per fer-ne efectiva la 
dissolució. S’insisteix, però, que l’ús d’aquest sempre és l’última opció i, per tant, 
només les faran servir quan la violència sigui generalitzada i es posi en perill la 
integritat física de les persones.  
 
Aquest debat ha fet que s’hagin presentat diferents iniciatives al Parlament i al 
Congrés dels Diputats, respectivament, que finalment no han prosperat. D’una 
banda, la de la creació d’una comissió d’estudi de les pilotes de goma i altres 
instruments antiavalots del Cos de Mossos d’Esquadra; i de l’altra, una proposició 
no de llei sobre la prohibició de l’ús de les pilotes de goma.  
 
No obstant això, al Parlament de Catalunya es va adoptar una resolució per la 
qual s’insta el Govern a presentar-li, abans del 31 de desembre de 2012, un 
informe sobre l’ús d’aquest material antiavalot.  
 
Per la seva banda, el Govern basc ha adoptat una sèrie de mesures amb relació a 
l’ús de les pilotes de goma, entre les quals destaquen: la utilització només en 
situacions especials i a càrrec de la brigada mòbil i la de reforç; la dotació de nou 
material antiavalots; la formació dels agents en la utilització i l’elaboració d’una 
instrucció, entre d’altres.  
 

 
Reflexions finals 
 

 Les pilotes de goma tenen la consideració d’armes “menys letals”, però 
la literatura científica i el testimoni avalat i documentat de les víctimes 
o familiars posen de manifest les greus lesions corporals irreversibles 
que poden provocar en òrgans vitals, que, fins i tot, poden causar la 
mort.  

 
 Les pilotes de goma són una munició de tipus aleatori, ja que quan es 

disparen no tenen una trajectòria certa. El vol és totalment arbitrari, 
imprevisible i, per tant, imprecís. En aquestes condicions és difícil 
controlar quin n’és l’impacte final, de manera que augmenta la 
probabilitat d’impacte contra qualsevol part del cos o fins i tot contra 
persones situades fora de l’aldarull.   

 



 Si bé la regla general és que els llançaments de pilotes de cautxú s’han 
de fer a una distància mínima de 50 metres, hi ha la possibilitat de 
llançar a menys distància i directament contra els violents en casos 
d’agressions contra els policies. En aquests supòsits, entre la tensió i 
l’acalorament del moment, es posa de manifest la dificultat per 
calcular aquesta distància amb el consegüent risc que l’excepció es 
pugui convertir en la regla.  

 
 Hi ha jurisprudència que declara provats els danys irreparables que 

causen aquests projectils i les conseqüències que es deriven de rebre’n 
un impacte.  

 
 Si bé s’incideix que els llançaments de pilotes s’han de dirigir a la part 

inferior del cos (cuixes i cames), és una realitat que quan algú sent un 
tret té la tendència ajupir-se, de manera que s’incrementa el risc de 
rebre’n un impacte a la cara.  

 
 Hi ha defensors i detractors sobre l’ús de les pilotes de goma sense que 

a hores d’ara s’hagi elaborat un estudi que faci una anàlisi global i de 
dret comparat sobre l’ús d’aquest material per part de les unitats 
antiavalots dels països del nostre entorn.  

 
 En l’àmbit de l’ús d’armes i eines policials es tracta d’escollir i utilitzar 

les que siguin capaces de reduir al màxim el risc de mort o de patir 
lesions, inherents a l’ús i les característiques d’aquests materials.  

 
 La funció policial és difícil i complicada de gestionar en supòsits 

d’alteracions greus d’ordre públic, però alhora es fa necessària per 
assegurar i protegir els ciutadans i els mateixos agents. En aquests 
supòsits, doncs, cal extremar les garanties de l’ús que es faci d’aquests 
materials.  

 
 Les actuacions policials, per molt revestides de legitimitat que estiguin, 

s’han de subjectar en tot moment als principis de congruència, 
oportunitat i, sobretot, proporcionalitat, previstos en la Llei de Policia i, 
per tant, de compliment obligat.  

 
 La introducció del nou llançador de 40 mil·límetres no és una 

substitució de l’escopeta policial, sinó que l’ús que s’ha previst és 
complementari i previ a l’ús de les pilotes de goma. De la lectura del 
PNT, no se’n desprèn amb claredat el moment i l’odre d’actuació que 
s’ha de seguir a l’hora d’utilitzar-lo.  

 
 El PNT preveu el llançament de salves i la distància mínima que s’ha de 

respectar, però no en concreta el nombre, que segons la informació de 
la Direcció General de la Policia, ha de ser tres.  

 
 Per facilitar una atenció sanitària immediata, tant als ciutadans que es 

vegin lesionats com als mateixos agents, cal que cada unitat antiavalot 
vagi acompanyada d’una ambulància del SEM. Si bé en els darrers 
dispositius s’observa que hi van incorporades, el PNT no preveu res 
sobre aquesta qüestió.  

 
 

 



 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-ne la participació en el PNT.  

 
Suggeriments 

 
 

1. Que en els dispositius policials davant de concentracions i manifestacions  
s’insisteixi en la pràctica de la mediació que faci compatible l’exercici del dret 
de reunió dels assistents amb el de la protecció de la seguretat ciutadana. 
 
2.  Que s’estudiï l’increment del nombre d’efectius de les actuacions policials 
en concentracions i manifestacions, per acompanyar i reforçar en tot moment 
els grups especials d’intervenció davant possibles situacions d’alteració de 
l’ordre públic i evitar fer ús d’aquest material antiavalot.  
 
3. Que es revisi la formació que reben els agents de les unitats especials que 
poden fer ús del material antiavalot per adequar-lo i millorar-lo.  

 
4. Que es revisi el procediment de treball PNT 217/03/11 per adequar-lo als 
paràmetres següents:  

 
- Establir un ordre d’actuació clar i enumerat amb els passos o 

fases que s’han de seguir en l’ús de material antiavalot per a la 
dissolució d’una concentració o manifestació.  

 
- Especificar el nombre de salves que s’han de llançar amb 

caràcter previ a l’ús de les armes policials. 
 

- Preveure el nombre i la participació de les ambulàncies que 
acompanyen els dispositius policials en els supòsits previstos en 
el protocol.   

 
- Incorporar un apartat relatiu a la participació de la Unitat de 

Mediació en l’Àrea de la Brigada Mòbil o ARRO. 
 

5. Que el Departament d’Interior estableixi una moratòria en l’ús de les pilotes 
de goma. Aquesta suspensió preventiva hauria de fer-se extensiva fins que el 
Govern lliuri al Parlament de Catalunya l’informe que li va sol·licitar sobre l’ús 
de les pilotes de goma i aquest es pronunciï. 

 
6. Que s’informi el Síndic de Greuges sobre si s’ha fet algun estudi  respecte de 
l’ús de material antiavalot que es fa per part de les unitats especialitzades 
d’altres cossos policials i les conclusions a les quals s’ha arribat.  

 
 


