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Procediment per reclamar una indemnització per danys i 
lesions produïts en acte de servei 

 
Desgraciadament, cada cop més sovint, ens trobem amb actuacions policials que ens 
provoquen danys materials o lesions (detencions violentes, persecucions, baralles, 
actuacions amb animals, etc). En aquests casos, cal tenir clar quin és el procediment que s’ha 
de seguir per poder reclamar la indemnització econòmica corresponent a la persona 
responsable del fet.  
 

Aquesta pretén ser una guia clara i senzilla dels passos que cal seguir per poder tirar 
endavant un procediment jurídic de reclamació indemnitzatòria, amb certes garanties 
d’èxit: 
 

- Els danys materials i/o les lesions han de quedar recollits de manera clara en les 
diligències de l’atestat que expliqui els fets (a la minuta, o amb diligències 
ampliatòries si ens adonem de la lesió o dels danys en posterioritat a la redacció de la 
minuta). Caldrà adjuntar a l’atestat els documents que acreditin les lesions (part 
facultatiu) i les factures que puguin orientar la quantia dels danys materials, en 
cas de tenir-les. 
 

- Cal presentar-se com acusació particular en el procediment penal dels fets 
abans de finalitzar la instrucció. Per fer això caldrà que us poseu en contacte amb 
els serveis jurídics del CAT el més ràpid possible (tel. 616500265).  

 

- Un cop iniciat el procediment, cal esperar que es dicti sentència que declari 
responsable l’autor dels fets i estableixi la quantia indemnitzatòria. Un cop la 
sentència és ferma el condemnat ha de pagar o declarar-se insolvent. 

 

- Si el condemnat és declarat insolvent: a partir de la data de la declaració 
d’insolvència del condemnat, tenim un any per reclamar els diners a la 
Generalitat de Catalunya com a Responsable Civil Subsidiària (donat que els fets 
es produeixen en acte de servei) 

 

Un altre supòsit en que es poden demanar danys i perjudicis és en els accidents de 
trànsit patits treballant, en vehicle oficial (en cotxe, moto) o com a vianant. Aquests 
cassos poden tenir tant diversa casuística que és molt difícil establir unes pautes generals. 
Per això recomanem que l’afectat es posi en contacte amb els serveis jurídics del CAT 
(tel. 616500265) el més ràpid possible. 
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