
SINDICALISME DE PAÍS 
 

  Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya 
Secretariat Mossos d’Esquadra 

www.segcat.cat | info@segcat.cat 

 

Comunicat General nº 32/21 CME | Data 28/07/21 

 

INCOMPLIMENT DEL PROTOCOL DE PRESENTACIÓ D’ARMES DE LA 

GUÀRDIA D’HONORS DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA 
 

Hem traslladat un escrit de queixa, al Director General Sr. Pere Ferrer i al Major Sr. Josep Lluís 

Trapero, en motiu de l'incompliment reiterat del Protocol de la Guàrdia d’Honors del Cos de 

Mossos d’Esquadra quan presta serveis i honors en actes propis del cos, concretament durant la 

formació de la Guàrdia d’Honors amb arma presentada. 

 

Hem pogut constatar com en els darrers actes, on ha participat la Guàrdia d’Honors, durant la 

formació i presentació d’armes, on es ret els honors d’armes a les màximes autoritats de 

Catalunya, s’ha realitzat sense l’arma llarga, per tant, sense presentar armes. 

 

La Guàrdia d’Honors té com a funció específica la més alta representació uniformada del cos de 

Mossos d’Esquadra i de les institucions que conformen la Generalitat de Catalunya, i el seu servei  

consisteix a retre els honors previstos en les ordres de cerimonial pròpies de la unitat en els actes 

institucionals. 

 

Segons el seu protocol s’estableix que la Formació de la Guàrdia d’Honors ha de formar, en tota 

circumstància, amb fusell, guió del cos i bandera. 

 

Tanmateix, al mateix annex 4 punt 2: Protocol i segons estableix el Decret 189/2002, es determina 

que la Guàrdia d’Honors ha de retre honors amb arma presentada: 

- President/a de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya 

- Conseller/a d’Interior, Director/a General de la Policia, Cap del Cos de Mossos d’Esquadra 

- Restes mortals dels membres del cos caiguts en acte de servei i honorats amb la medalla d’or 

 

Al llarg dels anys, la història del cos de Mossos d’Esquadra s’ha identificat de tal manera amb la 

història de la Generalitat de Catalunya i del país que, per manament institucional i per la força 

d’aquesta tradició de fidelitat i servei, n’ha acabat per assumir, de forma natural i indeclinable, la 

seva custòdia i representació.  

 

Des del SEGCAT hem demanat que se'ns informi dels motius pels quals no s'ha seguit el protocol 

ordinari establert, hem instat al Director General i al Major per tal que es recuperi el correcte ús 

del protocol de la Guàrdia d’Honors i es torni a realitzar la presentació d’armes amb el fusell, com 

a l’arma llarga pròpia de la unitat, quan es retin honors a les màximes autoritats del país. 

 


