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MODEL DE COMUNICACIÓ DE TEMES DE L’ORDRE DEL DIA PER AL CONSELL DE LA POLICIA 

 
 
 
TEMA 
 
 MOSSOS  ARMATS A TERRITORI FRANCÉS 

 
CARRETERA LLÍVIA - PUIGCERDÀ 

 

 
 
 
OBSERVACIONS 
 
 Els accessos disponibles per accedir a Llívia són per la N-152 des de Puigcerdà i C.D.68 de l’estat francès fins a enllaçar 

amb el segon tram de la N-152 dins el terme municipal de l’enclavament. Dins el curt tram francès hi ha el trencall cap 

a Ur, des d’on es connecta amb la carretera N20 (La Guingueta d’Ix-París). 

Els accessos des de Llívia per la N-152 a les carreteres de l’estat francès d’Estavar-Font-Romeu i Sallagosa). 

 

Aquest petit resum l’hem fet per a que quedi clar, que per accedir a la població de Llívia tenim que accedir si o si per 

territori francès i creuar la frontera francesa, ja que des de Puigcerdà a Llívia i han 7,9 quilòmetres, dels quals uns tres 

quilòmetres pertanyen al país de França (on les autoritats competents són les franceses). 

 

Des d’USPAC hem preguntat als caps de regió:  

“Què fem, o què diem què facin els companys/es que van a Llívia a patrullar?, Que no hi vagin perquè no es 

pot creuar la frontera francesa i passar per territori francès?” A nivell policial tenim molt clar que la frontera no 

es pot creuar sota cap concepte, fins hi tot ni per realitzar una persecució en calent.  

 

Doncs bé, els caps de la regió ens comuniquen per escrit (e-mail) que segons el tractat de Baiona de l’any 1866, en el 

seu article 21, la Nacional 154 (a França D68) és de lliure circulació, el que vol dir que es una carretera de lliure accés i 
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circulació pels ciutadans espanyols i francesos . 

 

Nosaltres, els Mossos d’Esquadra, quan creuem aquesta frontera no l’estem creuant de manera de persona civil 

(com reflexa el tractat de Baiona), nosaltres ho creuem com a policies i armats, Srs. aquest tractat regula la 

circulació d’un cos armat d’un país a un altre país? 

 

 

Volem esmentar les següents conclusions jurídiques, és interessant perdre un moment per a llegir la breu història 

d’aquest fet, ja que és una “denúncia de desemparament” dels mossos que van des de Puigcerdà a Llívia, i 

que des del Comissari en cap dels Mossos i el cap de Regió de la RPPO, no ens donen resposta als dubtes que 

planteja el fet de circular per territori francès armats més enllà que l’article d’un Tractat de l’any 1860 que no té res a 

veure amb la situació legal i de risc d’avui en dia. Una mica d’història: 

 

Carretera Puigcerdà – Llívia 

 

Al 1635 es va iniciar una guerra entre Espanya i França per a establir una frontera als Pirineus (Gerra dels trenta anys). 

Al Tractat dels Pirineus (1659) es va signar la pau i convenir que tots els castells, viles feudals (pobles),... que 

formaven part del Rosselló i Conflent (el que avui coneixem com a Cerdanya Francesa), passaven a mans del Rei 

Francès. El que no es va tenir en compte per aquest rei que Llívia havia estat declarada abans com a Vila (ciutat) per 

l’emperador d’Espanya Carles I. Donat que als Tractats internacionals el que no està inclòs expressament no es té en 

compte, Llívia no es pot entendre cedida al març del 1660 i es manté la sobirania espanyola d’aquesta “Vila” enclavada 

a territori francès. Com això suposava un problema tant als espanyols com als francesos que havien de passar per la 

ciutat per anar d’un lloc a altre de territori francès, el 12 de novembre de 1660 es va signar el Tractat de Llívia 

indicant-se que: 

 

- Llívia continuava sent Catalana i per tant Espanyola amb la condició que no es podia fortificar militarment. 

 

- Correspon a Espanya un tram de la sortida de Puigcerdà i un altre a l’entrada de Llívia (abans hi havia un pont 

que es va repartir la propietat). 
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-      “Cualquier género de mercancia o provisiones que passarán por dichos términos por el camino real de Llívia a 

Puigcerdà o de Puigcerdà a Llívia (actual N-152 i C.D.68), no pagarán ningún derecho a los oficiales de forana o otros 

aduaneros o arrendadores, o otros cualquier receptores de drechos de los dos reynos.” 

 

- Declarando a más que los dichos caminos reales y passajes [...] serán libres a unos y a otros súbditos de los dos 

reynos respectivamente, por cualquier cosa que sea, no entendiendo que esta libertad de passaje pueda servir por los 

delitós que pudieran cometeres en dichos caminos o passajes, porque la captura y castio de ellos tocarà a los ministros 

de la parte cuyo fuere el territorio de dichos passajes”.  

  

Al 1860 es signa el Tractat de Baiona on s’especifica la situació administrativa una mica més, i en concret l’article 21 al 

que es fa referència des de la RPPO:  

 

-   Es pot transitar lliurement per servei agrícola, operacions de comerç i “demás usos de la vida”.  

 

-   Un tram d’aquesta carretera és territori francès (actual C.D. 68) i està limitat amb fites (mojones).  

 

Aquestes són les úniques dues normes que regulen la carretera de Puigcerdà a Llívia, fins al punt que s’està aplicant 

avui en dia: Tractat de pau dels Pirineus de 7 de novembre de 1959 i Tractat de Llívia de 12 de novembre de 1660. I a 

més no es poden interpretar de forma diferent del que disposen expressament: el que no està literalment escrit no es 

té per posat a tots els efectes. 

 

Això comporta que arribem a la primera conclusió jurídica a efectes pràctics: es pot circular lliurament, però 

respectant les lleis de cada estat en el seu territori. Dos exemples: 

 

 a)     El fet que puguis circular lliurement pel tram francès no significa que puguis dur al damunt 100 kg de cocaïna per 

vendre perquè és un delicte a França. 

 

 b)    Els vehicles que circulen pel tram francès han de circular amb la “carta verda” (l’assegurança europea en cas 

d’accident en un estat que no sigui el teu). El propi estat espanyol ho va indicar per resolució de la Dirección General de 

Seguros de data 28 de novembre de 1978, on diu que es necessari tenir la carta verda per a circular pel tram francès 
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“aun cuando se trate de espanyoles con derecho de paso”.  

 

Si tens un accident de trànsit al tram francès –com hi ha hagut moltíssims- et jutjarà un tribunal francès amb les 

normes franceses que has de respectar. Si l’índex d’alcoholèmia a territori francès és 0,25 per ser delicte, no significa 

que per ser Espanyol puguis desobeir-lo, perquè França es sobirà sobre el seu territori. La llei s’aplica de forma 

“territorial” (on et trobis) i no de forma “personal” (si ets Espanyol o francès).  

 

I aquí entra en joc la segona conclusió jurídica pràctica: un ciutadà o policia espanyol pot estar armat a 

territori francès?  

 

 1.     Qualsevol ciutadà necessita un permís d’armes francès.  

 

 2.    Si ets diplomàtic necessites una autorització amb molts requisits que has de complir. 

 

 3.     Si ets policia únicament pots entrar en territori francès armat en cas d’actuació conjunta o un centre de 

cooperació policial i duanera, i en aquest últim cas únicament es podrà utilitzar l’arma reglamentària en legítima 

defensa. 

 

Si no es compleix aquests requisits, el ciutadà, diplomàtic o policia Espanyol estarà cometent un delicte de tinença 

il·lícita d’armes a França. 

 

En definitiva, l’art. 21 del Tractat de Llívia de 1860 autoritza a la llibertat de circulació a la carretera que uneix 

Puigcerdà amb Llívia, però NO a fer-ho armats vulnerant la legislació francesa quant als requisits per la tinença 

d’armes. 
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PROPOSTA 
 
 Aprovar MOCIÓ I PROPOSTA adreçada al responsable del Departament d’Interior i al comanament del Cos de Mossos 

D’esquadra  per tal que es reguli i quedi clara aquesta situació operativa, i que els companys/es tinguin les màximes 

garanties en cas de produir-se qualsevol tipus d’incident/accident en tram Francès.  

 

 
 
ADMINISTRACIÓ / ORGANITZACIÓ SINDICAL QUE FA LA COMUNICACIÓ 

 

  
 
 
 
 

 USPAC  
 

 


