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REGULACIÓ DEL LLIURAMENT DE VESTUARI ALS MEMBRES DE LA PLANTILLA DE POLICIA MUNICIPAL 

PEL SISTEMA DE ELECCIÓ A TRAVÉS DE PUNTS 

 

Es regula en el present document el sistema d’assignació  i reposició de la uniformitat i complements 

de policia, s’exclouen  tots els elements, peces i complements  relacionats amb l’armament i la 

seguretat passiva tal com la protecció balística,  comunicacions i similars. 

L’objectiu d’aquesta regulació en consolidar un sistema triatge de peces i complements per 

assignació/valoració per punts per cada agent, ja provat  al cos de Policia amb bons resultats. 

Mitjançant aquest sistema es trien les peces i complements per part del personal de la Policia que 

necessiten per al seu servei, demanant-les individualment. Es un sistema que equilibra les necessitats 

dels agents i sense incrementar el pressupost que es té assignat. 

 

 

PRIMER: CRITERIS GENERALS 

El lliurament de vestuari serà anual, en termes generals,  i tindrà com a objectiu garantir la correcta 

uniformitat de tot el personal adaptant-se a les circumstàncies individuals en el desgast de les peces 

de vestuari i al servei concret destinat. 

S'assignarà anualment  a cada agent la quantitat de 100 punts, variant en funció seu historial de 
demandes, unitat de destí (en els casos de noves incorporacions) i presència anual. Amb l’assignació e 
punts l’agent sol·licitarà les peces i complements que necessita d’acord amb les taules de valoració. Es 
mantindran les següent excepcions: 
 

a) El personal de nova incorporació no disposarà del total de punts fins al tercer lliurament 

de vestuari després de la seva incorporació, en el següent lliurament desprès d’aquesta 

disposaran del 40 % del punts, al següent del 75 % i al següent del 100%. 

 

b) No es deduiran punts als agents que hagin estat menys de tres mesos de baixa, dins del 

període d’un any, com ja es ve aplicant des de que es gestiona el sistema de provisió de 

uniformitat per punts previ a la assignació de punts, l’agent veurà reduïda aquesta 

assignació per l’exercici següent. Els punt es determinaran  assignant el percentatge que 

correspongui als mesos treballats en aquell any.  El mateix criteri s’aplicarà a aquells 

agents que per raons mèdiques, previ informe,  no hagin de fer servir uniforme. 

 
Cada peça tindrà una valoració en punts, la seva valoració va estar estimada a partir del valor real de 
cada peça en relació al pressupost per a cada persona i la seva posterior conversió en punts, agafant la 
referència de l’any 2017 que es l’any d’inici del sistema. 
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El quadre bàsic d’aquell moment va estar e següent: 
 

  SEGURETAT CIUTADANA:     

Ordre Cada any: 
CONVENI 
2017 Punts 

1 •  Polo d’estiu 1 14,0 

2 •  Polo d’hivern 1 20,0 

3 •  parell de mitjons d’hivern. 1 2,0 

4 •  parell de mitjons d’estiu 1 2,0 

5 •  samarreta d’estiu 1 5,5 

6 • samarreta d’hivern (tèrmica). 1 6,5 

7 
•  parell de sabates (motoristes  
de gran cilindrada, en funció del temps d’utilització). 1 26,0 

8 •  pantaló recte d’estiu o hivern. 1 24,0 

      100,0 

 
 
Les peticions de vestuari es correspondrà amb el servei que es presta a nivell individual i tindrà 

caràcter voluntari. No s’entregaran prendes que no siguin de les talles/i números que consten en la 

seva fitxa d’uniformitat, l’agent haurà de comunicar les modificacions que siguin necessàries de les 

seves talles al departament corresponent. 

Es podrà realitzar lliurament forçós per part de la Prefectura amb càrrec a l’assignació de punts 

personal d’aquell vestuari que no estigui en condicions de fer-se servir i no hagi estat prèviament 

sol·licitat.  

El nombre d’unitats de cada peça de vestuari que es lliuri estarà limitat per  les característiques de les 

mateixes i l'objectiu general de garantir la correcta uniformitat a traves de la substitució de les 

mateixes després de finalitzada la seva vida útil evitant l’acumulació innecessària de vestuari. El criteri 

general es que no es podran demanar més de dos/tres unitats d’una mateixa peça. Els límits de peces 

es marcaran en el catàleg. 

Per raons de seguretat la uniformitat policial, i totes aquelles peces i complements en la que figuri la 

inscripció policia, hauran de ser lliurades al departament de recursos materials  en els següents casos: 

• En el moment en que la peça de vestuari ja no estigui en condicions d’ús. 

• En el moment que la peça de vestuari quedi descatalogada pel seu ús. 

• En el moment que es deixi de prestar servei a la Policia Municipal de Sabadell. 
 

Els punts no es podran acumular d’un exercici pel següent, es podran demanar fins a 30 punts a 

compte de l’exercici següent, en els casos que es necessitin. Totes les peticions superiors als 100 punts 

hauran de ser motivades i validades pel comandament directe de qui faci la petició i el responsable de 

l’Àrea policial de Gestió Administrativa.  Tampoc es podran traspassar punts entre el personal 

El personal d’aquells serveis que el seu vestuari tingui assignats un peces de valor més alt s’igualarà en 

nombre de punts a les prendes del servei  bàsic (USC) 
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SEGON: SISTEMA D’ASSIGNACIÓ I PROCEDIMENTS 

Hi han varis sistemes d’assignació i procediments per a la demanda i l’entrega de la uniformitat i els 

corresponents complements: 

2.1.- PERSONAL DE NOU INGRÉS. 

Se l’assignarà la següent uniformitat i complements: 

Article QUANTITAT ISPC INGRÉS 

Armilla Reflectant 1 X   

Armilla balística 1   X 

Botes d´aigua 1   X 

Botes Mitja Canya  1 X   

Buff Antitall 1   X 

Cinturó 1 X   

Cartera porta credencials 1   X 

Manilles i funda manilles 1 X   

Distintius 3   X 

Funda d'arma i de carregador 1   X 

Gorra Operativa Bàsica ( Agent i Caporal ) 1 X   

Guants Anti-Tall USC 1 X   

Guants d'abric   X X 

Impermeable Xaqueta i pantaló 1   X 

Mitjons Estiu 2 X   

Mitjons Hivern 2 X   

Prenda d'abric 1 X   

Pantaló Híbrit DONA 2 X   

Pantaló Híbrit HOME 2 X   

Pantaló Malles interiors tèrmiques 1 X   

Polo USC Estiu  2 X   

Polo USC Hivern 2 X   

Portaguants 1 X   

Samarreta màniga curta USC 2   X 

Samarreta Tèrmica USC 2   X 

Sostenidor Esportiu (Dona) 1 X   

Asp 1 X   

Xiulet 1 X   
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2.2.- ASSIGNACIÓ DE PECES I COMPLEMENTS PER CANVI D’UNITAT OPERATIVA O PER ADAPTACIÓ 

AMB MOTIUS DE SALUT 

Les peces i complements que resultin per a una correcta uniformitat com a conseqüència del canvi a 

unitat amb uniformitat especial i per  adaptació , amb motius de salut prèvia justificació mèdica,  no 

computaran punts en la primera entrega, en la resta d’anys de permanència es computarà d’acord 

amb els criteris generals. 

2.3.- REPOSICIONS ANUALS PER ELECCIÓ –SISTEMA DE PUNTS- O PER ASSIGNACIÓ DE LES PECES 

BÀSIQUES 

Les reposicions anuals es faran d’acord un procediment que es detallarà, els punts per cada any seran 

100 amb  d’acord amb els criteris generals, les peces catalogades i els topalls son els següents: 

 

  LÍMITS I ARTICLES ANY 2022 
  unitats 

Agulla de Corbata 1 

Armilla Reflectant 1 

Auriculars protecció de Tir 1 

Botes d´aigua 1 

Botes Mitja Canya  1 

Botes Xester Alta ( Només UTR, Rurals, Districtes )  1 

Buff Antitall 1 

Cinturó 1 

Faixa Motorista ( Només UTR i Districtes ) 1 

Funda Carregador 1 

Funda manilles 1 

Funda armilles interior només UTR/UIP 1 

Funda armilla exterior 1 

Gorra Operativa Bàsica ( Agent i Caporal ) 1 

Gorra Operativa Executiva ( Inspector i superior ) 1 

Gorra Operativa Intermèdia ( Sergent i SotsInspector ) 1 

Guants Anti-Tall USC 1 

Guants Estiu Moto ( Només UTR i Districtes ) 1 

Guants Hivern Moto ( Només UTR i Districtes ) 1 

Guants Hivern USC 1 

Mitjons Estiu 3 

Mitjons Hivern 3 

Pantaló Híbrit DONA 2 

Pantaló Híbrit HOME 2 

Pantaló Malles interiors tèrmiques 1 

Pantaló Motorista Estiu ( Només  UTR ) 1 

Pantaló Motorista Hivern ( Només UTR ) 1 

Polo USC Estiu  2 

Polo USC Hivern 2 

Portaguants 1 
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Sabates Operatives  USC 1 

Sabates Representació 1 

Samarreta màniga curta USC 2 

Samarreta Tèrmica USC 2 

Sostenidor Esportiu (Dona) 2 

TIP 1 

Ulleres protecció de Tir 1 

Xiulet 1 

navalla multiusos 1 

 

 

2.4.- REPOSICIÓ DE PECES D’UNIFORMITAT  I COMPLEMENTS DE LLARGA DURADA 

Aquestes peces i complements es reposaran per necessitat amb els mínims establerts i a petició de 

l’agent quan sigui necessari i sense que això afecti al número de punts anuals, d’acord amb l’annex 4 

vigent conveni funcionaris, que es transcriu literalment: 

 “A partir de dos anys, quan sigui necessari:  

 

• 1 corbata.  

• 1 gorra plat d’estiu o hivern.  

• 1 parell de botes motorista i rurals.  

• 1 parell de guants d’hivern motorista o a peu.  

• 1 parell botes d’hivern o d’estiu (personal destinat a cotxe patrulla, a peu o amb  

     hexàgon).  

2.3.-  A partir de tres anys, quan sigui necessari:  

• 1 peça d’abric (al personal de carrer i la resta, en funció de les necessitats).  

• 1 jersei o polar.  

 2.4.- Cada quatre anys:  

• 1 impermeable (al personal de carrer i a la resta, en funció de les necessitats). “ 

Les prendes contingudes en el present apartat seran entregades per a destrucció al departament de 

manteniment de policia un cop recollida la nova. 

 

2.5.- REPOSICIÓ DE PECES D’UNIFORMITAT I COMPLEMENTS PER DETERIORAMENT O QUE S’HAN 

FET MALBÉ  PER INTERVENCIONS 

Aquelles peces de vestuari que es facin malbé en una actuació seran reposades previ lliurament d’un 

informe en el que es faci constar les circumstàncies en que s’ha produït. La substitució, una vegada 

aprovada, serà immediata si es disposa d’ estoc i es cas contrari es tramitarà la seva adquisició segons 

les característiques de la peça en qüestió. 
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Aquell vestuari que es taqui amb restes biològiques serà lliurat perquè es procedeixi a la neteja del 

mateix per personal i procediments adequats sense que aquesta repercuteixi   en el lliurament de 

vestuari al personal. 

 

2.6.- UNIFORMITAT DE REPRESENTACIÓ 

No computarà pel sistema de punts llevat que algun agent ho demani expressament . 

 

3.-PROCEDIMENT SOL·LICITUD 

La petició de vestuari es realitzarà en el mes de setembre/octubre a través de l’aplicació informàtica 

per a què en el primer semestre de l’any següent es pugui lliurar la majoria del vestuari. 

Si la peça de vestuari disposa de talla es farà constar quina es necessita. Si es desconeix caldrà  fer 

prèviament les gestions amb el servei de Recursos Materials per determinar quina la talla a demanar. 

La talla que figuri a la petició es la que es lliurarà.  

Si per raons de salut es tenen de demanar peces o complements de característiques diferents a les 

que es lliuren habitualment  caldrà adjuntar la documentació que ho justifiqui  a l’informe en que es 

motivi aquesta circumstancia. 

Al programa de gestió d’uniformitat s’hauran d’emplenar els models de fitxes que a continuació es 

reprodueixen: 
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4.- COMISSIO DE SEGUIMENT 

 

A l’efecte del seguiment del present acord es crearà una comissió mixta integrada per responsables 

policials i una persona per cada sindicat present a l’ajuntament amb la finalitat d’ajustar els 

punts/valoracions del sistema (sense que es pugui sobrepassar import per agent 2017), qualitats de les 

peces i complements, incorporacions/retirada de peces, entregues de les peticions i atenció a les 

queixes que pugin haver. Aquesta comissió es reunirà com a mínim un cop a l’any de manera ordinària 

i de forma extraordinària quan alguna de les parts ho sol·liciti. 

 

Sabadell, 12 de juliol 2022 


