
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/1431/2017, de 15 de juny, per la qual es dona publicitat a les característiques de la nova
uniformitat de les policies locals de Catalunya.

L'article 164 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix, a l'apartat 1.a), que correspon a la Generalitat la
planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i l'ordenació de les policies locals.

Així mateix, a l'apartat 2 de l'esmentat article de l'Estatut s'atribueix a la Generalitat la competència en la
coordinació de l'actuació de les policies locals.

D'altra banda, l'apartat d) de l'article 25.2 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya, determina que la coordinació de l'activitat de les policies locals s'ha d'estendre a
l'establiment, amb l'informe previ de la Comissió de Policia de Catalunya, de les característiques comunes dels
uniformes, les insígnies, els distintius, l'equip, els vehicles i els altres complements de les policies locals que
puguin ser uniformats, per garantir l'efectivitat operativa i la identificació pública de les policies locals, sens
perjudici que cada municipi pugui afegir-hi elements característics propis.

D'acord amb aquest marc competencial, el Departament d'Interior va impulsar la creació d'un grup de treball
en el si de la Comissió de Policia de Catalunya, presidit pel secretari general del Departament d'Interior, i amb
la participació del director general de la Policia, el director general d'Administració de Seguretat, la sub-
directora general de Coordinació de Policia de Catalunya, i els municipis representats per les persones
designades per la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, així
com una representació específica dels municipis amb un nombre més alt de policies locals o agents de la
guàrdia urbana, inclòs l'Ajuntament de Barcelona.

L'objectiu compartit del grup de treball ha estat consensuar un model d'uniformitat bàsica per a totes les
policies locals de Catalunya per donar així una resposta efectiva a les peticions de molts municipis i avançar en
la concreció de les directrius bàsiques per a l'homogeneïtzació de la uniformitat de les policies locals.

A aquest efecte, una vegada assolit l'acord del grup de treball, i amb l'informe favorable de la Comissió de
Policia de Catalunya de 14 de juny de 2017, fent ús de les competències que corresponen al Departament
d'Interior en l'ordenació i coordinació de l'actuació de les policies locals de Catalunya,

 

Resolc:

 

–1 Donar publicitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de les característiques de la nova uniformitat
per a totes les policies locals de Catalunya, que compta amb l'informe favorable, i per unanimitat, de la
Comissió de Policia de Catalunya de 14 de juny de 2017, i que consta a l'annex d'aquesta Resolució, i fer-ne la
màxima difusió a fi que els diversos ajuntaments de Catalunya que tenen policia local puguin adoptar-la.

 

–2 Iniciar l'elaboració d'un Reglament de la imatge corporativa de les policies locals de Catalunya que abasti
íntegrament tots els elements distintius i d'identificació d'aquests cossos policials.

 

Barcelona, 15 de juny de 2017

 

Jordi Jané i Guasch

Conseller d'Interior
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Annex

Característiques de la nova uniformitat de les policies locals de Catalunya

 

1. Gorra

De color blau nit.

Composta de copa, cinturó i visera.

La copa està confeccionada per vuit panells inclinats. Cadascun dels panells laterals disposa de dos reblons
foradats. A la part baixa del panell posterior, la gorra disposa d'una obertura oculta per poder passar una cua
de cavall. La part superior de la copa disposa d'un teixit transpirable.

El cinturó té forma circular i disposa de dues línies de quadres serigrafiats en color blanc o gris clar reflector.
En la part posterior de la cara interna hi ha un regulador per ajustar la gorra a la mida del cap.

La visera és semirígida amb forma circular. Disposa d'un cordó platejat a la part exterior del contorn.

Opcionalment, al panell frontal se situa l'escut de cada cos policial.

 

 

2. Camisa o polo

Aquesta peça d'uniformitat es presenta en dues modalitats: màniga llarga i màniga curta.

De color blau nit amb botons blancs.

A la part frontal hi ha dues butxaques, i a la part superior de les mànigues també hi ha dues butxaques
portabolígrafs.

Al pit dret, s'hi observa el text “POLICIA” serigrafiat en blanc o gris clar reflector i, per sota, la veta adherent
per fixar el número d'identificació professional de l'agent. Al pit esquerre es mostra l'escut específic designat
per cada cos de policia local.

A l'esquena es mostra centrat el text “POLICIA”. Immediatament per sota es mostra el text “policia local” o
“guàrdia urbana” o la denominació pròpia del cos policial, i per sota, quatre quadres. Tot serigrafiat en blanc o
gris clar reflector.

El contorn interior del coll es mostra en color blau Oxford. A la solapa dreta es mostren els quatre quadrats en
brodat blanc.

Les espatlles es mostren en groc fluor d'alta visibilitat en forma cònica amb xarretera de color blau nit. A la
part alta de la màniga esquerra es mostra la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

La màniga de la camisa té un rivet blanc. En la camisa de màniga curta, el rivet se situa per damunt de la
vora. En la camisa de màniga llarga, el rivet se situa per damunt del puny de la camisa.

Cada cos policial pot triar entre camisa tècnica o polo camiser. En qualsevol cas, la peça de roba ha de tenir
botons fins a la cintura, encara que els de la part inferior no compleixin cap funció.
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3. Caçadora

De color blau nit.

Disposa de dues butxaques a cada màniga i una obertura a la zona de l'aixella per facilitar la ventilació. Totes
les cremalleres son termosegellades. El puny es pot ajustar al canell de l'usuari mitjançant tancament per veta
adherent.

L'interior de la caçadora està folrat. El folre de la zona del tronc és extraïble per tal que l'usuari pugui regular
la protecció tèrmica segons la temperatura exterior, o bé faci ús o no de l'armilla de protecció balística.

La zona de la cintura està confeccionada amb un teixit més lleuger perquè l'usuari pugui dur opcionalment la
peça per l'interior dels pantalons i així tenir a l'abast totes les eines del cinturó.

Al pit dret s'hi observa el text “POLICIA” serigrafiat en blanc o gris clar reflector i, per sota, la veta adherent
per fixar el número d'identificació professional de l'agent. Al pit esquerre es mostra l'escut específic designat
per cada cos de policia local.

A l'esquena es mostra centrat el text “POLICIA”, immediatament per sota es mostra el text “policia local” o
“guàrdia urbana” o la denominació pròpia del cos policial, i per sota, quatre quadres. Tot serigrafiat en blanc o
gris clar reflector.

Les espatlles es mostren en groc fluor d'alta visibilitat en forma cònica amb xarretera de color blau nit.

Els punys de la caçadora disposen d'un rivet de color blanc. A la part alta de la màniga esquerra es mostra la
bandera de Catalunya en posició horitzontal.

 

 

4. Pantalons

De color blau nit.

Disposen d'una butxaca al costat exterior de cada cama. Les butxaques poden ser ocultes o visibles, però
discretes en qualsevol cas. L'obertura de les butxaques també pot ser vertical o horitzontal, a elecció de cada
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cos policial.

Frontalment, els pantalons disposen de dues butxaques amb obertura rectangular (en angle de 90º). La
butxaca dreta inclou una butxaca mistera amb tancament de cremallera. A la part posterior, els pantalons
inclouen una butxaca a la part dreta amb solapa, tancament per veta adherent i tirador de plàstic.

La cintura inclou cinc travetes per sostenir un cinturó, que es fixen mitjançant un botó: dues de frontals i tres
de posteriors. La traveta davantera esquerra inclou un rivet extern amb els colors de la bandera de Catalunya.

Els pantalons inclouen un folre extraïble per afavorir la regulació tèrmica de l'usuari. L'interior de la cintura
està reforçat amb cobertura de silicona per evitar el desplaçament de la peça superior.

 

 

5. Impermeable

De color blau nit.

A la part frontal hi ha dues butxaques i disposa d'una caputxa no extraïble que es pot recollir a l'interior del
coll.

Al pit dret s'hi observa el text “POLICIA” serigrafiat en blanc o gris clar reflector i, per sota, la veta adherent
per fixar el número d'identificació professional de l'agent. Al pit esquerre es mostra l'escut específic designat
per cada cos de policia local.

A l'esquena es mostra centrat el text “POLICIA”, immediatament per sota es mostra el text “policia local” o
“guàrdia urbana” o la denominació pròpia del cos policial, i per sota, quatre quadres. Tot serigrafiat en blanc o
gris clar reflector.

Les espatlles es mostren en groc fluor d'alta visibilitat en forma cònica amb xarretera de color blau nit.

Els punys de l'impermeable disposen d'un rivet de color blanc. A la part alta de la màniga esquerra es mostra
la bandera de Catalunya en posició horitzontal.
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6. Cinturó

De color negre. Confeccionat en teixit de lona, cordura o similar a elecció de cada cos policial.

 

7. Mitjons

De color negre. Confeccionats en fibra o cotó a elecció de cada cos policial.

 

8. Sabates o botes

Sabates: de color negre.

Botes: de color negre. De canya alta o mitjana a elecció de cada cos policial.

 

9. Guants

De color negre. Confeccionats en pell o qualsevol material sintètic que es consideri per proporcionar diferents
tipus de protecció (antitall, transpirables, hidròfugs, protecció tèrmica, etc.) a elecció de cada cos policial.

 

(17.171.044)
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