
 
                               
 

 
 

 
ARMILLES 

 
Després de les reunions de la Comissió Tècnica realitzades per definir les 
característiques de l’armilla interior, hem arribat a un punt d’inflexió. 
 
A la pregunta:  
 
Estaria disposat un agent del CME a portar cada dia una armilla interior de 
2,8 kg. durant 12 hores de servei? 
 
La resposta, evidentment, és NO. 
 
Aquesta resposta està justificada. És cert que els nivells de seguretat i la superfície de 
protecció necessàries condicionen el pes de les armilles interiors, però l’experiència 
d’altres cossos policials ens donen la raó: una armilla interior de 1,85 kg. ja és poc 
confortable i pot arribar a ser un inconvenient. Pensem que hem de dur un cinturó 
amb les eines de dotació i portar una armilla interior que, si a més és pesada, els 
problemes s’accentuaran a ple estiu, perseguint a peu un delinqüent o pujant un quart 
pis per les escales... 
 
L’Administració, amb intenció d’avançar en la negociació, ens ha demanat a tots els 
sindicats de la comissió tècnica la signatura del document tècnic presentat. Aquest 
document de característiques tècniques NO ha estat signat per SPC i CAT, per 
la negativa que hem rebut a la nostra demanda fonamentada de reduir del pes màxim 
de l’armilla. Mentre que SAP i SME han donat per bo el pes màxim de 2,8 kg i 
han signat el document presentat per la Direcció General de la Policia. 
 
Pel CAT i el SPC, els nivells de seguretat i la superfície de protecció han de ser revisats 
i consensuats i exigim que el pes màxim de l’armilla sigui molt per sota dels 2,8 kg. 
màxims que s’han establert.  
 
No hem signat per sentit comú i perquè volem que es doti del millor material 
possible els agents del CME, que som els que hem de portar l’armilla durant 
jornades de 8 a 12 hores un dia rere l’altre. Som coherents i conscients que una 
armilla excessivament pesada acabarà arraconada a la taquilla, sent una despesa 
pública inútil que condicionarà la seguretat i la salut dels agents i amb una més que 
probable necessitat de comprar-ne una particular amb diners de la seva butxaca. 
 
I és que no hem d’oblidar que el valor de les armilles està vinculat als nivells de 
seguretat i la superfície de protecció, però també està directament relacionat amb el 
pes de la mateixa. A més pes, més econòmica! 
 
Catalunya, a 12 de novembre de 2010 
 

SPC        CAT 


