




  
 

 
 
 
  

DEMANEM REUBICACIÓ DE LES ARMILLES EXTERIORS EN EL COS DE 

MOSSOS D’ESQUADRA I MANTENIMENT D’AQUESTES 
 

Donat que a dia d’avui el país encara està en Nivell 4 d’estat 
d’alerta per amenaça terrorista, així com l’aplicació del quadre 
d’accions segons el nivell d’alerta que ha elaborat la Prefectura 
el Cos de Mossos d’Esquadra, des de la Trisindical ens estem 
trobant amb la següent problemàtica:  
 

1- Hi ha unitats del  Cos, que en els vehicles no disposen 

d’armilles exteriors de diferents talles, per la     qual   cosa no es 

pot adaptar a les característiques físiques de l’agent que l’ha 

d’utilitzar. De manera que trobes que són petites (no donen la 

suficient seguretat a l’agent) o per un altre banda són molt 

grans ( de manera que aquesta queda recolzada sobre la funda 

de la pistola i la inutilitza i tampoc permet la maniobrabilitat de 

l’agent) arribant , en alguns casos,a rebre ordres de 

comanaments dient que si o si es posin l’armilla encara que 

sigui tres talles més grans ( totalment incoherent). 

 

2- Una altre problemàtica és la utilització de les armilles sota temperatures elevades, la qual cosa representa una 

situació de manca d’higiene ja que no hi ha armilles de substitució i s’han de fer servir les mateixes de forma 

continuada i en diferents torns de treball els 365 dies a l’any. 

 

3- Cert tipus de patrullatge, pel vehicle utilitzat (motocicleta) no disposen d’armilla adient per poder ser utilitzada 

ja que la de dotació dels turismes és tan voluminosa que no es pot portar ni posada al vehicle. 

 

4- També s’ha fet esment que s’està vulnerant la llei de seguretat vial al quedar tapada la roba d’alta visibilitat en 

els diferents controls de trànsit i altres tipus de controls que s’han de realitzar, situació totalment inapropiada 

per part dels efectius policials.  

És  per tot això que des de la Trisindical es  demana:  
 

1-  Que es reordeni  la redistribució de les armilles exteriors en aquelles unitats on ja s’han 
lliurat les     personals, perquè així la resta d’unitats pugui tenir un ventall d’armilles de 
diferents talles. 

2- Que es faci un estricte control per part del servei d’administració, de la neteja i higiene de 
les diferents armilles exteriors que s’estan fent servir, fins que tot el cos tingui la seva d’ús 
personal.  

 

                     , la força corporativa dels moss@s   
 
Barcelona, 10 de juny de 2015 

 


