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Des del CAT volem traslladar les queixes que hem rebut per part de dotacions d’USC de 
la RPPO o de comarques com el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa o el Solsonès per la 
manca d’uniformitat adient a la climatologia del Pirineu. 
 
Aquesta problemàtica fa anys que la tenim present  i s’agreuja en períodes de nevades i 
fred com la que estem patint al Pirineu i a d’altres zones des de finals del mes de 
novembre. 
 
Volem posar de manifest que als agents en pràctiques que han estat destinats a la RPPO 
només se’ls ha lliurat un parell de samarretes tèrmiques i un tapaboques, a part de les 
botes de dotació que son les mateixes per a tothom. La majoria d’agents per a passar 
aquest hivern s’hauran de comprar (pagant de la seva butxaca, com han fet la majoria 
d’agents que es troben a la RPPO), calçat adeqüat per a no passar fred als peus, 
malles, jerseis tipus folres polars, guants i un gorro per a no patir fred al cap (hem de tenir 
present que el fred sempre l’agafem pels peus i pel cap). 
 
Però la problemàtica que ens genera més queixes són les botes de dotació (imatge 1), les 
quals són fredes i de mitja canya (arriben fins el turmell), fet que provoca que la neu entri 
amb molta facilitat a l’interior de la bota provocant que els agents hagin de treballar amb 
els peus molls i freds i, si el servei ho permet, anar a  comissaria a eixugar-se els peus i 
canviar-se els mitjons. Afegir també, pel que fa a les botes de dotació, que són dures, no 
tenen flexibilitat i tenen poca sensibilitat a l’hora de conduir, el que representa un greu 
inconvenient, ja que si tenim en compte l’art 18 del R G de Circulació no podríem 
conduir un vehicle amb un calçat inadequat, on queda clar que el conductor d’un vehicle 
resta obligat a mantenir en tot moment la seva pròpia llibertat de moviments.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   imatge 1-botes dotació   
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Tot seguit adjuntem diverses fotografies de botes que porten agents de la RPPO, totes 
elles pagades de la seva butxaca!!! i en les que s'aprecia prou bé la diferència de 
característiques entre aquestes i les de dotació. 
 

        
 

      
 
 
És per tot l'exposat que demanem es prenguin en consideració aquestes problemàtiques, 
que es repeteixen i denunciem any rere any,  i es doti del vestuari adequat a la 
climatologia d'aquestes zones territorials.  
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