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MÉS POLOS A TRÀNSIT !! 

Barcelona, 1 de febrer de 2015 

 
Tots som coneixedors que l’Especialista de Trànsit té una feina molt activa a les vies públiques  
de moltíssimes hores a la setmana, exposats a gasos, olis, fums, brutícia, suors, pudors, 
condicions meteorològiques extremes... 
 
Són moltes les queixes arreu del territori per: 
 

 La poca higiene que produeix tenir només un parell de polos a la uniformitat, dos (2) 
màniga curta pel semestre de bon temps i dos (2) màniga llarga pel semestre de fred. 

 Salut laboral: els companys acaben les setmanes bruts, mullats de suor i amb pudors, 
el temps no sempre ajuda a que s’eixugui la roba i no sempre hi ha la possibilitat 
d’omplir una rentadora. 

 Sobretot els dos (2) polos que disposem de màniga curta per aproximadament un 
semestre, són d’una roba que al humidificar-se de la suor fa una pudor forta i 
específica, que es barreja amb la suor de la persona que el porta. 

 Imatge corporativa: quina visió del Cos pot tenir un ciutadà quan veu els mossos de 
Trànsit bruts, i amb pudor de suat. 
 

El SAP hem denunciat en diverses ocasions la insuficient quantitat de polos que tenim els 
professionals de l’especialitat de Trànsit i la necessitat salubre i higiènica que se’ns dotés de 
més peces. 
 

La resposta de la nostra administració ha estat en doues (2) ocasions que tenim “...establerta 
una dotació ordinària de 2 polos /camises per temporada més la corresponent 
reposició extraordinària per deteriorament.” 
 

FALS, coneixedors d’aquestes respostes que ens han fet arribar, professionals de l’especialitat 
de Trànsit han demanat oficialment i amb notes informatives la corresponent dotació ordinària, 
sent la resposta negativa. 
 
Per una altra banda, i atenent les seves respostes, des del SAP també hem demanat i tornem a 
sol·licitar que en el moment d’atorgant-nos la reposició extraordinària no se’ns demani a canvi 
les peces que hem estat utilitzant, ja que d’aquesta manera podem acumular vestuari. 
 
Des del SAP hem fet aquesta demanda a La Divisió de l’especialitat, al Grup de treball i recerca 
d’uniformitat i material policial de l’especialitat de Trànsit sense una resposta positiva. 
 
El SAP també vam portar aquesta demanda al Consell de la Policia 98/14 de 17 de juliol de 
2014, on la Directora de Serveis va contestar que -“si, que la Part Operativa prengués nota de 
la demanda”. Que ha passat des d’aleshores? 
  
El SAP demanem, per enèsima vegada, que per salut laboral, higiene, respecte, educació, 
imatge corporativa i dignitat és del tot imprescindible, saludable, decorós i respectuós dotar de 
més polos a tots i cadascun dels membres integrants de l’especialitat de Trànsit, com a mínim 
incrementar el número de polos tant d’estiu, com de hivern a un mínim de quatre (4). 
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