
Rambla del Raval, 29-35, 3a planta
08001 Barcelona 
Tel. 93 2956211  
Fax 93 2956208

www.ugtpublic.org/policialocalcat

ANOIA-PENEDES-GARRAF
Rambla Sant Josep, 5 1r
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.938141440
fsp@apg.ugt.org 

BAGES-BERGUEDÀ
Passeig Pere III, 60-62,2n
08242 MANRESA
Tel.938744411
fsp@bagesbergueda.ugt.org

BAIX LLOBREGAT
Revolt Negre, 12
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
TEL.952619141
fsp@baixllobregat.ugt.org

BARCELONES NORD
Miguel Servet,211 interior
08912 BADALONA 
Tel.933872266
badalona@catalunya.ugt.org

GIRONA
Miquel Blai,1, 3r 4t
17001 GIRONA 
Tel.972206962
fsp@girona.ugt.org

L’HOSP. DE LLOBREGAT
Rambla Marina,429-431
08901 L’HOSPITALET
Tel. 933389253
fsp@hosptalet.ugt.org 
 
LLEIDA
Av. Catalunya,2
25002 LLEIDA
Tel.973263034
fsp@lleida.ugt.org

MARESME
Plaça de les Tereses, s/n
08302 MATARO
Tel.937551240
fsp_mataro@nom.ugt.org

OSONA
Plaça d’Osona,4 1r
08500 VIC
Tel.938895590
fsp@osona.ugt.org 

TARRAGONA 
Ixart,11 1a planta
43003 TARRAGONA
Tel. 977244334
fsp@tarragona.ugt.org

TERRES DE L’EBRE
Ciutadella,9 1r
43500 TORTOSA
Tel.977444456
fsp@tortosa.ugt.org
 

VALLÈS OCCIDENTAL
Rambles,73
08202 SABADELL
Tel.937270871
fsp@vallesocc.ugt.org

VALLÈS ORIENTAL
Esteve Tarrades, 30-32
08400 GRANOLLERS
Tel.93879234
fsp@nom.ugt.org

                                             GUIA DE SERVEIS
                                                            A L’AFILIAT

POLICIA
LOCAL
DE
CATALUNYA



SPL-UGT

El SPL-UGT (Sindicat de Policies Locals de Catalunya), és 
un Sindicat Professional constituït per la defensa dels drets i 
millora de les condicions de treball de les Policies Locals de 
Catalunya.

El SPL-UGT té estructura pròpia per a donar resposta sindical i 
jurídica arreu de totes les poblacions de Catalunya i forma part 
del SPL-UGT Estatal i a nivell europeu de la EUROPOL.
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•	Codi	Penal.	Part	especifica.	Delictes	contra	els	persones
•	Conducció Policial de vehicles
•	Delictes contra la salut pública
•	Dret penal. Estrangeria i menors
•	 Falsedat documental
•	Llei d’enjudiciament criminal. Perspectiva policial
•	Llei d’enjudiciament criminal. Qüestions operatives
•	Menors protecció i reforma
•	Policia Administrativa. Jocs i espectacles
•	 Suport i actuacions policials en situació d’emergències
•	Violència domèstica

Tots aquests cursos és fan on line i presencial. 
Aquests som alguns dels nostres cursos que podeu veure i fer les inscripcions en 
www.forumcatalunya.com, el nostre pla de formació es va ampliant contínuament i 
adaptant-se a les necessitats formatives que es detectin al col•lectiu.



PLANS FORMATIUS, ESPECÍFICS 
EN L’ÀMBIT POLICIAL

La FSP-UGT de Catalunya ha aconseguit un acord amb el ISPC

 ( Institut de Seguretat Publica de Catalunya ) pel qual tots els cursos que 
s’imparteixen d’àmbit Policial, tenen el reconeixement d’aquest centre.
•	Accidents de Trànsit. Curs avançat
•	Actuacions Policials amb malalts mentals
•	Actuacions policials. Persones amb trastorns mentals
•	Actualització penal delictes més freqüents dins de la pràctica policial
•	Aplicació policial de Llei de protecció de la seguretat ciutadana
•	Aplicació pràctica en la investigació de delictes
•	Atenció a la Ciutadania
•	Codi	penal.	Part	especifica.	Delictes	contra	el	patrimoni	i	l’ordre	socioeconòmic.
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PÒLISSA D’ACCIDENT GRATUÏTA 
COBERTURA 24 H

Amb independència de les assegurances privades que es puguin 
tenir a nivell personal, el nostre sindicat (UGT) té concertat 
per	tots	els	afiliats/des,	una	pòlissa	d’assegurança	amb	Atlantis,	
que cobreix la mort en accident de treball.

Afilats/des	Sindicat	de	Policia	Local	amb	una	antiguitat	d’un	any	
i inferior a dos : 6000€  

Afilats/des	Sindicat	de		Policia	Local	amb	una	antiguitat	igual	o	
superior a dos anys : 9000€

Inclòs en pòlissa infart durant l’activitat laboral i reconegut per 
la mútua de treball, seguretat social o sentència ferma .



PÒLISSA DE SUSPENSIÓ D’OCUPACIÓ I SOU

La pòlissa cobreix el pagament d’un subsidi compensatori de la retribució 
neta deixada de percebre per suspensió temporal, provisional o ferma, de 
treball i sou imposada per sentència judicial o sanció administrativa, com a 
conseqüència de fets aliens a la voluntat de l’assegurat i produïts en funcions 
pròpies del servei, amb les condicions, limits i exclusions expressats en les 
condicions de la pòlissa

•	Compra d’habitatges

•	Vacances i viatges (turisme rural, apar-
taments, agències de viatges, creuers, 
etc.)

•	Alimentació i supermercats

•	Assegurances (habitatge, vehicles, de 
vida, salut, etc.)

•	Oci i Activitats (cultura, espectacles, 
parcs temàtics, etc.)

•	Restaurants

•	Tecnología

•	Per la llar (lum, aigua, gas, gasoil, mo-
bles i decoració, electrodomèstics, etc.)

I un munt de serveis que està al vostre 
abast a la nostra web. www.ugt.cat/des-
comptes
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ALTRES SERVEIS GENERALS QUE DES D’UGT 
OFEREIX PER SER AFILIAT

Els	nostres	afiliats	i	afiliades	poden	gaudir	d’altres	serveis	ge-
nerals que el nostre sindicat ofereix, i que pugueu consultar en 
www.ugt.cat/descomptes.

La UGT té concertada una pòlissa d’Assegurances amb Atlàntis, que garanteix 
la defensa jurídica dels assegurats i assegurades en l’àmbit de l’exercici de les 
nostres funcions com POLICIES, en els supòsits següents i amb les condicions i 
limits expressats en les condicions de la pòlissa.

PROTECCIÓ JURÍDICA:

•	Assessorament jurídic extrajudicial de caràcter laboral.

•	Defensa	de	la	responsabilitat	penal	i	constitució	de	fiances	

•	Reclamació de danys corporals 

•	Aquest	servei	queda	cobert	en	la	quota	d’afiliat.



ASSEGURANCES PER A EMPRESES, AUTÒNOMS I COL.LECTIUS:

•	Comerços,	oficina	i	pimes

•	Vida i accidents

•	Convenis col.lectius

•	 Formació

•	Rendes de recopilacions

•	Comunitats de propietaris

•	Pèrdues pecuniàries

•	Responsabilitat civil

Assegurances Mèdiques de Salut amb la companyia Asefa
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PÒLISSA D’ASSEGURANÇA PER REDUCCIÓ DE SOU PER ILT 
(INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA)

Com a conseqüència de la retirada per part de l’administració , de la millora 
econòmica en les baixes no laborals, sobrevinguda dins de la situació conjuntural 
de l’actual crisi econòmica internacional, que ha originat polítiques de supressió de 
drets sociolaborals, que ens han portat a una disminució del nostre poder adqui-
sitiu, des d’UGT prenem la iniciativa de donar una cobertura a aquest problema, 
mitjançant	la	contractació	d’una	assegurança	per	a	aquells	afilats	i	afiliades,	que	
puguin patir una situació de malaltia que els porti a una baixa laboral per malaltia 
comuna , i que per això tinguin una pèrdua econòmica mensual.

En cas de baixa Laboral, aquesta assegurança garanteix un subsidi diari en cas 
d’accident extra laboral i/o per contingències comunes, que et possibiliti accedir 
a l’activitat laboral. Amb aquesta assegurança els teus ingressos no es veuran 
minvats.



Garanteix una indemnització diària durant els primers 20 dies 
de baixa laboral

•	Sense	límit	d’edat	

•	Assessorament	personalitzat

•	Fins	a	cinc	sinistres	i/o	50	dies	anuals

•	Cobertura	des	del	primer	dia	i	sense	franquícia

•	Aquesta	assegurança	va	en	funció	del	salari	net	mensual:

Aquesta assegurança te un cost de 8,28 euros, el qual es realit-
za en un sol pagament anual de 99,38
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ASSEGURANCES VÀRIES AMB BONIFICACIÓ PER SER AFI-
LIAT AL SPL-UGT

Atlàntis és el primer grup Assegurador que ha obtingut el distintiu del EthSI, que 
certifica	que	compleix	criteris	d’orientació	ètica,	solidaritat	i	responsabilitat	social.

Per	estar	afiliats	a	UGT,	s’obté	un	benefici	en	els	següents	productes.

ASSEGURANCES PER A PARTICULARS:

Acte 

•	Llar

•	Vida

•	Accidents

•	Caravanes

•	Estalvi

•	Pensions 



PÒLISSA EN FETS D’ ÀMBIT PENAL , EN 
L’EXERCICI DE LES NOSTRES FUNCIONS

Els	Policies	som	un	col•lectiu	que	estem	exposats	en	molts	casos	
a situacions que derivades d’intervencions policials, podem ser 
denunciats en l’àmbit penal.

Per això la UGT té contractat amb un bufet d’Advocats penalistes 
de Catalunya, l’assistència jurídica en processos penals als nostres 
afiliats	i	afiliades.

EL NOSTRE GABINET  JURÍDIC INTERN DEL SINDICAT

El SPL-UGT disposa d’un equip d’advocats per donar les següents 
prestacions:

•	Casos relacionats amb el règim disciplinari

•	Temes judicials relacionats amb la professió ( jurisdicció conten-
ciosa, social i penal)

•	Confeccionament de recursos administratius relacionats amb la 
professió

•	Assessorament del Règim Estatutari en general
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