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Introducció

Aquest treball de recerca del Màster de Govern Local pretén familiaritzar aspectes d’una temàtica tan 
sensible i delicada com és la seguretat pública en l’àmbit local. En especial, es detallen els elements del 
funcionament de la Policia Local, així com la composició d’aquesta i els factors més rellevants dels muni-
cipis de menys de 20.000 habitants.

En el primer capítol es fa una introducció del concepte de seguretat pública des d’un vessant filosòfic i des 
de la teoria de la ciència política. Es repassen els orígens on s’inspira el concepte de seguretat pública a 
tall de primera immersió.

En el segon capítol es fa una aproximació a la realitat existent en matèria de seguretat pública a Catalun-
ya. De manera que, sintèticament, s’analitza quins són els àmbits competencials en matèria de seguretat 
pública i de gestió de les emergències a Catalunya.

En el tercer capítol es parla íntegrament de la Policia Local. Tal com es podrà observar, aquesta està for-
mada per cossos policials amb una composició molt diferent a cada municipi. No obstant això, es pretén 
definir alguns elements comuns, com el marc competencial, alguns aspectes de la gestió pública i aspec-
tes relatius a l’estructura i al funcionament d’aquesta.

En el quart capítol s’exposa l’objectiu final del treball. La vigent Llei 16/1991 de policies locals de Catalun-
ya estableix que poden tenir Policia Local els municipis de més de 10.000 habitants i, amb uns requisits 
especials, els municipis que tinguin menys d’aquests habitants. Per tant, en aquest punt es farà l’anàlisi 
exhaustiva de la Policia Local dels municipis amb menys de 20.000 habitants, ja que a Catalunya, dels 215 
cossos de Policia Local que existeixen, 150 són de municipis d’aquesta densitat demogràfica. Per tant, en 
aquest punt es compararà i s’analitzarà la composició d’aquestes, així com la seva dimensió, la proporció 
d’agents per municipi i els aspectes més rellevants que les caracteritzen.

En darrer lloc, s’aportaran les conclusions de l’anàlisi de la diferent Policia Local estudiada, fet que per-
metrà assenyalar algunes particularitats i alguns elements comuns de diagnòstic, i una reflexió final sobre 
el model policial cap al que hem de tendir a Catalunya. Finalment, s’annexarà un glossari on es recollirà 
un seguit de conceptes relacionats amb la seguretat pública al municipi que des del món local és oportú 
conèixer.
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Capítol 1: La seguretat pública

1.1 Seguretat publica: drets i llibertats

 

Un del primers punts introductoris que es pretén desenvolupar és què s’entén per seguretat pública. Es podria 

extreure diferents definicions enciclopèdiques, ja que hi ha molta recerca acadèmica del terme, fins i tot moltes 

excepcions del concepte. Tot i això, a continuació s’exposarà una definició que se centra en el significat de 

seguretat pública que més s’orienta en un treball de final de Màster de Govern Local i Administració Pública.

Des d’un marc més teòric es coneix la seguretat pública, d’acord amb l’ordenament jurídic català en la matèria, 

com l’activitat dels poders públics adreçada a la protecció de persones i de béns davant de possibles agres-

sions, bé siguin d’origen humà o natural, sigui intencionat o bé fruit d’un accident fortuït. Per tant, la seguretat 

pública compren tant mesures de prevenció i de repressió, com de disminució i de reparació de danys per tal 

de restablir una situació prèvia.

Així, doncs, es pot entendre la seguretat pública com una política pública dirigida a oferir protecció, tranquil·litat i 

llibertat a les persones. De manera que es mantingui una realitat basada en l’ordre i en el civisme en benefici de 

la convivència. La finalitat és garantir als ciutadans viure en les millors condicions possibles i, així, poder actuar 

lliurement.

La seguretat pública és un valor essencial de la democràcia, ja que garanteix la llibertat i el respecte dels drets 

de la ciutadania. Cal fer valdre la funció social de les polítiques de seguretat, ja que són radicalment equitatives. 

Poques polítiques públiques tenen un impacte tan igualitari vers la població com les de seguretat. Aquests drets 

fonamentals són un element nuclear perquè l’individu pugui desenvolupar el seu potencial i viure en un estat de 

benestar que li permeti actuar en benefici de si mateix i, alhora, dels altres.

Des de la perspectiva de la ciència política, es pot considerar que la seguretat pública és una facultat dels po-

ders públics que sorgeixen d’acords polítics entre les institucions. Les institucions a través de la sobirania, que 

els atorguen els seus parlaments, reconeixen els drets, les llibertats i els deures de l’ésser humà en la societat. 

L’acció legislativa s’ocupa de dissenyar el marc de convivència a partir de les lleis, les quals s’ocupen d’establir 

els límits d’actuació que comportarien la pèrdua de drets per part d’un ciutadà. Cal recordar, en aquest sentit, 

una bona frase inspiradora: “la llibertat d’un acaba on comença la llibertat d’un altre”. Una frase que es pot 

associar al pensament de John Stuart Mill, la qual va deixar escrita en l’obra Sobre la Llibertat1 on va exposar 

els límits de la llibertat personal. La relació entre el ciutadà i la vida pública parteix de l’afirmació que el límit de 

la llibertat individual és en la vulneració de la llibertat dels altres.

Així, doncs, des de les institucions, segons el marc legal vigent, es promulguen lleis que garanteixen les llibertats 

individuals. Seguint el mandat democràtic, des dels poders públics s’impulsen un seguit de polítiques públiques 

de seguretat que configuren l’estat de dret. Un estat, a través del seu govern, crea les institucions per promou-

re aquests drets i fer que es compleixin. La convivència i el respecte a l’ordenament dicta que si un ciutadà 

transgredeix el marc legal, els poders públics el poden acusar davant l’autoritat competent, i pot ser jutjat per 

determinar si és culpable o no. Tanmateix es garanteix que la persona té el dret de defensar-se.

1  Sobre la Llibertat de Johann Stuart Mill: “L’única demarcació de la conducta de qualsevol persona per la qual aquesta és respon-
sable davant la societat és la que afecta els altres. En la part que només l’afecta personalment, la seva independència és, per descomptat, 
absoluta. Sobre si mateix, sobre el seu cos i sobre el seu esperit, l’individu és sobirà”.
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Els drets i les llibertats personals transcendeixen l’àmbit internacional, ja que són compartits per tots els països 

que busquen organitzar-se per garantir a la població mundial l’exercici de la llibertat. Una llibertat indissoluble de 

valors com la igualtat, la propietat, la resistència i la dignitat humana, en definitiva, la seguretat. 

1.2 Orígens de la seguretat pública

La història marca una efemèride en la concepció filosòfica dels drets i les llibertats de les persones. Es pot 

ubicar l’origen de la seguretat pública en l’article de La Declaració dels Drets dels Homes i dels Ciutadans2, 

-Decalartion des Droits de l’Homme et du Citoyen-, aprovada per l’Assemblea Nacional Constituent francesa el 

26 d’agost del 1789. 

De fet, aquest document va suposar les bases fonamentals de la Revolució Francesa del 1789, la qual va durar 

fins el 1799. En aquest context, per primer cop, es definien drets universals intrínsecs de la naturalesa humana. 

Gairebé cent cinquanta anys més tard es va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans a l’Assemblea 

General de les Nacions Unides. Concretament va ser proclamada el 10 de desembre del 1948 a París. Aquesta 

és un dels textos precursors de canviar la història de la humanitat, ja que en els articles es determinava quins 

eren els Drets Humans declarats com a bàsics. Aquest document que va ser altament difós per resolució de 

l’Assemblea General de les Nacions Unides va demanar a tots els països integrants que anunciessin i publiques-

sin l’aprovació de l’articulat.

La Declaració Universal dels Drets Humans va donar peu a què s’aprovés l’any 1976 la Carta Internacional 

de Drets Humans. Aquesta es va convertir en llei de referència i de compliment internacional. Malauradament, 

massa sovint avui en dia encara, s’ha d’escoltar en mitjans de comunicació, o llegir en premsa escrita, que go-

vernants mundials són apel·lats al compliment d’aquest tractat. La comunitat internacional vetlla pel compliment 

dels articles de la Carta Internacional dels Drets Humans i, realment, és que com deia Dostoievski: no hi ha res 

més fàcil que condemnar el malfactor, però res més difícil que comprendre’l.

Per aquest fet el març del 2006 les Nacions Unides van aprovar la creació d’un organisme especial per vetllar 

el compliment dels Drets Humans. Aquest organisme és el Consell dels Drets Humans de les Nacions Unides, 

i està constituït per quaranta-set estats escollits per majoria absoluta a l’Assemblea General de les Nacions 

Unides.

Fins i tot des d’una perspectiva humanista, s’ha teoritzat sobre la necessitat de la seguretat per part de l’ésser 

humà. El psicòleg nord-americà Abraham Maslow va representar jeràrquicament l’escala de necessitats huma-

nes amb la piràmide de Maslow. En aquesta ubicava la seguretat com a segon aspecte més importat, just per 

sota de les necessitats fisiològiques.

1.3 Creació d’un Sistema de Seguretat Pública

Per a parlar dels reptes de la Seguretat Pública de Catalunya cal fer referència explícita als orígens del que s’en-

tén per model de gestió i d’administració pública, així com de la concepció moderna que es té d’Estat. El model 

de Seguretat Pública de Catalunya, com la majoria de models de seguretat europeus, és hereu de les diferents 

transformacions que s’han produït al llarg dels anys en l‘àmbit de la filosofia política. En els Diàlegs de Plató del 

segle IV abans de Crist  ja es narrava l’estructura de l’Estat Ideal com a sistema d’organització política. Des de 

sempre els conceptes Seguretat i Estat han estat estretament lligats per diferents pensadors.  

Cal recordar, per exemple, el plantejament que apuntava Thomas Hobbes a principis del segle XVII, on identifi-

2  A  l’ Annex recull íntegre de la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà 1789.
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cava que la societat per aconseguir protecció havien d’atorgar tot el poder a una única figura, el leviathan, per 

tal que aquest garantís la pau. Aquest plantejament va suposar una evolució a la realitat de la llunyana època 

medieval amb el feudalisme, on la protecció era garantida pel senyor a canvi de la submissió del vassall. Seguint 

l’evolució del pensament,  a mitjans del mateix segle XVII John Locke va oferir al model clàssic una interpretació 

evolutiva de Hobbes. El filòsof anglès identifica que els individus, per tal de progressar, s’organitzen entre si per 

fer allò que individualment no els és possible aconseguir. Estableix, per tant, el concepte pel qual els governants 

no poden actuar com ells vulguin, sinó respectant els drets individuals sobre una llei comuna. 

En aquest sentit, per poder aproximar-se a la realitat política que es viu actualment, es pot observar l’obra El 

Contracte Social de Rousseau, publicada a mitjans del segle XVIII. Jean-Jaques Rousseau deia que els indivi-

dus volen garantir, al mateix temps, la llibertat, el progrés social i la defensa dels seus drets. 

Aquest plantejament va suposar l’embrió del qual seria la Revolució Francesa i que portaria a la concepció ac-

tual d’Estat i del poder públic tal com es compren. 

Es pot cloure aquest breu repàs en la història de la filosofia política amb un article que s’interpreta com l’origen 

de les polítiques de seguretat pública. Si més no, l’artífex de l’obligació per part de les administracions públiques 

d’oferir seguretat als individus. 

Així, si es fa referència a l’article 12 de la Declaració Universal dels Drets de l’Home i del Ciutadà3, s’observa com 

aquest indica que per garantir els Drets dels Homes cal una força pública que treballi en pro de la comunitat, i 

no per interès particular o individual. 

Respecte a la política, una de les diferents teories de Hannah Arendt  deia que la política consisteix a estar junts 

els uns amb els altres dels diversos. Els homes s’organitzen políticament segons determinades comunitats, 

essencials en un caos absolut, o a partir d’un caos de les diferències.4

Es veu, doncs, com la motivació de la societat per assolir unes condicions de vida millor, és una preocupació 

que la condició humana ha mantingut al llarg del temps. Els humans consideren una necessitat vital viure prote-

gits, no es troben còmodes davant situacions de violència, d’intimidació, de persecució, és a dir, amb sensació 

d’inseguretat. Per aquest motiu, al llarg dels anys, tant els avantpassats com els d’avui dediquen temps i entre-

ga a construir una societat més justa i segura.

1.4 Seguretat Pública des d’una perspectiva Internacional

El context actual demostra que la realitat és canviant, per això cal definir nous elements comuns en matèria de 

polítiques de seguretat. Les noves realitats polítiques, socials i econòmiques dibuixen un escenari amb reptes 

diferents, els quals l’administració pública no havia gestionat fins a l’actualitat. Avui en dia la societat viu en un 

món global intercomunicat que afavoreix l’aparició de noves amenaces per a la seguretat i per a la convivèn-

cia. L’existència d’organismes de cooperació internacional en matèria policial, defineixen els àmbits d’actuació 

existents. Principalment, l’òptica principal de la seguretat internacional es basa en la cooperació per mitjà de 

petició i d’intercanvi d’informació. Per tal d’avaluar el risc davant alertes sobre persones, sobre vehicles o sobre 

objectes que, un cop identificats, es comuniquen al país emissor.

L’organisme més emblemàtic i més reconegut és la Interpol. Una organització policial Internacional d’àmbit cri-

3  L’article 12 de la Declaració Universal dels Drets de l’Home i del Ciutadà: Per la garantia dels drets de l’home i del ciutadà és 
necessària una força pública en benefici de la comunitat, i no pel profit particular de les persones a què se’ls ha confiat.

4  Hannah Arendt: ¿Qué es la política? Fragmento I



La seguretat pública en l’àmbit local
9

minal. Aquesta té com a objectiu aconseguir la màxima col·laboració recíproca entre autoritats en policia crimi-

nal, com per exemple el terrorisme. Es basa en la cooperació policial, per mitjà d’un sistema complex d’alertes 

i d’avisos de notificacions, reforçada per un sistema d’ajuda en col·laboració judicial. Actualment, formen part 

de la Interpol cent noranta-vuit països del món. 

En aquest sentit existeix l’organisme anàleg a nivell europeu, el qual és anomenat Europol (European Police 

Office). L’origen de l’agència prové del Tractat de Maastricht l’any 1992 i s’ocupa de millorar la coordinació i coo-

peració entre autoritats competents en matèria de seguretat contra la lluita del crim organitzat a nivell europeu. 

Concretament els països que en formen part son: 

Àustria, Grècia, Romania, Bèlgica, Hongria, Eslovàquia, Bulgària, Irlanda, Eslovènia, Croàcia, Itàlia, Espanya, 

Xipre, Letònia, Letònia, Suècia, República Txeca, Lituània, Regne Unit, Dinamarca, Luxemburg, Estònia, Malta, 

Finlàndia, Els Països Baixos, França, Polònia, Alemanya, Portugal.

Els instruments de seguretat pública doten d’eines i d’estratègies la policia per fer front a amenaces imperants 

com la de la delinqüència Internacional Organitzada. La qual és una amenaça per a la seguretat ciutadana, ja 

que atempta directament contra els Drets Humans i afecta negativament el desenvolupament econòmic, social, 

cultural, polític i de la societat civil en tots els indrets del món on es produeix.

El món global ha contribuït a dimensionar aquest fenomen, i el crim organitzat s’ha diversificat. La delinqüència 

organitzada adopta un paper transnacional que implica que les xarxes criminals estableixen relacions transfron-

tereres. Per tal d’aconseguir el seu il·lícit objectiu i cometre els delictes, superen tant diferències estructurals 

com cultures i lingüístiques. 

Cada vegada són més les maneres que aquestes xarxes delictives internacionals desenvolupen els seus plans. 

Actuen amb el tràfic d’armes de foc, narcotràfic o tràfic il·legal de persones, com a fets més consolidats.

Una de les missions del crim organitzat és dur a terme aquestes activitats per blanquejar diners. Unes sumes de 

diners que poden desestabilitzar diverses  macroeconomies del conjunt d’un estat. A més a més, pretenen pe-

netrar en organismes internacionals i causar desestabilització a organismes governamentals. Aquests alimenten 

la corrupció infiltrant-se en negocis i en l’activitat política per desestabilitzar la democràcia.

Una de les grans reivindicacions en els darrers anys del Govern de la Generalitat de Catalunya ha estat preci-

sament el compliment del marc legal vigent  que facilitaria que els mossos d’Esquadra puguin participar dels 

organismes internacionals. Per exemple, l’accés a l’ Europol, l’ agència europea de seguretat, en la qual la poli-

cia de la Generalitat no hi té accés directe ja que l’Estat espanyol ho obstaculitza, contravenint els acords de la 

Junta de Seguretat de Catalunya que així ho va acordar. Tanmateix, es pot demostrar com el darrer  reglament 

normatiu de l’ Europol incorpora uns canvis efectius que obren la porta a la participació de les diferents estruc-

tures policials dels estats. 

En aquest sentit, el reglament 216/794 de l’Europol indica importants canvis respecte la relació de l’Europol 

amb els diferents cossos policials existents. Aquest nou reglament exposa l’existència d’estructures descentra-

litzades en alguns dels països estats membres i de la mateixa manera indica la necessitat d’intercanviar infor-

mació de manera ràpida.  Per tant determina que mitjançant la cooperació policial, els serveis competents dels 

estats membres han de poder oferir la informació que es sol•liciti.

L’article dos d’aquest reglament específica que s’entenen com autoritats competents tots els cossos de policia 

dels estats membres, amb funcions policials i competències en matèria de prevenció contra la delinqüència. Per 
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tant que actuïn com autoritats públiques d’acord amb el dret nacional i el dret europeu.

L’article set d’aquest mateix reglament específica que l’òrgan d’enllaç entre Europol i les autoritats competents 

dels estats membres és la unitat nacional. Però a la vegada indica que els estats membres podran autoritzar 

relacions directes i bilaterals entre les altres autoritats competents i Europol. De la mateixa, manera la unitat 

nacional rebrà al mateix temps la informació intercanviada en el transcurs dels contactes amb l’Europol i les 

autoritats competents, a excepció del cas que s’indiqui que no és necessari rebre-les.

Per tant, sintèticament el que ens diu aquest reglament d’ Europol és que si l’Estat espanyol vol, pot autoritzar 

que els Mossos d’Esquadra siguin policia competent en intercanvi d’informació a nivell europeu.
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Capítol 2. El sistema de seguretat pública de Catalunya

2.1 Definició de Sistema de Seguretat Pública

Des d’una concepció més teòrica, es diu que la Seguretat Pública és la garantia de la convivència en una co-

munitat mitjançant la protecció i, fins i tot, des d’un vessant més filosòfic, s’afirmaria que és aquella sensació 

psicològica de tranquil·litat. Per aconseguir aquest objectiu, que permet viure en llibertat, cal una sistematització 

o una metodologia que ho faci possible. Així, doncs, es qüestiona quin mecanisme té la societat per garantir el 

compliment dels deures i el ple exercici dels drets i de les llibertats individuals

Una societat necessita una organització i uns mecanismes de control i de gestió del poder. Per aquest fet, 

existeixen els governs que s’ocupen de l’administració dels béns públics. A partir del respecte d’un marc legal 

i d’ordre, la població podrà viure de manera més segura. En aquest sentit els poders legislatius, executius i 

judicials es consideren els pilars fonamentals d’un estat de dret. Cal, doncs, una organització que es faci res-

ponsable del compliment de les lleis i, per tant, de perseguir els delictes que es produeixin en l’àmbit públic. El 

qui s’encarrega de fer-ho possible és el Sistema de Seguretat Pública d’un país. 

De manera conceptual, es pot definir un Sistema de Seguretat Pública com l’ordenació legal que presenta un 

país i que administra les competències en matèria de seguretat pública. Engloba el que refereix a la seguretat 

ciutadana, a la gestió i  prevenció de les emergències, a la protecció civil i a la seguretat viària. El Sistema de 

Seguretat Pública de Catalunya el configuren els seus cossos de seguretat i d’emergència.

El marc legal d’aquesta és la Llei 4/2003 d’Ordenació del Sistema de la Seguretat Pública a Catalunya, apro-

vada el 7 d’abril del 2003 pel Parlament de Catalunya. Aquesta Llei té com a objectiu l’ordenació de les com-

petències de la Generalitat en matèria de seguretat pública, especialment de la policia i de la integració amb la 

protecció civil, el trànsit, el joc i els espectacles i la seguretat privada, en un sistema general de seguretat pròpia 

de Catalunya, que es treballa amb les altres administracions amb competències en aquesta matèria.

2.2 La Seguretat Ciutadana

La Seguretat Ciutadana fa referència a l’actuació de l’àmbit policial, és a dir, són els cossos de seguretat els 

responsables de vetllar d’aquesta competència. S’ocupen de garantir el lliure exercici dels drets i de les lliber-

tats, així com de garantir la convivència i la protecció de les persones i dels béns. El sistema policial català està 

conformat per la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i pels cossos de Policia Local que hi ha arreu del 

territori, els quals actuen coordinadament.

Els Mossos d’Esquadra com a policia integral de Catalunya, ofereixen principalment un servei públic en les 

competències en matèria de seguretat ciutadana, policia administrativa, trànsit i seguretat viària, investigació, 

crim organitzat i terrorisme, i policia de proximitat i de relacions amb la comunitat. 

A Catalunya existeixen cinquanta-nou (ABP) àrees bàsiques policials, vint-i-nou comissaries de districte i quatre 

oficines policials que donen cobertura arreu del territori català. Actualment, a Catalunya hi ha un total de 16.869 

efectius policials, dels quals 14 són comissaris i 1 comissària; 45, intendents i intendentes; 133, inspectors i 

inspectores; 370, sotsinspectors i inspectores; 875, sergents i sergentes; 2.514, caporals i caporales; i 12.917, 

mossos i mosses.
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Els serveis que realitzen el cos de Mossos d’Esquadra queden recollits en la Carta de Serveis de la Policia 

aprovada el gener del 2.0101. Un document que pretén informar la ciutadania dels seus drets i dels seus com-

promisos de qualitat de servei de la Policia de la Generalitat.

Si es fa un breu repàs per la història dels Mossos d’Esquadra, es pot adonar que molta gent desconeix que és 

un dels primers cossos armats d’Europa amb característiques de cos policial. S’ha de remuntar fins a principi 

del segle XVIII quan, per garantir la seguretat dels pobles i de les viles, es disposava de l’exèrcit regular. Quan 

aquest exèrcit es mobilitzava s’organitzaven esquadres de paisans  per mantenir l’ordre, vigilar els camins i 

garantir la seguretat dels pobles.

 De fet, existeix  la primera referència de la fundació de les primeres “Esquadres” el 21 d’abril de 1719 coman-

dades per la família Veciana i especialment la figura de Pere Anton.

Consta a l’arxiu històric que el primer document de la fundació dels Mossos d’Esquadra data el 1817, després 

de la Guerra del Francès. El document és una reial ordre que va promulgar del capità general de Catalunya el 

1817 i incloïa el primer Reglament de les Esquadres de Catalunya. La història dels Mossos d’Esquadra al llarg 

del temps ha tingut períodes d’adquisicions de competències, d’expansió i d’arrelament territorial. Fins i tot han 

existit èpoques més amargues per al cos, com va ser l’abolició d’aquest per part del general Prim l’any 1868. 

Aquest període de suspensió del cos de Mossos d’Esquadra es va allargar fins a l’any 1874. En restablir-se la 

prestació d’aquest servei públic,  es van adquirir unes competències pròpies de la Diputació de Barcelona molt 

més limitades que les existents en l’anterior etapa.       

El cos de Mossos d’Esquadra es va abolir en finalitzar la Guerra Civil l’any 1939, moment que es va iniciar la 

dictadura franquista. Els Mossos d’Esquadra es van mantenir fidels a la República de Catalunya, i no va ser fins 

a l’any 1950 quan la Diputació de Barcelona va torna a crear un cos de Mossos d’Esquadra, tot i que amb un 

caràcter molt reduït, respecte a l’anterior. 

Amb la recuperació de la democràcia i el retorn de la Generalitat provisional el 1977, el cos de Mossos d’Es-

quadra va passar a dependre de nou del Govern de Catalunya, ja que fins llavors depenia de la Diputació de 

Barcelona. 

El moment clau va ser l’aprovació de la Llei 19/83 de creació de la Policia Autonòmica de la Generalitat de Ca-

talunya el 1983. En aquell moment es pot contextualitzar la fase d’expansió del Cos. 

Així, a partir de l’any 1994, amb l’aprovació de la Llei 10/94 de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 

i els acords amb el Govern de l’Estat, es va iniciar el procés de desplegament territorial de substitució de les 

forces i dels cossos de seguretat de l’Estat. Aquesta llei va establir els principis d’actuació, les funcions i el règim 

estatutari dels membres del cos de Mossos d’Esquadra i va posar les bases per a la creació d’un sistema de 

seguretat pública a Catalunya. 

En aquest període, fins a l’any 1998, es va situar el primer gran desplegament territorial del cos de Mossos 

d’Esquadra arreu del territori català, concretament, per les comarques d’Osona, de la Selva, del Ripollès, de la 

Garrotxa, de l’Alt Empordà, del Baix Empordà, del Gironès, del Pla de l’Estany, de la Cerdanya, del Berguedà, 

del Solsonès, de l’Alt Urgell, de la Segarra, de l’Urgell i de la Noguera.

Seguidament es va desenvolupar l’estratègia de desplegament a les comarques de la Catalunya Central i de la 

1  RESOLUCIÓ IRP/192/2010, de 27 de gener, per la qual s’aprova la Carta de Serveis de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra.
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zona de l’àrea metropolitana de Barcelona l’any 1999, per tal de poder desplegar el cos de Mossos d’Esquadra 

el 2005 a Barcelona. Un fet que es considerat com la fita més important assolida per part de la Policia de la 

Generalitat pel pes demogràfic que suposava. Finalment, el desplegament territorial es va produir amb l’arribada 

del cos al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre l’any 2008.

Un dels aspectes a assenyalar es produeix l’any 1997 amb l’assumpció de les competències en matèria de 

trànsit. Així, doncs, el model de seguretat ciutadana que depèn de la Policia de la Generalitat de Catalunya, és 

el pilar fonamental del sistema de seguretat pública de l’òrgan de Govern català. En aquest sentit, el sistema de 

seguretat pública es va consolidar definitivament amb l’aprovació de la Llei 4/2003 sobre el sistema de segu-

retat pública de Catalunya i la consegüent creació dels òrgans i dels mecanismes per al funcionament correcte 

del sistema.

2.3 Emergències

El sistema d’emergències català actua, principalment, a través dels Bombers de la Generalitat, un cos format 

per bombers funcionaris i voluntaris, els quals són un model de referència internacional. Aquest sistema gau-

deix de plenes competències i actua en matèria de prevenció, d’extinció d’incendis, de salvament i de la resta 

d’emergències i d’efectius sanitaris d’emergència. 

Concretament, a la Generalitat de Catalunya hi ha 149 parcs de bombers, dels quals 73 són parcs funcionaris, 

77, parcs voluntaris i 6, parcs d’estiu (en funcionament durant la campanya forestal). Els efectius de bombers 

de la Generalitat que formen aquests parcs en són 2.402 funcionaris i 2.203 voluntaris. 

Cal assenyalar que l’acció dels bombers no acaba en la prevenció o en l’extinció d’incendis, sinó que s’ocupen 

de l’execució de les actuacions en casos d’emergències com ara catàstrofes, inundacions, devastacions que 

produeixen les fortes ventades o altres aspectes quotidians com pot ser el rescat de persones. 

L’estructura que actualment es coneix dels Bombers de la Generalitat, es va crear l’any 1980 amb el Llibre Ver-

mell que recollia el bagatge teòric del Servei d’Extinció d’Incendis i el Salvaments de la Generalitat de Catalunya. 

Partia de l’antic plantejament de les quatre Diputacions Provincials de Catalunya de definir un marc d’actuació 

conjunt en matèria d’extinció d’incendis. Excepte el servei de prevenció i d’extinció d’incendis a la ciutat de 

Barcelona, es manté la unitat municipal a la resta de llocs. Segons l’Estatut del 1979 la Generalitat de Catalunya 

ja tenia atribuïdes les competències en matèria de protecció del medi ambient. Existien convenis amb municipis 

de Catalunya que tenien serveis de prevenció i de lluita contra incendis i salvaments. D’aquesta manera, el De-

cret de Presidència  93/1980 de 27 de juny va crear la Direcció General de Prevenció, d’Extinció d’Incendis i de 

Salvament. Posteriorment, amb el Decret 301/1982 de 5 d’agost de la Generalitat de Catalunya, es va certificar 

l’acceptació de la transferència de les Diputacions, tal com es traspassaven els serveis de bombers. En l’ac-

tualitat, la Llei 5/1994, de 4 de maig, reglament dels serveis de prevenció i d’extinció d’incendis i de salvaments 

de Catalunya, coneguda com a Llei de Bombers, regula l’àmbit competencial dels Bombers de la Generalitat.

Una de les pedres angulars del sistema d’emergències de Catalunya és el Centre d’Atenció i de Gestió de 

Trucades d’Urgència 112 Catalunya. El CAT112 és estratègic en el sí de la gestió de les emergències, dóna 

resposta a qualsevol situació d’emergència que tingui la ciutadania.  Així, l’objectiu prioritari és la prestació del 

servei d’atenció de trucades d’urgència a Catalunya a través del telèfon d’emergències 112.  Per aconseguir 

una resposta ràpida i eficient cal que aquella persona que es trobi en una situació d’emergència tingui la màxima 

facilitat per contactar amb aquells que li han de donar l’assistència que necessiti. 
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Es pot dir que a l’any 2015 el CAT112 va atendre més de275.0000 trucades2, de les quals el 35,5% d’aquestes 

van ser per motius policials –derivades a Mossos d’Esquadra i a la Policia Local- (455.752 el 2014 enfront de les   

439.614 trucades per aquest motiu el 2013); per assistència sanitària –derivades al SEM– un 29,3% (376.237 

el 2015 i 345.328 el 2013). Les trucades per trànsit van suposar el 14,8% (190.427 el 2014 i 185.124 el 2013) 

i per incendis –derivades a Bombers– van ser un 4,9% (62.361 trucades operatives el 2014 i 68.789 el 2013).

2.4  Protecció Civil

El sistema de Protecció Civil coordina l’acció de prevenció del risc i de les actuacions a realitzar en cas d’emer-

gència entre els diferents cossos operatius, organismes i institucions implicats. Existeixen professionals i vo-

luntaris de Protecció Civil formats per actuar d’acord amb els diferents plans d’emergències, els quals són els 

cossos responsables de la planificació del risc i de les emergències.

El marc legal que empara la Protecció Civil a Catalunya deriva de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció 

Civil de Catalunya. En aquest sentit, les úniques competències que no s’han transferit són les de seguretat 

nuclear i les de salvament marítim. Així, doncs, la Protecció Civil és el conjunt d’activitats que es duen a terme 

per protegir les persones, els béns, les infraestructures, el medi ambient i el correcte funcionament dels serveis 

bàsics o essencials. 

Aquesta activitat competeix a la Generalitat, i en l’àmbit municipal la prevenció depèn dels ajuntaments. El mo-

del es basa, doncs, en un conjunt d’administracions i d’autoritats, de recursos, d’eines i d’instruments que han 

de prevenir els riscos que poden amenaçar de manera greu la seguretat del que s’ha de protegir, i la interven-

ció quan el risc ha esdevingut un fet real i concret. Protecció Civil assumeix, doncs, les tasques de protecció, 

d’assistència i de suport. És, principalment, un segon nivell d’intervenció en el sistema coordinat de protecció 

de la població.

L’article 132 de l’Estatut d’Autonomia explicita, a diferència de l’estatut del 1979, la competència exclusi-

va en matèria de protecció civil. Inclou la regulació, la planificació i l’execució de les mesures relatives a les 

emergències i la coordinació dels serveis de Protecció Civil.3 Els municipis són els màxims responsables de la 

Protecció Civil de la seva localitat, i l’alcalde és l’autoritat superior en matèria de Protecció Civil, sense perjudici 

del conseller d’Interior, disposen de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria. Així ho 

defineix l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya. En aquest sentit cal que 

els ajuntaments aprovin els plans locals de Protecció Civil a la vegada que constitueixin la Comissió Municipal 

de Protecció Civil. En aquest sentit, cal indicar que els plans de Protecció Civil són eines de planificació que 

estableixen el funcionament i l’organització dels recursos humans i dels materials per millorar la resposta davant 

d’emergències o de riscs greus. Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d’autoprotecció.4

Així, doncs, cal tenir molt present el paper cabdal que tenen els municipis com a autoritat competent en matèria 

de Protecció Civil.

2  NdP Departament d’Interior: http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/280257/telefon-demergenci-
es-112-catalunya-atendre-lany-passat-2-7-milions-trucades.html

3  Article 132. emergències i protecció civil.
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i 
l’execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que 
inclouen els serveis de prevenció i extinció d’incendis, sense perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el 
que estableixi l’Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.

4  Annex tots els plans de Protecció Civil de Catalunya
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2.5 Seguretat Viària

El Servei Català de Trànsit és l’òrgan competent en matèria del trànsit i de la seguretat viària a Catalunya. Té 

com a objectiu fonamental la reducció de víctimes de trànsit, així com la consecució d’una mobilitat sostenible, 

saludable i segura. L’article 485 de l’Estatut d’Autonomia fa referència a què els poders públics han de garantir 

mesures destinades a incrementar la seguretat vial i a disminuir els accidents de trànsit, i fa especial incidència 

a la prevenció i a l’educació viària i l’atenció a les víctimes.

Així mateix, l’article 164.1 de l’Estatut d’Autonomia atorga competències a la Generalitat en matèria de segure-

tat pública i, en concret, en el control i en la vigilància del trànsit. Cal recordar que a finals del 1997 la Generalitat 

de Catalunya va assumir les competències en matèria de trànsit i de circulació de vehicles de motor. En aquests 

moments, es va crear el Servei Català de Trànsit amb l’aprovació de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de 

creació del Servei Català de Trànsit.

Actualment, l’estratègia que articulen les polítiques dirigides a les competències de Trànsit de la Generalitat de 

Catalunya, està definida a través del Pla Estratègic de Seguretat Viària de Catalunya 2014-2020. Un pla integral 

que, posteriorment, va ser aprovat en el Parlament de Catalunya, i el qual estructura els objectius i el model de 

seguretat viària que s’ha de seguir, així com les línies estratègiques i els projectes tractors a implementar.

En aquest sentit, és molt important assenyalar que la Generalitat de Catalunya persegueix la col·laboració 

interdepartamental i la responsabilitat compartida entre tots els agents públics i els privats. En aquest punt, 

tenen un especial protagonisme els ajuntaments amb els Plans Municipals de Seguretat Viària. La cooperació 

amb els ajuntaments i amb les autoritats locals és un factor principal per a la millora de la seguretat viària a 

Catalunya. Per aquest fet, el disseny dels plans locals de seguretat viària són molt importants per aconseguir 

que els municipis millorin la seguretat de la mobilitat urbana. En aquesta línia, des de l’any 2006 fins al 2015, 

s’han redactat 213 Plans Locals de Seguretat Viària. Segons els criteris que des del Departament d’Interior i el 

Servei Català de Trànsit es va seguir, actualment, tots els municipis capitals de comarca més grans de 20.000 

habitants, compten amb un pla específic. En aquest sentit, s’està treballant per arribar als municipis de fins a 

10.000 habitants que encara no disposen de Pla Local de Seguretat Viària. Tanmateix, els municipis que ho 

vulguin impulsar tenen la possibilitat de fer-ho en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit. En total, agrupen 

una població de 6.622.951 ciutadans, xifra que equival aproximadament al 87,68% de la població de Catalunya. 

Una referència més a l’àmbit de la seguretat viària i a l’àmbit local, és que l’Observatori de la Seguretat Viària 

estudia de manera permanent els efectes que ha tingut l’accidentalitat en els municipis i el grau d’aplicació dels 

plans.

La sinistralitat viària és una de les principals causes de mortalitat de la societat moderna. Cal tenir molt present 

que la majoria d’accidents es poden evitar amb el compliment de les normatives de seguretat viària existents.

 Cal que els diferents agents implicats com els legisladors, el govern, els conductors, els vianants, els cossos de 

seguretat, la indústria automobilística, el personal sanitari, i tots i cadascun d’aquest agents socials mantinguin un 

comprimís ferm amb la reducció de la sinistralitat viària. 

5  Article 48 Mobilitat i Seguretat Viària. 2-Els poders públics han d’impulsar, d’una manera prioritària, les mesures destinades 
a l’increment de la seguretat viària i la disminució dels accidents de trànsit, amb una incidència especial en la prevenció, l’educació viària 
i l’atenció a les víctimes.
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3.1 Marc legal

El títol VIII de la Constitució Espanyola del 1978, referent a l’Organització Territorial de l’Estat, estableix una distri-

bució de competències entre les diferents entitats territorials superiors de l’Estat i de les comunitats autònomes. 

En l’article 149.1.291 de la Constitució es reserva i s’atribueix la competència exclusiva sobre seguretat pública, 

sense perjudici de la creació de policies per les comunitats autònomes, segons el disposat en la Llei Orgànica 

de Forces i de Cossos de Seguretat (Llei Orgànica 2/1986 del 3 març).

En el capítol tercer de les comunitats autònomes que fa referència a les distribucions competencials, en l’article 

148.1.222 de la Constitució, s’atribueix, a partir dels Estatuts d’Autonomia, la competència sobre vigilància i 

sobre protecció dels seus edificis i de les seves instal·lacions, així com la coordinació amb la Policia Local.

La Generalitat de Catalunya, segons les competències que té atribuïdes, exerceix una responsabilitat en matèria 

de Policia Local, d’acord amb l’article 164 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya sobre Seguretat Pública.

Concretament, els articles 164.1 apartat a) i 164.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya fan referència a: 

Art. 164.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya; D’acord amb el que disposa la legislació estatal: a) La plani-

ficació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i l’ordenació de les policies locals.

Art. 164.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya  correspon a la Generalitat el comandament suprem de la 

Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i la coordinació de l’actuació de les policies locals.

En el preàmbul de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya 

s’observa que la Generalitat ha de garantir la coordinació i la coherència en el compliment de les competències 

de seguretat ciutadana3.

Correspon a la Generalitat garantir la coherència del sistema i del conjunt de polítiques i de mecanismes de 

coordinació que en derivin, tot assegurant una prestació equivalent per al conjunt del territori i dels ciutadans del 

país. De manera més concreta i específica, es detalla en el capítol IV de l’article 25 d’aquesta llei els aspectes 

de coordinació de les activitats de la Policia Local.

Article 25: Coordinació de les policies locals

1. El Govern, per mitjà del departament titular de les competències en matèria de seguretat pública, té la res-

ponsabilitat de fer efectiva la coordinació de les policies locals, la qual implica la determinació dels mitjans i dels 

sistemes de relació que fan possible l’acció conjunta d’aquests cossos, mitjançant les autoritats competents, 

de manera que s’aconsegueixi la integració de les actuacions particulars respectives dins el conjunt del sistema 

de seguretat que els és confiat.

1 Article 149.1.29  Seguretat pública, sens perjudici de la possibilitat de creació de policies per les comunitats autònomes en la 
forma que s’estableixi en els respectius Estatuts en el marc del que disposi una llei orgànica.

2  Article 148.1.22 La vigilància i la protecció dels seus edificis i de les instal·lacions. La coordinació i les altres facultats en relació 
amb les policies locals en els termes que estableixi una llei orgànica.

3  Llei 4/2003 Preàmbul correspon a la Generalitat garantir la coherència del sistema i del conjunt de polítiques i de mecanismes 
de coordinació que en derivin, tot assegurant una prestació equivalent per al conjunt del territori i dels ciutadans del país.

Capítol 3. Policia local a Catalunya
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2. La coordinació de l’activitat de les policies locals s’ha d’estendre, en tots els casos, a les funcions següents:

1. Promoure l’homogeneïtzació dels mitjans tècnics i la uniformitat dels altres elements comuns.

2. Establir les normes bàsiques d’estructura i d’organització interna a què s’han d’ajustar les policies locals, i 

la normativa d’accés, de formació i de promoció de llurs membres.

3. Determinar per reglament, amb l’informe previ de la Comissió de Policia de Catalunya, els tipus d’armes que 

han d’utilitzar les policies locals; les característiques dels dipòsits d’armes; les normes per administrar-les, 

i les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne la pèrdua, la sostracció o l’ús indegut, d’acord amb la 

normativa vigent en matèria d’armament.               

4. Establir, amb l’informe previ de la Comissió de Policia de Catalunya, les característiques comunes dels uni-

formes, les insígnies, els distintius, l’equip, els vehicles i els altres complements de les policies locals que 

puguin ésser uniformats, per garantir l’efectivitat operativa i la identificació pública dels policies locals, sens 

perjudici que cada municipi pugui afegir-hi elements característics propis.

3.2 Competències de la Policia Local

Les competències de la Policia Local a Catalunya estan definides en la Llei 16/1991 de les policies locals, així 

com els reglaments de funcionament de cada cos de policia aprovats pel respectiu consistori municipal.

Les competències relatives a la seguretat ciutadana i les competències administratives basades en el compli-

ment de les ordenances municipals dels municipis corresponen a la Policia Local4. A continuació s’exposen 

totes les funcions que té encomanades un policia local en el seu municipi.

• La protecció de les autoritats de les corporacions locals i la vigilància i la custòdia dels edificis, de les ins-

tal·lacions i de les dependències d’aquestes corporacions.

•	 L’ordenació, la senyalització i la direcció del trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les 

normes de circulació.

•	 La instrucció d’atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, prèvia informació a la 

Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra com a autoritat competent en matèria de trànsit.

•	 Actuar de policia administrativa, a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels 

bans, de les resolucions i de les altres disposicions i dels actes municipals, d’acord amb la normativa vigent.

•	 Exercir de policia judicial: Auxiliar el sistema judicial en la investigació dels delictes i en la detenció dels de-

linqüents, quan siguin requerides a fer-ho. Practicar, per iniciativa pròpia o per requeriment de les autoritats, 

les primeres diligències de prevenció i de custòdia de detinguts i la prevenció i la custòdia dels objectes 

provinents d’un delicte d’acord amb la normativa vigent.

•	 Dur a terme diligències de prevenció i d’actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictuosos, en el 

cas que han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o als cossos de seguretat competents.

•	 Col·laboració amb la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en la protecció de les manifestacions i en 

el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho.

•	 Cooperació en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho.

•	 Vigilància dels espais públics.

•	 Prestar auxili en accidents, en catàstrofes i en calamitats públiques, participant, d’acord amb el que dispo-

sen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.

•	 Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l’entorn.

•	 Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.

•	 Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d’acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.

3.3. Evolució de la Policia Local a Catalunya

4   Extracte de l’article 11 de la Llei 16/1991 de les policies locals, que defineix les funcions dels agents locals.
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Diferents publicacions ubiquen l’origen de les policies modernes a inicis del segle XIX. Concretament, Philippe 

Robert5 va ser qui va citar l’any 1820 l’origen a Londres. Va exposar que la creació de la policia moderna tenia 

com a objectiu garantir que l’Estat tingués l’instrument necessari per controlar l’espai públic, i fer que els carrers 

deixessin de ser exclusivament un espai vital i passin a ser un lloc de pas. 

Així, doncs, a mitjans del segle XIX va aparèixer un nou paradigma que dibuixava un nou escenari sobre la  

concepció social i urbana. A partir de les revolucions europees, la Revolució Francesa del 1789 i la dècada dels 

anys 40 amb la Revolució anglesa del 1848, van aparèixer noves necessitats per part de la població. Aquestes 

revolucions van suposar canvis essencials en els mitjans de producció, en la composició social i en les estruc-

tures familiars, en els drets laborals, en l’àmbit educatiu i en els factors de salubritat i de sanitat, de manera que 

les administracions i les institucions van prestar uns serveis que fins ara no s’han demandat per les persones 

que vivien en les poblacions. Per tant, una de les necessitats es tradueix en l’aparició de les policies modernes 

dependents dels municipis. 

Actualment, a Catalunya existeixen 213 cossos de Policia Local, alguns d’ells amb més de cent anys d’història. 

A continuació s’exposaran exemples de Policia Local de diferents localitats i el seu any de creació, la qual cosa 

permetrà comprovar que el context europeu que es va produir a Europa a mitjans del segle XX va tenir transla-

ció a Catalunya. Així, segons els arxius històrics, es demostra que la Guàrdia Urbana de Barcelona6, que data 

del 1843, va ser la primera Policia Municipal de Catalunya. Concretament, la Guàrdia Municipal, tal com s’ha 

anomenat, es va crear el 26 de novembre del 1843 baix el mandat de l’alcalde Sr. Josep Bertran Ros. Es va 

anomenar comandant el Sr. José Planellas Simón. La Guàrdia Municipal depenia directament de l’alcalde i en 

el reglament s’indicava que una de les seves missions era la defensa de la tranquil·litat del veïnat. Altres cossos 

de Policia Local amb més de 150 anys d’història són la Guàrdia Urbana de Lleida, creada el 1846, la Policia 

Municipal de Sabadell, el 1848, la Guàrdia Urbana de Reus, el 1854, i la Policia Municipal de Girona, el 1856.

 Els següents cossos policials amb més història són la Guàrdia Urbana de Tarragona, creada el 1857, la Policia 

Local de Manresa, el 1865, la Policia Local de Tortosa, el 1880, i la Policia Municipal d’Olot, el 1890.

Al llarg dels anys es van anar incorporant diferents cossos de Policia Local al territori català fins al 1983 que es 

van comptabilitzar a Catalunya 162 cossos de Policia Local. Un fet que va suposar un increment del 31% res-

pecte al nombre actual existents a Catalunya. Seguidament es descriurà quina ha sigut l’evolució del creixement 

de la Policia Local a Catalunya, ja que en els darrers trenta anys el seu creixement no ha seguit una tendència 

estable. Per analitzar l’evolució de la Policia Local en les darreres dècades es partirà de les primeres eleccions 

al Parlament de Catalunya celebrades el 23 de març del 1980.

En matèria de seguretat pública i de la Policia Local, un dels efectes de la recuperació democràtica va ser l’inici 

del procés de creació de la Policia Autonòmica. El Decret 44/1981 de 5 de febrer establia que la secció de 

Mossos d’Esquadra tenia la consideració de força d’ordre públic amb les funcions de “protegir les persones 

i els béns i garantir la seguretat ciutadana i l’exercici pacífic dels drets i de les llibertats públiques”, a més se 

li reconeixien les facultats de policia administrativa tant pel que fa a les disposicions de la Generalitat com al 

compliment de les lleis estatals. En aquesta època el creixement de la Policia Local no va experimentar un aug-

ment considerable, entre altres motius, perquè a l’època del restabliment de les llibertats democràtiques es va 

prioritzar la recuperació i l’impuls d’altres serveis a la ciutadania.

Un  factor que s’ha de tenir molt en compte és l’aprovació de la Llei 14/1991 de les policies locals, que en el 

seu article permet la creació de Policia Local en municipis de menys de 10.000 habitants amb l’autorització del 

5  Director d’investigacions al Centre Nacional de Recerca Científica (CNRS).

6  http://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/ca/quisom_historia_antecedents.html
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Departament del Govern de la Generalitat de Catalunya competent. Aquest fet sí que suposar un creixement en 

la creació de nova Policia Local a municipis, especialment, en els més petits. Era una manera de contribuir per 

part dels municipis en la millora de la seguretat dels veïns i de les veïnes dels pobles.

L’aprovació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra va establir que 

el cos de Mossos d’Esquadra era una policia ordinària i integral que actuava en tot el territori de Catalunya, i que 

exercia en aquest territori la major part de les funcions que l’ordenament jurídic atribuïa a les forces i als cossos 

de seguretat.7 El principal fet que va suposar aquesta llei va ser, per una banda, la substitució dels cossos i 

de les forces de l’Estat (Cuerpo Nacional de Policia i Guardia Civil) en les funcions policials i de seguretat que 

corresponien a la Generalitat de Catalunya. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra exercia la seva 

responsabilitat principal en matèria de seguretat ciutadana, d’ordre públic i d’investigació criminal. Per una altra 

banda, la Llei 10/1994 va suposar l’inici de l’anomenat desplegament territorial del Cos de Mossos d’Esquadra. 

Cal recordar que aquest desplegament va començar a la comarca d’Osona i va tancar catorze anys després 

amb l’assumpció de competències a les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.  

En els primers anys de l’aplicació de la Llei, en la primera fase, la qual es va dur a terme des de l’any 1994 fins 

al 1998, es va observar un creixement de Policia Local, donat que el replegament d’efectius dels cossos i de les 

forces de l’Estat provocaven que molts municipis substituïssin els efectius policials per la Policia Local. Fins i tot, 

es pot interpretar com el Govern de Catalunya d’aquella època avalava la creació de la Policia Local arreu del 

territori per pal·liar la retirada d’efectius de cossos i de forces de seguretat de l’Estat i es produís la progressiva 

incorporació dels Mossos d’Esquadra.

En canvi, uns anys més tard, concretament l’any 1999, en la mesura que el desplegament territorial dels Mossos 

d’Esquadra anava consolidant-se, es va produir un canvi d’orientació en el desplegament. Es va planificar el 

desplegament i es va donar impuls a l’entorn metropolità, amb  una dotació pressupostària que va provocar una 

forta inversió, tant en recursos materials com en infraestructures i noves convocatòries de Mossos d’Esquadra. 

El fet que hi hagués un desplegament, fins a cert punt sobredimensionat, amb molt capital humà va provocar un 

efecte contrari al d’anys anteriors, i va provocar que la creació de nova Policia Local minvés considerablement. 

En aquell període es podia interpretar que el cos de Mossos d’Esquadra cobriria totes les necessitats de segu-

retat ciutadana dels municipis que no tenien seguretat ciutadana, fet que els ajuntament que no disposaven de 

cos de Policia Local, no en volguessin crear. 

Aquesta època de creixement expansiu va culmina l’any 2005 amb l’entrada en funcionament dels Mossos 

d’Esquadra a Barcelona.

Amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, les competències en matèria policial es van ampliar. En 

aquest sentit, es va atribuir a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra les competències en crim organit-

zat i en terrorisme de forma expressa. Aquest era un moment on el desplegament ja estava gairebé finalitzat, 

només mancava a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona. Per tant, els efectius policials existents arreu del 

territori ja estaven més harmonitzats i adequats a les ràtios policials necessàries. Així, doncs, el període inicial 

de descompensació amb molts Mossos d’Esquadra de nova promoció en un territori determinat ja no es van 

produir. Per tant, la creació de la Policia Local va ser un moment propens a tornar a promocionar nous agents 

locals, i va provocar la creació de nous cossos de Policia Local de manera moderada.

Un altre període significatiu a analitzar és el comprès entre l’any 2006 i el 2009. En aquesta època els municipis 

van viure un moment d’expansió econòmica a causa de l’increment de recaptació d’ingressos provinents del 

sector de la construcció. A més a més, a moltes poblacions es va produir un efecte de creixement demogràfic, 

7  Articles 5 i articles 12 de la Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
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fet que va implicar la prestació de nous serveis a nous veïns. L’auge immobiliari va suposar en molts municipis 

la urbanització de terrenys fins aleshores per construir i, per tant, l’aparició de nous nuclis veïnals. Així, doncs, el 

factor de més recursos econòmics pels ajuntaments i l’increment de població i de noves necessitats en matèria 

de seguretat i de convivència van suposar un increment de la creació de nova Policia Local.

Cronològicament, els darrers períodes que convé analitzar seria a partir del 2010. La greu crisi econòmica no 

només va desestabilitzar l’equilibri financer dels municipis, sinó també la situació econòmica de tot el país. De 

fet, es pot dir que a mitjans de l’any 2016 aquesta crisi econòmica encara persisteix, malgrat que en els darrers 

anys alguns indicadors macroeconòmics evidencien un cert grau de recuperació. En tot cas, el que va causar 

aquesta crisi va ser un estancament en el creixement de Policia Local. En aquest període la coordinació opera-

tiva policial entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra es va consolidar. Cada vegada el model de col·labo-

ració en l’àmbit de la seguretat ciutadana entre els diferents cossos policials és més exitós. 

De fet, aquestes bones pràctiques, com les patrulles mixtes o els plans operatius conjunts, motivarien a què 

molts municipis que no disposessin de Policia Local es plantegessin crear-la. La dificultat econòmica de les ins-

titucions i l’escassa capacitat d’endeutar-se dels ajuntaments, o si més no d’ampliar la dotació pressupostària i 

la invasió de competències del Govern espanyol, amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 

Local (ARSAL), ha provocat que en els darrers anys no es creï pràcticament nova Policia Local. Malgrat que 

farien falta, ja que no es realitzen convocatòries de Mossos d’Esquadra des del 2008. La qual cosa suposa una 

pèrdua anual d’una mitja de 80 efectius del cos de Mossos d’Esquadra8. Sembla, doncs, una paradoxa, ja que 

quan més falta fa la creació de Policia Local per suplir la lleugera pèrdua de Mossos d’Esquadra, no és possible 

fer-ho per qüestions econòmiques.

Per acabar, assenyalar que l’últim ajuntament que va incorporar una Policia Local va ser el de Vidreres9 després 

que la Comissió de la Policia de Catalunya autoritzés la seva creació el 9 de setembre del 2015, i s’aprovés al 

Ple Municipal del Consistori.

3.4 La gestió pública de la Seguretat al municipi

En l’època actual el descrèdit polític és molt notori, aspectes com la manca de transparència, els líders de for-

macions amb molts anys de responsabilitats polítiques, els casos de corrupció i, fins i tot, la percepció de què 

l’objectiu del servei públic és en 

darrer terme. Cada cop existeix un aspecte relativament nou que allunya la ciutadania dels dirigents polítics de 

les administracions. 

No obstant això, es pot determinar que la societat no ha desconnectat del sistema polític actual, ho demostra 

la comparativa de participació electoral de les darreres comtesses electorals al Parlament de Catalunya.10

Eleccions Parlament Percentatge

Participació Abstenció

2015 74,9% 25,1%

2012 69,6% 30,4%

2010 60,0% 40,1%

8  Actualment, el Cos de Mossos d’Esquadra disposa de 16.896 efectius.

9  L’Ajuntament de Vidreres disposava d’11 vigilants que se substituiran per places de Policia Local que crea el propi Ajuntament, 
i que reben formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

10  Font: IDESCAT, a partir de les dades del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
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2006 56,8% 43,2%

2003 63,4% 36,6%

1999 59,9% 40,1%

1995 64,0% 36,0%

1992 55,0% 45,0%

1988 59,4% 40,6%

1984 64,3% 35,7%

1980 61,4% 38,6%

Existeix, cada vegada més, una fiscalització més exhaustiva de les decisions que prenen els polítics. La població 

té més capacitat d’anàlisi i de coneixement i té possibilitat de valorar, en tot moment, si un governant malgasta 

o bé manté una despesa sostinguda, o en qualsevol cas, si una inversió és ajustada i té un impacte positiu per 

la societat o per contra no és rendible.

Cada cop existeixen més mecanismes per avaluar l’eficiència i la necessitat d’una inversió per part dels decisors 

del sector públic. Existeixen programes d’avaluació pública que serveixen per aconseguir aquest objectiu. Al 

segle XXI les decisions dels governants haurien de venir acompanyades del criteri i d’opinió de la societat, és a 

dir, haurien de ser decisions participatives, les quals busquin el màxim acord i consens possible. Això sí, amb 

un únic criteri predominant que sigui el tècnic.

En altres èpoques, quan els fets es produïen més a poc a poc i existia més opacitat o manca d’informació, es 

podien desenvolupar polítiques públiques o la presa de decisions de manera més intuïtiva. 11

En l’actualitat, amb la tecnificació de l’administració, amb els recursos tecnològics i amb la capacitació profes-

sional dels tècnics el procediment de presa de decisió és molt més complex i, per tant, requereix que la política 

pública sigui convingudament planificada. 

Els gestors públics, cada cop tenen més present desenvolupar processos d’anàlisi cost-benefici de les po-

lítiques públiques. Un fet que es realitza, també, en el disseny de les polítiques de seguretat de les adminis-

tracions. Un responsable polític d’un municipi convé que es pregunti què s’aconsegueix amb l’anàlisi de les 

polítiques de seguretat. D’aquesta manera la societat s’assegura que l’exercici de les responsabilitats polítiques 

dels governats tenen un control i una fiscalització, és a dir, es crea un sistema de rendiment de comptes davant 

de la ciutadania. En aquest sentit l’anàlisi cost-benefici s’ha de vincular a aspectes politico-socials. Massa sovint 

existeixen governs que obliden que una mala planificació, una deficient execució pressupostaria o una inversió 

poc eficient genera un greu perjudicial cap a l’impuls d’altres polítiques pilars de l’estat de benestar com són 

l’educació, la salut, les polítiques socials o les polítiques de seguretat.

Aquestes decisions preses sense l’anàlisi del cost polític han de ser una exigència bàsica que la ciutadania ha 

de demanar als governants. De fet, es pot remuntar a la història, l’any 1791, en el moment que Edmund Burke 

va publicar un text revelador, en el qual situava al centre del debat el que es planteja actualment.12

En relació al que s’ha exposat anteriorment, es pot formular una pregunta recorrent en l’àmbit de la gestió públic 

11  Edward S. Quake , “Introducció” Analisis deformación de decisions política.

12  Edmund Burke 1791 Adaptació Reflexions de la Revolució Francesa. 

Un home ignorant, que no és suficientment ruc com per espatllar el seu rellotge a propòsit, no obstant això, es creu  suficientment confiat 
com per pensar que pot desmuntar les peces del rellotge, reunir-les segons el seu criteri i que aquest torni a funcionar amb la mateixa 
complexitat. Els homes pensen poc en la immoralitat en què incorren quan s’ocupen irreflexivament d’allò que no entenen.



La seguretat pública en l’àmbit local
22

sobre quin és el cost públic de la seguretat al municipi. De fet en el debat polític també és recorrent situar la 

despesa en serveis que realitzen les entitats locals en el punt de mira, i tanmateix plantejar si és més eficient la 

gestió publica o la privada en la prestació dels serveis.

En referència als serveis de prevenció i de seguretat que presta un ajuntament, és a dir, el cost de la planificació 

de les polítiques de seguretat i de la gestió de la seva Policia Local, s’ha de definir què és un servei que per la 

seva naturalesa i per la seva gestió no és externalitzable. 

En el cas de la capital de Catalunya, la Guàrdia Urbana de Barcelona suposa una despesa pública al voltant 

dels 173 milions d’euros. Aquesta correspon majoritàriament a la partida del capítol I amb la que es paguen 

els salaris dels  2.967 efectius de la Guàrdia Urbana, així com els recursos materials, entre ells el parc mòbil 

de 537 vehicles que disposa la Policia barcelonina. De manera desagregada, es pot dir que la Guàrdia Urbana 

de Barcelona suposa una despesa de 108,4513 euros per habitant, just per sota del pressupost de neteja que 

implica 110,95 euros per persona, partida de despesa  municipal més alta. I, en tercer lloc, el capítol destinat a 

les persones en situació de risc d’exclusió social, que destinen 75,75 euros per habitant.

La gestió pública de la Policia Local no és una tasca gens senzilla. La Policia Local és un departament de l’ad-

ministració que ha de cobrir les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Per tant, a nivell de recursos humans 

suposa molts serveis extraordinaris, hores extra, torns de nit, entre d’altres. A més a més, s’ha de tenir present 

totes les hores imprescindibles per al bon funcionament del cos, dedicades a la formació.

De manera descriptiva, s’identificarà un exemple de quins serien aquells capítols pressupostaris amb la corres-

ponent classificació econòmica que caldria tenir present per confeccionar un pressupost de seguretat pública 

d’un ajuntament, o de manera més singular, on s’englobaria el pressupost de la Policia Local del Municipi. Per 

l’exemple, cal emprar la classificació econòmica de les despeses segons la Llei de Pressupostos de la Genera-

litat de Catalunya14. En el següent quadre es mostra una descripció dels conceptes de despesa que s’haurien 

de tenir en compte pel funcionament de la seguretat pública del municipi.

13  Informe del Ministerio de Hacienda.

14  Com a model l’article 3.1.d. Classificació econòmica de les despeses de la Llei de Pressupostos 2.015. En l’exemple no es fa 
estimació de l’import de la despesa, per tant, no és rellevant pel que es pretén.
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Exemple del pressupost de seguretat pública d’un ajuntament amb 15.000 Habitants

Programa Servei Capítol Concepte Aplicació

Seguretat Ciutadana Policia Local I 120.0001
Retribucions Personal Funcio-
nari. Policies Locals

Seguretat Ciutadana Policia Local II 221.0003 Vestuari

Seguretat Ciutadana Policia Local II 221.0001
Combustible per a mitjans de 
transport

Seguretat Ciutadana Policia Local II 222.0003
Comunicació mitjançant serveis 
de dades i veu

Seguretat Ciutadana Policia Local II 226.0011 Formació personal propi

Seguretat Ciutadana Policia Local II 226.0089 Xarxa Rescat1

Seguretat Ciutadana Policia Local II 210.0001
Conservació, manteniment, re-
paració de les dependències 
policials

Seguretat Ciutadana Policia Local VI 630.0001
Inversions en material de trans-
port. Rènting vehicles policials

Seguretat Ciutadana Policia Local VI 620.0001
Inversions en mobiliari i estris. 
Equipament policial

Seguretat Ciutadana Policia Local VI 643.0001
Inversions en equips de dades i 
telecomunicacions

Polítiques de Prevenció
Gerència Segu-
retat Pública

I 120.0001
Retribucions Personal Funcio-
nari. Tècnic de Prevenció

Polítiques de Prevenció
Gerència Segu-
retat Pública

II 226.0003
Publicitat i difusió i campanyes 
institucionals

Polítiques de Prevenció
Gerència Segu-
retat Pública

II 227.0014
Serveis de formació. Campan-
yes escolars seguretat

Seguretat Viària
Gerència Segu-
retat Pública

VI 620.0001
Aparells de mesura i suport tèc-
nic

Seguretat Viària
Gerència Segu-
retat Pública

II 226.0001
Exposició sobre els factors de 
risc al volant

Servei d’ Emergències Protecció Civil I 120.0001 Tècnic de Protecció Civil

Servei d’ Emergències Protecció Civil IV 482.0025
Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil2.

Per finalitzar aquest punt relatiu a gestió pressupostària, es defineix un exemple de taula salarial mitjana de 

Policia Local. Es té en compte la categoria policial i si tenen funcions de cap de policia. Cal assenyalar que 

existeixen diferents components que poden afectar a la retribució salarial dels servidors públics com els policies 

locals, aspectes com l’àmbit geogràfic on desenvolupen el seu servei públic, els complements salarials, les ho-

res extres, entre d’altres, els quals són aspectes que poden influir en l’escala retributiva. De fet, una de les grans 

reivindicacions des de l’àmbit sindical és l’existència i l’homogeneïtzació dels criteris salarials als municipis.
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Categoria Salari - Cap de Policia Local3 Salari4

Intendent major 67.153,81 *

Intendent 63.397,97 64.569,79

Inspector 50.924,08 50.566,48

Sotsinspector 46.432,18 44.257,93

Sergent 38.029,81 38.580,43

Caporal 32.766,93 31.278,22

Agent * 27.345,65

Cal apuntar una pràctica que cada vegada és més estesa. Consisteix en l’acord de col·laboració per a la pres-

tació de serveis policials entre municipis, on el municipi que té Policia Local realitzar un conveni amb el municipi 

que no disposa d’aquesta per tal de prestar serveis policials a canvi d’una compensació econòmica. És una 

fórmula des del punt de vista de l’administració eficient, tot i que encara hi ha aspectes per a millor. Per exemple, 

com es realitza i es fa el seguiment i el control dels acords presos o l’avaluació del servei públic prestat.

1  La Xarxa Rescat és la xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya. Aquesta xarxa, robusta i fiable, 
està especialment dissenyada per proporcionar cobertura, tant en nuclis de població com en entorns rurals, als cossos i col·lectius profes-
sionals implicats en la seguretat i les emergències a Catalunya

2  Associacions de Bombers Voluntaris i Associacions de Voluntaris de Protecció Civil

3  Salari expressat en Euros

4  Salari expressat en Euros
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Capítol 4. Diagnosi de les policies locals als municipis de fins 
a 20.000 haitants

Com s’ha comentat anteriorment, el sistema policial de Catalunya compta amb efectius de 215 cossos de 

Policia Local, amb un total de 10.848 policies que donen servei directe a una població de més de 5 milions 

d’habitants. Per tant, tot i que els 215 cossos de Policia Local representen una presència territorial del 20% de 

la geografia catalana, a la població suposa un 73%, donada la densitat demogràfica dels municipis on existeix 

Policia Local. Tal com s’ha detallat, molts d’aquests cossos de Policia tenen més de cent anys, fins i tot alguns 

més de 150. Un fet que demostra que el sistema de seguretat pública de Catalunya ha comptat sempre amb 

la proximitat de la Policia Local. 1 

S’explicava que el sistema de Seguretat Pública de Catalunya el configuren els seus cossos de seguretat i 

d’emergències, els quals són un sistema de referència, tant en l’àmbit europeu com en l’internacional. Un dels 

pilars és el sistema policial català conformat per la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i per la Policia 

Local. Recapitulant, es definia que els Mossos d’Esquadra actuen com a policia integral de Catalunya basada 

en el caràcter de proximitat i de vocació de servei i tenen competències expresses en matèria de seguretat 

ciutadana, policia administrativa, policia judicial i de  trànsit i seguretat viària. Així mateix, la Policia Local actua 

coordinadament amb la Policia de la Generalitat. El Govern de Catalunya s’ocupa de la coordinació de la Policia 

Local de Catalunya, d’acord amb el que estipula el marc legal vigent, és a dir, la Llei 10/1984 de coordinació de 

la Policia Local de Catalunya i la Llei 16/1991 de la Policia Locals. Aquesta acció ve determinada per la voluntat 

d’enfortir la Policia Local i aconseguir més autonomia municipal i millorar la participació ciutadana. 

La Policia Local de tots els municipis de Catalunya pot classificar-se tant pel nombre d’efectius que disposa, 

com de la població a la qual presten servei de manera més directe. De fet l’indicador que més s’utilitza per ana-

litzar la dimensió dels cossos de policia és la ràtio de policia per habitant, és a dir, la fracció resultant de dividir la 

població, concretament cada 1.000 habitants, amb els efectius policials. Aquest és un indicador recorrent, tot i 

que la dada que ofereix és estrictament quantitativa i no qualitativa. 

Aquesta unitat de mesura s’empra habitualment per quantificar el nombre d’efectius de la Policia de la Genera-

litat – Mossos d’Esquadra i de la Policia Local al territori. La forma per a calcular-ho és exactament la mateixa 

que la fórmula anterior però amb un nombre d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra o de Policia Local en el 

denominador en funció del valor que es necessiti saber.

A Catalunya existeix una ràtio de 2,3 Mossos d’Esquadra per cada 1.000 habitants mentre que es compta amb 

una ràtio d’1,4 agents de Policia Local per cada 1.000 habitants. Així mateix es coneix  una ràtio aproximada de 

0,8 agents d’altres cossos i forces de seguretat de l’Estat espanyol amb presència a Catalunya (CNP i Guardia 

Civil). Aquest paràmetre, usualment emprat per comparar la implantació efectiva d’un cos policial en un territori 

a la Unió Europea, és de 3,3 policies per 1.000 habitants. Entre els diferents països que la componen, existeix 

una oscil·lació entre ràtios d’1,5, com en el cas de Finlàndia, i el 4,9 d’Espanya (inclosos els efectius de Cata-

lunya) que és el país amb una ràtio més elevada.

A Catalunya, a l’any 20142, es disposava de 16.973 efectius de mossos d’esquadra (actualment la plantilla 

és de 16.896) que suposa una ràtio de 2,28 mossos per 1.000 habitants. Respecte als policies locals, se’n 

1  http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=900

2   Dades del desembre del 2014. No es podia esperar a tenir les dades del desembre del 2015 per fer el treball de camp a temps.
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comptabilitzen 10.6313, amb una ràtio d’1,42 policies per cada 1.000 habitants. En darrer terme, en relació a 

les forces i als cossos de seguretat de l’Estat (Guàrdia Civil i CNP), hi ha 6.918 efectius, que suposa una ràtio de 

0,93 policies per 1.000 habitants. Sumats tots els efectius, la ràtio d’efectius policials per cada 1.000 habitants 

a Catalunya és, en l’actualitat, de 4,64 policies per cada 1.000 habitants, molt pròxima a la de l’Estat Espanyol 

i superior a la de la UE. Cal mencionar que el Parlament de Catalunya, amb l’aprovació de la Moció 154/VI del 

maig del 2002, va acordar una ràtio de 4,5 policies per cada 1.000 habitants.4

Els cossos de Policia Local de Catalunya són ben diversos. La Policia Local amb més agents és la Guàrdia Ur-

bana de Barcelona, la qual disposa de 2.745 efectius en la plantilla, a diferència de la Policia Local de Ribes de 

Freser, de la Comarca del Ripollès, la qual té la plantilla amb menys agents, ja que només en disposa d’un. En 

total, a Catalunya existeixen 10.631 policies locals. La relació de la mitjana del nombre d’agents per municipi és 

de 49,9 policies i, si no es compta Barcelona, és de 37,2 policies. Aleshores, s’observa que, deixant de banda 

Barcelona, el municipi que disposa d’una ràtio més alta d’agents és el de Pals, a la comarca del Baix Empordà, 

amb 5,13 policies per cada 1.000 habitants. Mora d’Ebre, a la comarca de La Ribera d’Ebre, és el segon mu-

nicipi amb menys agents, ja que es comptabilitza una ràtio de 0,18 agents locals per cada 1.000 habitants. En 

l’annex de dades complementàries, es pot consultar en detall tota la Policia Local de Catalunya, classificada per 

regions policials, per nombre d’efectius i per la ràtio d’agents per habitant.

En la Llei 16/1991, del 10 de juliol s’estableix un règim jurídic homogeni, en el qual s’inclou tota la Policia Local 

dels municipis de Catalunya en el mateix sistema de seguretat pública, amb la finalitat d’aconseguir la màxima 

coordinació des del punt de vista del compliment del principi d’autonomia municipal. En aquest sentit, l’article 

3 d’aquesta Llei exposa que pot haver-hi Policia Local en els municipis de més de deu mil habitants i que, en 

els de menys de deu mil, n’hi pot haver si el Ple Municipal ho aprova i el Departament d’Interior, a través de la 

Comissió de la Policia, dóna el consentiment. 

A continuació, es mostra un estudi de la Policia Local a Catalunya pel nombre d’habitants del municipi. Per una 

banda, s’observaran els municipis que tenen menys de 5.000 habitants; per una altra banda, els que tenen en-

tre 5.000 i 7.500 habitants; i, finalment, els que tenen entre 7.500 i 10.000 habitants. Seguidament realitzarem 

el mateix plantejament amb els municipis amb policia local d’entre 10000 i 15000 habitants i els més grans de 

l’estudi, entre 15000 i 20000 habitants. En l’anàlisi s’inclourà, en primer lloc, una breu enumeració dels munici-

pis amb Policia Local; en segon lloc, una descripció dels municipis i la seva incidència geogràfica; seguidament, 

s’exposarà la composició dels efectius policials per municipi; i, finalment, s’inclourà la ràtio corresponent a cada 

població i la comparativa existent.    

4.1 Municipis de menys de 5000 habitants amb Policia Local

En aquest apartat realitzarem un estudi dels principals característiques i aspectes significatius que presenta la 

Policia Local dels municipis amb menys de 5.000 habitants. 

Els municipis amb menys de 5.000 habitants s’ubiquen a les comarques del Ripollès, del Baix Empordà, del 

Maresme, de l’Alt Empordà, del Tarragonès, del Baix Ebre, del Montsià, del Baix Llobregat, de la Selva, del Ba-

ges i del Gironès. El municipi amb menys habitants és Ribes de Freser amb 1.859 habitants  i el que en té més 

és Sant Pol de Mar amb 4.997 En total són vint-i-un municipis els que tenen una mitjana de 10,6 agents, en un 

interval d’un policia local en el municipi que en tenen menys.

3  http://www.idescat.cat/pub/?id=poloc&n=272    (10.888 per any 2015)

4  Publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, número 298, del 21 de maig del 2002. 
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Per una banda, els dos municipis amb menys agents són a la comarca del Ripollès: Ribes de Freser, amb un 

policia local, i Sant Joan de les Abadesses, amb tres policies locals. Per una altra banda, els dos municipis amb 

més policia local són Altafulla, a la comarca del Tarragonès, amb 19 agents, i Sant Pol de Mar, a la comarca del 

Maresme, amb 18 agents.

 La composició de la plantilla de la Policia Local esmentada està formada per agents, per caporals, per sergents 

i, en algun cas, per sotsinspectors. En aquesta taula s’observa com, generalment, la Policia Local dels muni-

cipis de menys de 5.000 habitants, està formada per agents, per caporals i per sergents. El cap de la Policia 

Local  acostuma a ser un caporal o un sergent. Per norma general és l’efectiu policial amb un galó més elevat 

qui s’ocupa del comandament operatiu del cos policial. En concret, existeix també algun cas més singular com 

el de la Policia Local de Begur a la comarca del Baix Empordà o de la Policia Municipal de Sant Climent de Llo-

bregat a la comarca del Baix Llobregat, les quals disposen d’un sotsinspector que comanda la Policia Local o, 

per exemple, el municipi de Cadaqués a la comarca de l’Alt Empordà que disposa d’una plantilla de 12 efectius 

que tots són agents de base.

 En matèria de seguretat pública i, més concretament, en relació a l’anàlisi de la seguretat ciutadana, un dels 

indicadors que més s’utilitza per mesurar la presència de policia és l’anomenada ràtio policial. Aquest indicador 

consisteix a fer la divisió de policies existents en el municipi dividit per cada 1.000 habitants. D’aquesta forma 

s’obté la ràtio de policies per cada 1.000 habitants.

Municipi Població Agents Ràtio/1000 hab.

RIBES DE FRESER 1.859 1 0,54

PALS 2.533 13 5,13

CALDES D’ESTRAC 2.738 11 4,02

CADAQUÉS 2.820 12 4,26

LA JONQUERA 3.115 11 3,53

SANTA SUSANNA 3.293 14 4,25

SANT CEBRIÀ DE VA-
LLALTA

3.328 4 1,20

SANT JOAN DE LES ABA-
DESSES

3.413 3 0,88

CREIXELL 3.480 13 3,74

CAMARLES 3.514 7 1,99

SANT JAUME D’ENVEJA 3.555 9 2,53

SANT CLIMENT DE LLO-
BREGAT

3.938 10 2,54

BEGUR 3.994 14 3,51
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HOSTALRIC 4.010 9 2,24

EL PAPIOL 4.023 9 2,24

CABRERA DE MAR 4.525 16 3,54

CARDONA 4.921 11 2,24

SARRIÀ DE TER 4.937 4 0,81

LLANÇÀ 4.970 17 3,42

ALTAFULLA 4.988 19 3,81

SANT POL DE MAR 4.997 18 3,60

Per una banda, s’analitza que, excloent el municipi de Ribes de Freser que només té un agent, els municipis 

amb una ràtio policial més baixa són el de Llançà a la comarca de l’Alt Empordà, amb una ràtio de 0,81 policies 

per habitant, i el de Creixell a la comarca del Camp de Tarragona, amb 0,88 policies per cada 1.000 habitants.

 Per altra banda, s’observa el municipi de Cadaqués a la comarca de l’ Alt Empordà, amb 4,26 policies locals 

per cada 1.000 habitants, el municipi de Santa Susana a la comarca del Maresme, amb 4,25 policies locals per 

cada 1.000 habitants, i, amb la ràtio més elevada, el municipi de Pals a la comarca del Baix Empordà, amb 5,13 

policies municipals per cada 1.000 habitants.

Així, doncs, la mitjana de ràtio de policies per cada 1.000 habitants en els 21 municipis analitzats, és de 2,77. 

Una xifra molt per sobre de la mitjana de Policia Local per cada 1.000 habitants al conjunt de Catalunya que és 

d’1,4 agents.
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4.2 Municipis entre 5.000 habitants i 7.500 habitants amb Policia Local

A continuació es presenten les dades relatives als municipis d’entre 5.000 i 7,500 habitants que disposen Poli-

cia Local. S’aprecia com la mostra analitzada és força més nombrosa, ja que el total de municipis estudiats en 

són 41. 

Aquests pertanyen a les comarques del Maresme, del Baix Empordà, del Vallès Oriental, de l’Anoia, de l’Urgell, 

del Baix Penedès, de la Ribera d’Ebre, de la Selva, del Bages, del Baix Llobregat, del Montsià, del Baix Camp, 

de les Garrigues, del Pallars Jussà, del Tarragonès, del Segrià, de l’Alt Penedès i de la Conca de Barberà.

El municipi més petit és Dosrius, a la comarca del Maresme, amb 5.137 habitants i el més gran és Viladecavalls, 

a la comarca del Vallès Occidental, amb 7.395 habitants. Aquests municipis tenen una mitjana d’11,39 policies 

per municipi, amb un total de 467 agents.

Els municipis amb menys Policia Local de la mostra són el de Mora d’Ebre, a la comarca de La Ribera d’Ebre, 

amb un agent; el de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà, amb tres agents; i el d’Almacelles, a la comarca del 

Segrià, amb quatre agents. Per contra, els municipis que presenten una presència d’efectius més elevada són 

Tossa de Mar, a la comarca de la Selva de Mar, i Roda de Berà, a la comarca del Tarragonès, amb vint agents 

cadascun, i Caldes de Montbui, a la comarca del Vallès Oriental, amb vint-i-sis agents.

La composició de la plantilla dels municipis d’aquest bloc presenten les següents singularitats. Existeixen dos 

municipis que compten amb la figura d’Inspector com el municipi d’ Ulldecona, a la comarca del Montsià, amb 

un total de tretze efectius a la Policia Local, i el de Caldes de Montbui, a la Comarca del Vallès Oriental, amb 

vint-i-sis efectius.

Tanmateix, existeixen sis municipis amb la figura de sotsinspector: el de Vandellós, el de L’Hospitalet de l’Infant 

i el de Roda de Berà, a la comarca del Tarragonès, amb disset efectius d’agents en total; el de Santa Margaria 

i els Monjos, a la comarca de l’Alt Penedès, amb una plantilla de setze agents, o el de Caldes de Montbui, com 

el cas anterior. I amb la categoria de sotsinspector hi ha el municipi de Sant Feliu de Codines, a la comarca del 

Vallès Oriental, on d’un total de set efectius policials sis en són agents; i el municipi de Teià, a la comarca del 

Maresme, amb un total d’onze efectius policials dels quals deu en són agents.

La resta de Policia Local està composta majoritàriament per sergents i per caporals, que ostenten la direcció de 

la Policia Municipal, i la resta d’agents de Policia Local del municipi. Convé destacar el cas de la Policia Local 

d’Almacelles on tots els efectius que disposa són de l’escala bàsica d’agent.

 En relació a l’anàlisi de la ràtio de Policia Local per cada mil habitants, excloent Mora d’Ebre perquè només 

té un agent, s’observa que el municipi de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà, compta amb l’indicador més 

baix amb 0,48 policies; seguit del d’Almacelles, a la comarca del Segrià, amb una taxa de policia per cada mil 

habitants de 0,60; i Dosrius, municipi més petit de la mostra en dimensió de població, amb una ràtio més baixa, 

concretament amb un valor d’1,17.

En sentit contrari, els municipis amb una presència policia més elevada per cada 1.000 habitants són Roda de 

Berà, a la comarca del Tarragonès, amb 3,16 agents; Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, amb un indicador 

de 3,52; i Caldes de Montbui, a la comarca del Vallès Oriental, amb una ràtio de 3,65 agents.

Cal assenyalar que els 41 municipis analitzats en aquesta mostra tenen una mitjana d’1,81 policies locals per 

cada 1.000 habitants, una xifra lleugerament superior a la xifra d’1,4 agents pel conjunt de Catalunya.
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Municipi Població Agents
Ràtio/1000 

hab.

DOSRIUS 5.137 6 1,17

SANTA CRISTINA D’ARO 5.194 16 3,08

VILANOVA DEL VALLÈS 5.250 12 2,29

CAPELLADES 5.284 8 1,51

AGRAMUNT 5.515 7 1,27

L’ ARBOÇ 5.515 12 2,18

MÓRA D’EBRE 5.578 1 0,18

ANGLÈS 5.606 7 1,25

ARTÉS 5.661 8 1,41

TOSSA DE MAR 5.681 20 3,52

SANT ANTONI DE VILAMAJOR 5.708 8 1,40

MOIÀ 5.760 6 1,04

SILS 5.851 8 1,37

TORRELLES DE LLOBREGAT 5.851 9 1,54

LA SÉNIA 5.893 6 1,02

SANT FELIU DE CODINES 5.900 7 1,19

SÚRIA 5.999 11 1,83

SANT VICENÇ DE MONTALT 6.007 17 2,83

VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT 6.047 17 2,81

LES BORGES BLANQUES 6.088 7 1,15

NAVÀS 6.117 11 1,80

TEIÀ 6.141 11 1,79

VACARISSES 6.218 14 2,25

TREMP 6.305 3 0,48

RODA DE BARÀ 6.322 20 3,16

LLIÇÀ DE VALL 6.354 14 2,20

ARBÚCIES 6.481 11 1,70

CONSTANTÍ 6.539 14 2,14

BEGUES 6.620 13 1,96

ALMACELLES 6.699 4 0,60

SALLENT 6.780 12 1,77

ULLDECONA 6.904 13 1,88

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 7.114 13 1,83

CALDES DE MALAVELLA 7.130 10 1,40

CALDES DE MONTBUI 7.130 26 3,65

GELIDA 7.194 12 1,67

CABRILS 7.197 14 1,95

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 7.337 16 2,18

MONTBLANC 7.359 14 1,90

SANTPEDOR 7.384 14 1,90

VILADECAVALLS 7.395 15 2,03
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4.3 Municipis entre 7.500 habitants i menys de 10.000 habitants amb Policia Local

La següent part de la mostra que s’estudiarà serà la relativa als municipis amb Policia Local d’entre 7.500 ha-

bitants i menys de 10.000 habitants. 

Aquesta mostra la conformen 32 municipis de les comarques del Baix Llobregat, d’Osona, del Gironès, del Va-

llès Occidental, del Bages, del Baix Ebre, del Maresme, de l’Anoia, de la Cerdanya, de la Segarra, del Solsonès, 

del Segrià i del Montsià.

D’aquests el municipi més petit és el de Sant Esteve de Sesrovires, a la comarca del Baix Llobregat, amb 7.542 

habitants, i el més gran és el de Cassà de la Selva, a la comarca del Gironès, amb 9.922 habitants. Aquests 

municipis tenen una mitjana de 15,09 cossos de Policia Local per municipi, amb un total de 483 agents. Els mu-

nicipis amb menys Policia Local són el de Cervera, a la comarca de la Segarra, amb vuit efectius, el de Solsona, 

a la comarca del Solsonès, amb un cos de policia local format per deu policies, i el de Palafolls, a la comarca 

del Maresme, amb una Policia Local formada per dotze agents.

Per contra, els municipis que presenten una presència d’efectius més elevada són Montmeló, a la comarca 

del Vallès Oriental, amb vint-i-un efectius policials,  i Matadepera, a la comarca del Maresme, amb vint-i-tres 

policies.

Pel que fa a la composició de les plantilles de la Policia Local, cal assenyalar que quatre cossos de Policia Local 

disposen d’un inspector que comanda la policia. Aquest és el cas del municipi de Sant Esteve de Sesrovires, 

amb dinou agents, i el de Cervelló, amb divuit agents, ambdós municipis de la comarca del Baix Llobregat; així 

com el de l’Ametlla del Vallès, amb quinze efectius, i el de Llinars del Vallès, amb divuit efectius, ambdós muni-

cipis de la comarca del Vallès Oriental.

Entre aquests municipis hi ha nou cossos de Policia Local comandats per un sotsinspector: a la comarca del 

Vallès Occidental, el de Polinyà, amb una plantilla de setze efectius i el de Matadepera, amb catorze efectius; 

a la comarca de Maresme, el de Tiana, amb una plantilla de catorze agents, i el d’Alella, amb divuit efectius; a 

la comarca del Vallès Oriental, el de Montmeló, amb vint-i-un agents, i el de Santa Maria de Palautordera, amb 

disset efectius policials; a la comarca del Baix Ebre, el de l’Ametlla de Mar, amb divuit efectius; a la comarca del 

Montsià, el d’Alcanar, amb setze agents; i a la comarca del Gironès, el de Cassa de la Selva, amb vint efectius.

 La resta de cossos de Policia Local dels municipis que formen aquest apartat, estan comandats per sergents, 

excepte cinc municipis que el comandament correspon a un Caporal. Cal dir també que no existeix cap agent 

de l’escala bàsica que sigui el màxim responsable operatiu de la Policia Local.

 En relació a l’anàlisi de la ràtio de Policia Local s’observa, en termes generals, una ràtio mitjana d’1,73 policies 

per cada 10.000 habitants. El Municipi de Cervera, a la Comarca de la Segarra, és la població que té una ràtio 

més baixa, amb 0,89, seguit de Solsona, la capital del Solsonès, amb una ràtio d’1,10, i Santa Margarida de 

Montbui, a la comarca de l’Anoia, amb una ràtio d’1,35 policies per cada 10.000 habitants.

En sentit oposat, el municipi de Llagostera, a la Comarca del Gironès, té una ràtio de 2,20 policies per cada 

10.000 habitats i el municipi de Montmeló, a la Comarca del Vallès Oriental, en té una de 2,37 policies. Final-

ment, cal citar el municipi de Sant Esteve Sesrovires, a la comarca del Baix Llobregat, amb 2,52 de ràtio, i Mata-

depera, a la comarca del Vallès Occidental, amb 2,60, els quals són els municipis que presenten una proporció 

major de policies per habitant.
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 Municipis Població Agents Ràtio/ 1000 hab.

SANT ESTEVE DE SESROVIRES 7.542 19 2,52

TONA 8.012 13 1,62

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 8.038 13 1,62

LLAGOSTERA 8.198 18 2,20

POLINYÀ 8.238 16 1,94

SANT FRUITÓS DE BAGES 8.243 15 1,82

L’ AMETLLA DE MAR 8.283 18 2,17

L’ AMETLLA DEL VALLÈS 8.283 15 1,81

TIANA 8.314 14 1,68

ROQUETES 8.327 15 1,80

MASQUEFA 8.406 14 1,67

SENTMENAT 8.645 14 1,62

ARENYS DE MUNT 8.654 15 1,73

SANT FOST DE CAMPSENTELLES 8.666 12 1,38

PUIGCERDÀ 8.761 12 1,37

CERVELLÓ 8.811 18 2,04

LA PALMA DE CERVELLÓ 8.811 12 1,36

MATADEPERA 8.841 23 2,60

BIGUES I RIELLS 8.854 13 1,47

MONTMELÓ 8.863 21 2,37

VILASSAR DE DALT 8.882 14 1,58

CERVERA 9.039 8 0,89

PALAFOLLS 9.065 12 1,32

SOLSONA 9.067 10 1,10

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 9.138 17 1,86

ALCARRÀS 9.252 13 1,41

SANT VICENÇ DE CASTELLET 9.326 14 1,50

LLINARS DEL VALLÈS 9.536 18 1,89

ALCANAR 9.637 16 1,66

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 9.641 13 1,35

ALELLA 9.651 18 1,87

CASSÀ DE LA SELVA 9.922 20 2,02
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4.4 Municipis d’entre 10.000 i 15.000 habitants amb Policia Local

En aquest apartat es realitzarà l’anàlisi de les principals característiques i aspectes significatius que presenta la 

Policia Local dels municipis entre 10.000 i 15.000 habitants. 

Aquests municipis es troben en les comarques de l’Alt Empordà, del Vallès Oriental, del Vallès Occidental, del 

Baix Empordà, del Bages, del Ripollès, del Baix Llobregat, del Maresme, de l’Alt Empordà, del Baix Ebre, del 

Baix Penedès, del Baix Camp, de l’Anoia, d’Osona, de l’Alt Urgell i de la Selva. En total són trenta-tres municipis 

que presenten una mitjana de 22,1 agents de policia. 

Per una banda, entre els municipis amb un nombre d’agents més elevat destaca Platja d’Aro, a la comarca del 

Baix Empordà, amb una plantilla de 45 efectius; Cubelles, a la comarca del Garraf, amb 32 policies; i Cunit, a 

la comarca del Baix Penedès, amb 30 agents. Per una altra banda, els municipis amb una plantilla més reduïda 

són Ripoll, a la comarca del Ripollès amb 13 policies; Sant Joan de Vilatorrada, a la comarca del Bages, amb 15 

efectius; i Badia del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental, i Piera, a la comarca de l’Anoia, amb 16 efectius 

policials.

La composició de la plantilla d’aquestes policies presenta notables diferències respecte a les quals s’han ana-

litzat anteriorment, corresponents a municipis de menys de 5.000, 7.500 i 10.000 habitants. D’aquestes po-

licies 14 estan comandades per un Inspector i 6 per un Sotsinspector. La resta de Policia Local està dirigida 

policialment per sergents. A excepció de les poblacions com Montgat, a la comarca del Maresme, Deltebre, a 

la comarca del Baix Ebre, i Piera, a la comarca de l’Anoia, Policia Local de les quals estan encapçalades per 

caporals. Com a singularitat assenyalar que el municipi de Vallirana al Baix Llobregat compta amb dos inspec-

tors en la plantilla, la qual és de 24 efectius policials. Cal destacar que el nombre de dones comandaments de 

policia local és clarament minoritari. De fet, de la mostra que s’ha analitza, s’identifiquen només tres caporales. 

En relació a la ràtio policial en termes absoluts, es pot determinar que aquest valor és inferior a les anteriors 

mostres que s’han analitzat. En aquest sentit, es pot determinar que la mitjana de nombre de policies per cada 

1.000 habitants en els municipis d’entre 10.000 i 15.000 habitants és d’1,85. 

Entre els municipis que presenten una ràtio més elevada, es pot destacar Platja d’Aro, municipi amb més agents 

tal com s’ha dit, amb una ràtio de 4,20; Escala, a la comarca de l’Alt Empordà, amb una ràtio de 2,56; i Cunit, a 

la comarca del Baix Penedès, amb una ràtio de 2,50. A diferència, els municipis que presenten una ràtio inferior 

són Ripoll, amb 1,21 agents; Badia del Vallès, amb 1,18; i Piera, amb 1,07 policies. En aquest cas, s’observa 

com la tendència existent és que els municipis de costa tinguin més efectius policials, a causa de l’augment de 

població que es produeix en període de vacances, especialment per l’estiu. 

També es pot apreciar que altres municipis de la mateixa dimensió demogràfica presenten una notable di-

ferència amb el nombre d’efectius. Per exemple, el municipi de Calonge, a la comarca del Baix Empordà, té 

una plantilla total de 26 agents amb una ràtio de 2,47, mentre que la Bisbal d’Empordà, a la mateixa comarca, 

amb una població de 200 habitants (1.0761 habitants) més té una plantilla de 16 agents que suposen una ràtio 

d’1,49 policies. No obstant això, totes les diferències existents entre la dimensió de les plantilles de Policia Lo-

cal, s’atribueixen al sector del turisme. Per exemple, el municipi de la Seu d’Urgell, a la comarca de L’Alt Urgell, 

existeix un total de 18 efectiu en una població de 12.366 habitants, el qual suposa una ràtio d’1,46, mentre 

que el municipi de Castellbisbal, a la comarca del Vallès Occidental, presenta una plantilla de 28 agents en una 

població de 12,432 habitants i una ràtio policial de 2,25.
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Municipi Població Efectius Ràtio 1000 hab.

L’ ESCALA 10.143 26 2,56

LA ROCA DEL VALLÈS 10.518 18 1,71

CALONGE 10.541 26 2,47

SANT ANDREU DE LLAVANERES 10.590 25 2,36

CASTELL-PLATJA D’ARO 10.721 45 4,20

SANT JOAN DE VILATORRADA 10.733 15 1,40

RIPOLL 10.751 13 1,21

LA BISBAL D’EMPORDÀ 10.761 16 1,49

PALLEJÀ 11.253 19 1,69

MONTGAT 11.315 19 1,68

TORROELLA DE MONTGRÍ 11.381 21 1,85

CASTELLÓ D’EMPÚRIES 11.473 25 2,18

ARGENTONA 11.693 24 2,05

DELTEBRE 11.831 20 1,69

CUNIT 11.989 30 2,50

ABRERA 12.125 21 1,73

MONT-ROIG DEL CAMP 12.148 24 1,98

LA SEU D’URGELL 12.366 18 1,46

CASTELLBISBAL 12.434 28 2,25

VILANOVA DEL CAMÍ 12.506 17 1,36

SANT SADURNÍ D’ANOIA 12.590 21 1,67

SANTA COLOMA DE FARNERS 12.601 21 1,67

LA LLAGOSTA 13.430 21 1,56

BADIA DEL VALLÈS 13.553 16 1,18

TORELLÓ 13.949 23 1,65

CANET DE MAR 14.123 27 1,91

CORBERA DE LLOBREGAT 14.237 28 1,97

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 14.454 26 1,80

CUBELLES 14.481 32 2,21

VALLIRANA 14.612 24 1,64

LLIÇÀ D’AMUNT 14.696 24 1,63

MOLLERUSSA 14.963 19 1,27

PIERA 15.000 16 1,07
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4.5 Municipis d’entre 15.000 i 20.000 habitants amb Policia Local
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Els municipis que s’inclouen en aquest apartat formen part de les comarques del Montsià, del Maresme, del Ta-

rragonès, del Vallès Oriental del Baix Llobregat, del Berguedà, de la Noguera, de l’Urgell, del Vallès Occidental, 

de l’Alt Empordà i del Pla de l’Estany. Són un total de 21 municipis, i com a singularitat es pot dir que set són 

de la comarca del Vallès Oriental.  

Les policies municipals d’aquests municipis sumen un total de 646 agents amb el que suposa una mitjana de 

30,7 agents. En aquest sentit, es pot indicar que la ràtio mitjana de policia per cada 1.000 habitats en els mu-

nicipis de la mostra és d’1,81.

Entre els municipis amb un nombre més elevat d’efectius, s’observa la població de Malgrat de Mar, a la comarca 

del Maresme, amb una plantilla de 50 efectius policials; Calella, a la mateixa comarca, amb 46 agents munici-

pals; i Torredembarra, a la comarca del Tarragonès, amb 41 policies. En canvi, els municipis que presenten una 

dotació policial més reduïda són Balaguer, a la comarca de la Noguera, amb 15 efectius; Tàrrega, a la comarca 

de l’Urgell, amb 18 policies; i Partes del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, amb 23 agents. S’observa, 

doncs, en aquesta mostra com els municipis amb més presència policial són els que experimenten un incre-

ment de població estacional en època de vacances. Per exemple, el municipi de Calella acull anualment uns 

250.000 turistes aproximadament que provenen d’arreu del món, quan la seva població censada és de 18.417 

habitants.

Els municipis d’entre 15.000 i 20.000 habitants amb Policia Local, presenten unes estructures de comanda-

ment més similars a altres cossos amb més efectius o, fins i tot, al cos de Mossos d’Esquadra. De la mostra 

de 21 municipis que s’ha observat, 14 patrulles de Policia Local estan comandades per inspectors i la resta per 

sotsinspectors, a excepció de 4 municipis, en els quals el màxim comandament és un sergent. Com és el cas 

d’Arenys de Mar, a la comarca del Maresme, Berga, a la comarca del Bergadà, Tàrrega, a la comarca de l’Urgell, 

o Partes del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental.  

Així, doncs, en aquesta mostra ja no s’identifica cap policia comandada per Policia Local amb categoria de 

caporal. Aquest fet es podria justificar perquè, com s’ha exposat en la majoria de casos, ja són uns cossos de 

Policia Local amb bastants efectius. En unes  poblacions, algunes d’elles capital de comarca i importants en 

l’activitat econòmica i la industrial.

Com s’ha dit, aquests municipis presenten unes plantilles ben estructurades i equilibrades pel que fa a efectius. 

Per exemple, Palamós, a la comarca del Baix Empordà, presenta una configuració molt equilibrada amb 1 ins-

pector, 2 sotsinspectors, 1 sergent, 6 caporals i 30 agents (6 dones); o Calella, a la comarca del Maresme, que 

presenta 1 inspector, 1 sotsinspectors, 3 sergents, 7 caporals (1 dona) i 34 agents (6 dones). 

Tot  seguit es presentarà la comparativa de la quantitat de policies per cada 1.000 habitants existents en els mu-

nicipis d’entre 15.000 i 20.000 habitants. En aquest cas la mitjana és d’1,78 policies per cada 1.000 habitants.

Entre els municipis amb una ràtio més favorable es pot assenyalar Malgrat de Mar, amb 2,71, i Calella, amb 

2,51, ambdós municipis de la comarca del Maresme, seguit de Torredembarra, a la comarca del Tarragonès, 

amb 2,65. Dels municipis amb menys policies per cada 1.000 habitants, hi ha Balaguer, a la comarca de la 

Noguera amb 0,91; Tàrrega, a la comarca de l’Urgell; i Berga, a la comarca del Berguedà, amb 1,22. Com s’ha 

observat, existeixen clares diferències de ràtio policial entre els municipis de la mateixa dimensió. Per exemple, 

amb els municipis d’aproximadament 16.000 habitants com Berga, hi ha el municipi de Sant Just Desvern, a la 

comarca del Baix Llobregat, amb 34 policies i amb una ràtio de 2,07.

Si bé, en altres mostres s’aprecia com els municipis amb més ràtio no tenien per què ser sempre els que tenien 
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més policia local, en aquesta mostra es confirma que com més agents de Policia Local hi ha, més ràtio hi ha, ja 

que proporcionalment la població és també més elevada.

Municipi Població Efectius Ràtio 1000 hab.

SANT CARLES DE LA RÀPITA 24 15.003 1,60

ARENYS DE MAR 37 15.307 2,42

TORREDEMBARRA 41 15.475 2,65

LA GARRIGA 26 15.762 1,65

CANOVELLES 32 15.954 2,01

MONTORNÈS DEL VALLÈS 30 16.217 1,85

TORDERA 28 16.345 1,71

SANT JUST DESVERN 34 16.389 2,07

BERGA 20 16.456 1,22

BALAGUER 15 16.485 0,91

TÀRREGA 18 16.587 1,09

SANT CELONI 28 17.251 1,62

CARDEDEU 32 17.698 1,81

PALAMÓS 39 17.805 2,19

CALELLA 46 18.307 2,51

MALGRAT DE MAR 50 18.417 2,71

PARETS DEL VALLÈS 23 18.733 1,23

LES FRANQUESES DEL VALLÈS 27 19.170 1,41

BANYOLES 27 19.343 1,40

SANT QUIRZE DEL VALLÈS 35 19.549 1,79

ROSES 40 19.600 2,04
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Capítol 5. Conclusions

Al llarg del treball s’ha pogut descriure, de manera genèrica, els diferents elements nuclears del Sistema de 

Seguretat Pública a Catalunya. Com s’ha dit, un sistema basat en la planificació d’unes polítiques públiques de 

seguretat que contribueixen en la millora de la qualitat de vida de les persones i incideixen directament a l’estat 

del benestar. En l’imaginari col•lectiu no es pot concebre un model de país on, per exemple, els alumnes d’una 

escola no puguin anar a l’aula amb plena seguretat, la gent gran no tingui la possibilitat de passejar pel carrer 

amb total tranquil•litat o anar en un centre hospitalari amb plena llibertat. Així mateix, s’ha pogut determinar que 

el concepte de seguretat pública no es redueix només als aspectes de seguretat ciutadana, és a dir, a l’activitat 

policial. Unes bones polítiques públiques han d’incloure la gestió i la prevenció de les emergències, és a dir, un 

país ha de comptar amb un cos de bombers efectiu preparat per gestionar les diferents emergències que, per 

causa natural o de negligència humana, es poden produir: incendis forestals, incendis a domicilis, grans catàs-

trofes naturals, accidents, persones desaparegudes, en definitiva, qualsevol intervenció realitzada per protegir 

una persona d’una situació de risc no desitjada. En aquest sentit cal disposar dels mecanismes necessaris per 

a evitar que els diferents riscos evitables existents no es produeixin. Cal que existeixi una feina de planificació, 

perquè en el cas que el risc es produís, es tingués les mínimes conseqüències possibles i el rescat i l’atenció 

fos el més eficient possible. 

Com s’ha exposat, a Catalunya hi ha la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i la Policia Local, les quals 

s’ocupen de la seguretat ciutadana. Els Bombers de la Generalitat de Catalunya treballen per la prevenció, per 

l’extinció d’incendis i per les tasques de salvament, i el servei de Protecció Civil s’encarrega de la planificació i 

de la gestió dels riscos i de les emergències. Així mateix, s’ha fet referència a la seguretat viària que garanteix 

una mobilitat segura, amb l’objectiu de reduir els sinistres de trànsit, tant en via urbana com interurbana. Cal re-

marcar que els cossos de seguretat i d’emergències de Catalunya han aconseguit fer-se un lloc en el panorama 

internacional pel seu prestigi, per la seva competència i per la seva solvència tècnica. Aquest fet, i la dedicació 

abnegada dels cossos de seguretat i d’emergències a la protecció de les persones, han de fer sentir orgullosos 

com a país. 

Tanmateix, si es fa una aproximació a la primera línia d’aquest servei públic, s’ha analitzat més detingudament 

els àmbits competencials dels municipis en matèria de seguretat pública. S’han estudiat els aspectes més es-

sencials que hauria de tenir present, en aquest àmbit, un alcalde o un regidor o regidora que tingui les compe-

tències delegades. Les competències de seguretat pública als ajuntaments determinen que el rol de l’alcalde o 

del regidor o de la regidora són les màximes autoritats en matèria de seguretat del municipi. En aquest sentit, el 

sistema públic de seguretat necessita un lideratge polític que enforteixi aspectes com la coordinació,  l’entesa, 

el diàleg i l’eficàcia en la gestió del servei. Com s’ha dit, el concepte de Seguretat Pública es compleix i no s’ha 

de reduir només a policia, i menys si es fa referència a les competències municipals que serveixen per exercir els 

drets i les llibertats públiques. No és altra cosa que la suma de mitjans materials que duen a terme totes les au-

toritats per garantir la seguretat del municipi. En aquest sentit, la Llei 4/2003 que regula el sistema d’ordenació  

de seguretat pública de Catalunya, incideix especialment en la coordinació i el repartiment de tasques entre els 

diferents cossos de seguretat i d’emergències que operen el municipi. La gestió de les emergències presenta 

uns elements de complicació molt elevats, amb situacions de canvis constants i situacions imprevistes. L’alcal-

de, el regidor o la regidora és el responsable d’actuar quan s’activa un pla  d’emergències. Fet que comporta 

que en finalitzar sempre existeixin mancances i aspectes a millorar en futures ocasions. En aquest sentit, els 

ajuntaments han de comptar amb la Generalitat de Catalunya per coordinar i per planificar les actuacions. So-

vint, molts alcaldes no són conscients que, segons el marc legal vigent, són les màximes autoritats en matèria 
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de protecció civil i en conseqüència de la gestió dels plans d’emergències del municipi. 

Un altre aspecte que han de tenir en compte els responsables polítics de la seguretat d’un municipi, en aquest 

cas aquells que disposin de policia local, és la coordinació entre diferents cossos policials. 

Com s’ha assenyalat,  l’article 11 de la  Llei 16/1991 de les policies locals, que defineix les funcions d’aquestes, 

dóna pistes de les competències que s’atorguen a la Policia Local, de manera que les competències no resoltes 

s’han de remetre als cossos policials que en tenen la competència. La Policia Local no pot tenir un caràcter 

secundari, sinó el contrari, ja que aquesta té les seves competències definides i cada cos policial té la seva 

especialització. Els poders públics locals han de garantir la planificació en matèria de seguretat pública, ja que 

aquesta circumstància garanteix una articulació que serveix per revisar problemes i, sobretot, per ser la guia per 

millorar i per consolidar les polítiques de seguretat. En aquest sentit, el  text refós de la Llei municipal i del règim 

local de Catalunya, en l’article 66.3 defineix com a competències pròpies del municipi, com ara la seguretat en 

llocs públics, l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes, la protecció civil, la prevenció 

i l’extinció d’incendis.

En el capítol que s’ha fet una anàlisi dels municipis i de la Policia Local de cada un d’aquests, es pot concloure 

alguns aspectes de rellevants. S’ha determinat una mostra de diferents policies locals, les quals es regeixen 

per la Llei 16/1991 que determina els municipis que poden tenir policia en funció de la seva població. Per tant, 

el marc normatiu estableix que és potestatiu de l’administració i no obligatori crear un cos de policia local. Així, 

doncs, en els municipis de grans dimensions, nuclis de població extensos, amb activitat comercial i empresarial, 

és habitual que disposin de cos de Policia Local. Existeixen aspectes com la preeminència històrica de la Policia 

Municipal en un determinat municipi que també incideix en la continuïtat i en l’existència d’aquest cos. En tot 

cas, sigui d’una manera o d’una altra, el que és essencial, és que la Policia Local impliqui una despesa pública 

per part del consistori, i l’administrador i el ciutadà en siguin plenament conscients. En aquest sentit, molts mu-

nicipis han plantejat la necessitat de dotar el consistori d’una Policia Local a curt termini sense preveure el cost 

fix que suposa a llarg termini. Cal en tot moment fer una avaluació de l’impacte de les polítiques públiques que 

s’apliquin i, evidentment, en seguretat pública. Si no s’és capaç de garantir el servei de qualitat, o que aquest 

sigui ineficient i tingui un cost més elevat del que es pot mantenir o de l’ús que li reporta a l’usuari, és a dir, al 

ciutadà, no es pot córrer el risc de posar-lo en funcionament.

Si es fa una comparativa sintètica, s’observa com els 21 municipis que tenen Policia Local de menys de 5.000 

habitants, tenen una mitjana de 10,7 agents. Una xifra lleugerament inferior als 42 municipis d’entre 5.000 i 

7.500 habitants, els quals la mitjana d’efectius és 11,3 agents, en canvi, en 32 municipis amb Policia Local 

més grans de 7.500 habitants, però inferiors a 10.000, mostren un increment significatiu en les seves plantilles 

policials i se situen en una mitjana de 15,09. Pels 30 municipis entre 10.000 i 15.000 habitants s’observa un 

increment substantiu fins a una mitjana de 22,1 policies per municipi. Finalment, en la darrera mostra, la que 

compren els 21 municipis d’entre 15.000 fins a 20.000 habitants la xifra ascendeix a 30,7 policies de mitjana.

Si es creuen les dades amb els valors que proporciona la ràtio de policies per cada 10.000 habitants, s’observa 

com la relació és inversa a la mitjana d’efectius policials, és a dir, els municipis de menys de 5.000 habitants, tot 

i ser els que tenen menys efectius policials, són els que tenen una ràtio mitjana més elevada de 2,86, a diferència 

dels municipis d’entre 5.000 i 10.000 habitants, els quals tenen una ràtio molt similar, d’1,81, els que estan per 

sota dels 7.500 habitants, i d’1,73 de mitjana els que estan per sota dels 10.000 habitants. Ara bé, s’aprecia 

com els municipis d’entre 10.000 i 15.000 habitats la ràtio de policies per cada 1.000 habitants experimenta 

un valor superior a la tendència decreixent de les mostres analitzades, és a dir, té una ràtio d’1,85, en canvi, en 

la darrera mostra analitzada, la referent als municipis més grans de 15.000 habitants fins a 20.000 habitants, 

s’observa que la relació de policies per cada 1.000 habitants descendeix fins a 1,78, una xifra superior a la dels 

municipis amb policies locals inferiors a 10.000 habitants.
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Població Nombre de municipis Nombre d’efectius Policia/ 1.000 Hab.

menys de 5.000 21 10,6 2,77

entre 5.000 i 7.500 41 11,39 1,81

entre 7.501 i 10.000 32 15,09 1,73

entre 10.000 i 15.000 33 22,1 1,85

entre 15.001 i 20.000 21 30,7 1,78
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Al llarg del treball s’ha pogut esbossar algunes idees generals que caracteritzen la seguretat publica de Cata-

lunya i, de manera més particular, s’ha fet referència a la seguretat dels municipis. Es pot dir que la percepció 

de seguretat és bona i Catalunya i els seus municipis, com a conjunt de país, donen una imatge de seguretat 

molt positiva. En el baròmetre del primer trimestre del 2016 del Centre d’Estudis i Opinió confirma que davant 

la pregunta “Quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya?”, només un 2,8% dels 

enquestats va respondre que la inseguretat ciutadana fos una preocupació. Això també ho avala les darreres 

edicions de l’enquesta de seguretat pública de Catalunya, quan es pregunta en relació a l’opinió cap a la policia 

i cap a la sensació de seguretat. Els resultats serveixen per comparar amb les dades de fets policials.

A més a més, la seguretat objectiva al conjunt del país manté una tendència bona, ja que en els darrers 7 anys, 

des del 2.009 fins al 2.015, els fets delictius a Catalunya han reduït de manera continuada. Per tant, les estadís-

tiques policials confirmen el bon estat de salut de la seguretat de Catalunya.

Malgrat això, existeix cada cop més una creixent necessitat de seguretat en la ciutadania, des del punt de vista 

del que implica el valor de la seguretat, ja que es percep un increment de la demanda de la seguretat. La so-

cietat, per norma general, cada vegada se sent més necessitada de cobrir les seves necessitats de seguretat. 

En aquest sentit, cal donar la visió de seguretat pública com una política equitativa que ja s’ofereix a tot ciutadà 

sense condicions ni distincions. Es pot apreciar, doncs, com la seguretat, al llarg de les últimes dècades, s’ha 

democratitzat. El ciutadà ha d’exigir l’existència d’una relació de confiança amb la policia, ja que aquest fet no 

només comporta un efecte en la sensació de seguretat del ciutadà, sinó que la policia aconsegueix el respecte i 

l’autoritat del cos policial. Si un policia actua amb una total exemplaritat, el ciutadà confiarà amb ell i respectarà 

més el compliment de lleis i d’ordenances. En aquest sentit, els països que tenen una ràtio de denúncies més 

alta encaixen amb els països on la policia és més solvent i, per tant, més competent i respectada. 

Si un ciutadà no confia amb el cos policial, creu que aquest pot ser corrupte o senzillament inoperant, i no es 

preocupa en denunciar  un cas de delicte menor, aquest ciutadà es convertirà en la víctima anònima d’un de-

licte. 

 Com s’ha exposat al llarg del treball les mesures policials existeixen per assegurar la convivència i l’ordre públic. 

En aquest sentit els poders públics estableixen limitacions coercitives per garantir unes normes bàsiques de 

civisme. Per aquest fet és important insistir en l’acció administrativa dels cossos policials i, molt en especial, de 

la Policia Local, ja que és un servei públic de primera instància, en la primera línia d’atenció al ciutadà. 

En l’àmbit de l’acció administrativa de la Policia Local en els municipis, es pot assenyalar diferents funcions 

com l’aplicació d’ordenances, de bans i d’altres disposicions municipals, així com del lliurament de notificacions 

judicials i de la tramitació de denúncies voluntàries presentades per particulars. A més a més, s’encarrega de 

les inspeccions d’establiments comercials i de vetllar pel compliment de la normativa del medi ambient i de la 

protecció de l’entorn; també del control i de la verificació de l’existència de llicències per obres i de l’emissió 

d’informes per a persones físiques o jurídiques amb raó d’un servei policial. Podríem entendre les funcions de 

la policia administrativa com a preventives. Per tant, sembla recomanable una major incidència d’aquestes fun-

cions ja que a una millor prevenció policial menys accions penals derivades poden existir en el futur.

Des del món municipal queda constat que la seguretat pública és un factor inherent en les funcions de gover-

nança. Existeix, per tant, la preocupació per part dels responsables municipals perquè es complexin uns nivells 

Capítol 6. Reflexions per a la policia local
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elevats de qualitat en els serveis de seguretat que es presten. Ara bé, en un àmbit com la seguretat on apa-

reixen sovint factors exògens del municipi és difícil de complir. L’àmbit de la seguretat local és un món complex, 

ja que cada municipi de Catalunya té unes característiques, unes necessitats i unes amenaces diferents. És 

evident que no existeix una recepta màgica que possibiliti la perfecció del funcionament de les polítiques de se-

guretat a tots els ajuntaments, principalment, perquè el risc zero no existeix i sempre poden sorgir emergències 

i situacions d’inseguretat ciutadana no previstes.

 Tot i això, tant l’Associació Catalana de Municipis com la Federació de Municipis de Catalunya apunten a la 

millora de la coordinació policial com a principal element corrector o de millora, especialment pels municipis 

que disposen de Policia Local. L’ estudi fet sobre la Policia Local de Catalunya ha permès detectar altres punts 

a millora, i tanmateix convé fer esment a quin model de Policia de Catalunya es vol i esmentar les diferents tesis 

existents al respecte. 

•	 Mancomunar serveis policials entre municipis

Les institucions que donen cobertura i suport de manera més immediat als municipis, com ara les diputacions 

i els consells comarcals, no tenen la potestat de decretar la creació d’un cos policial. En canvi, les diputacions 

i, especialment, els consells comarcals poden promoure l’associació de municipis per mancomunar serveis 

policials. Existeixen diferents casos on l’acord ha beneficiat tant el municipi que té un cos de Policia Local, com 

el municipi que li presta el servei la Policia Local d’una altra població. Aquest model genera un elevat grau de 

satisfacció en els municipis associats. Així mateix obtenen una bona valoració i una acceptació per part de la 

ciutadania. És cert, però, que per part de l’ajuntament receptor del servei de policial, pot haver-hi dificultats a 

l’hora d’avaluar la qualitat del servei, així com el compliment de l’acord entre municipis. Aquest sistema implica 

que, un municipi que no té Policia Local pròpia, acorda amb un altre municipi immediat la prestació del servei a 

canvi de sufragar el cost. Òbviament, pel municipi que no té Policia Local és avantatjós econòmicament, però 

l’alcalde o el regidor pertinent pot tenir dificultats per comprovar si es compleixen les hores de patrullatge esta-

blertes, els efectius i els recursos que s’hi destinen o, per exemple, la dificultat de no tenir jerarquia ascendent 

definida cap al cap de la policial en una operativa policial.

 

•	 Innovació tecnològica en l’àmbit de la seguretat pública

La societat actual està permanentment connectada, ja que la tecnologia de la informació forma part de la quoti-

dianitat. Es pot observar en l’àmbit econòmic, en l’educatiu i, fins i tot, en les relacions socials de la ciutadania. 

Aquest canvi de paradigma apel•la la capacitat de resposta dels ajuntaments vers les necessitats de la ciuta-

dania. La innovació tecnològica proporciona facilitats de planificar, de prevenir i d’actuar per part dels operatius. 

Es necessita inversió per part dels municipis en sistemes que harmonitzen aspectes de seguretat, ja que així 

millorarà la capacitat de resposta davant l’atenció d’emergències o la prevenció de comissió de delictes  vigilant 

i dissuadint la possible comissió de diferents fets il•lícits.

Molts municipis opten per sistemes de Videovigilància, un sistema tecnològic cada vegada més utilitzat i efectiu, 

però que no està absent de polèmica. En molts casos el dret a la intimitat i a les llibertats personals pot inter-

pretar-se coaccionada amb la presència de càmeres per part del ciutadà. 

Per aquest fet, existeix una normativa molt rigorosa, i totes les instal•lacions de càmeres de vigilància en espais 

públics han de ser autoritzes per la Direcció General d’Administració de la Seguretat que depèn del Departa-

ment d’Interior. La norma reguladora exigeix que qualsevol decisió en relació amb la instal•lació de videocàmera 

sigui autoritzada per la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància. Un òrgan que garanteixi el com-

pliment dels drets dels ciutadans i de la normativa vigent.
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Un altre element tecnològic que contribueix a l’eficiència en la comunicació de les emergències i dels incidents 

és l’aplicació per a mòbils adaptada a aquests efectes. La més coneguda i descarregada és la My112. Una 

aplicació gratuïta del  Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència al Telèfon 112, CAT112, que permet 

l’enviament automàtic de les coordenades de localització de la persona que truca al 112 per alertar d’una emer-

gència. El fet de geolocalitzar la trucada de forma automàtica augmenta la capacitat de resposta dels cossos 

d’emergència.

En aquest sentit alguns municipis han incorporat aplicacions al funcionament de la Policia Local. Respecte a 

aquestes aplicacions, hi ha un element positiu que és la proximitat que es produeix, ja que, de manera accessi-

ble, es poden tenir consells de la Policia Local del municipi, avisos i alertes de protecció civil i, fins i tot, aspectes 

de prevenció com consells de seguretat. No obstant això, segons diferents experts, aquestes aplicacions que 

proliferen poden generar deficiències en la resposta a l’emergència si no es garanteix que la comunicació es fa 

únicament pel 112. Els protocols del 112 tenen tipificades totes les possibles incidències i les deriven de manera 

automàtica a les sales centrals de coordinació per activar els efectius dels cossos de seguretat i d’emergències 

necessàries. En el cas d’alguna de les aplicacions que tenen els municipis la comunicació es realitza  a la co-

missaria de la Policia Local, la qual, en funció del tipus d’incident, ha de comunicar-ho als Mossos d’Esquadra, 

als Bombers o al servei d’emergències i, per tant, fa més lent el procés de comunicació de l’emergència.

Aquests sistemes poden provocar algunes incidències importants en la gestió de la comunicació de les emer-

gències. Al no comunicar directament amb el 112 es perd eficàcia, per exemple quan es comunica una emer-

gència al 112 en una única trucada permet al comunicació a tots els cossos operatius i es distribueixi ràpidament 

la informació. En canvi les aplicacions locals que es desenvolupen i disposen alguns municipis fa que s’hagin 

d’activar a banda serveis com SEM, Bombers, Mossos, amb conseqüent retard que comporta. El CAT112 

té establerts protocols molt ben establerts en els diferents situacions de comunicació que es produeixin. En 

aquests casos els operadors del CAT112 gestionen la comunicació de l’incident i transfereixen d’una forma 

immediata i segons el procediment a tots els cossos que han d’intervenir en l’actuació. Oferint les dades relati-

ves a la ubicació, la tipificació de forma automàtica a través d’una passarel•la informàtica a aquells cossos que 

estan integrats al sistema. A més a més es disposa de totes les mesures d’integració, comunicació i respecte a 

la normativa de protecció de dades. El sistema permet també recuperar les gravacions i mantenir tota la infor-

mació centralitzada ja sigui per qüestions d’investigació de cossos policials com de peticions de caire judicial.

•	 Coordinació operativa entres els diferents actors de seguretat pública del municipi

De manera molt directe, es pot afirmar que la seguretat pública afecta la ciutadania. Pels ajuntaments aquest fet 

encara és més evident, i més quan l’alcalde és el màxim responsable de la seguretat del municipi. És necessari 

que existeixi una coordinació eficient entre els diferents cossos de seguretat i d’emergència que poden intervenir 

en un municipi.  Calen uns comandaments efectius i unes directrius precises i clares entre la Policia Local, els 

Mossos d’Esquadra, els Bombers, els serveis d’emergències mèdiques, la Protecció Civil i, fins i tot, els agents 

rurals. Els protocols d’actuació de cadascun dels agents implicats estan molt ben definits en els plans locals 

de protecció civil. Per aquest fet, cal també unificar criteris d’aquests plans de seguretat i simplificar-ho i difon-

dre-ho de manera àmplia, perquè tota la població conegui què fer davant d’una emergència i com reaccionar.

•	 Juntes Locals de Seguretat 

Segons l’Article 9 de la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, la Junta Local 

de Seguretat és el màxim òrgan decisori en matèria de seguretat pública al municipi i el presideix l’alcalde de 
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l’ajuntament. Val a dir que aquestes són efectives i els diferents integrants que els conformen en fan una bona 

valoració, tant per el vessant operativa com per la part més institucional i de reconeixement. Ara bé, caldrien 

millores perquè siguin més participatives i conegudes per part de la ciutadania. Tanmateix haurien de com-

partir-se més les reflexions i els acords de les diferents Juntes Locals que se celebren a cada municipi. Això 

permetria compartir coneixement i estratègies entre diferents cossos policials. Així mateix, les dades analítiques 

i estadístiques que es treballen a les Juntes Locals són un bon recurs, però cal acompanyar-les d’un relat de la 

situació socioeconòmica del municipi per comprendre millor la realitat de l’indret, i que l’anàlisi de la situació i el 

diagnòstic de situació siguin més àgils.

•	 Seguretat privada als municipis

La Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat privada, d’acord amb el marc legal existent, disposa de 

totes les competències executives. Tal com ho defineix l’article 163  de seguretat privada de l’Estatut d’Auto-

nomia de Catalunya del 2006. 

Cal tenir en compte que la nova llei de seguretat privada, Llei 5/2014 del 4 d’abril, ha ampliat les competències 

de seguretat privada que l’Estatut d’ Autonomia de Catalunya atribuïa a la Generalitat de Catalunya.

El sector de la seguretat privada és un element important del sistema actual de seguretat pública de Catalunya, 

ja que complementa l’activitat i les funcions. La seguretat pública i la privada comparteixen principis, valors i, 

sobretot, uns mateixos objectius. La seguretat privada pot ser una gran aliada i col•laboradora de la seguretat 

pública donat que es tracta de professionals que disposen d’informació qualificada en l’àmbit de la seguretat. 

Aquesta tasca complementària porta, també, la necessitat d’augmentar la col•laboració operativa contribuint 

en una major eficàcia i eficiència a l’hora de donar resposta a la necessitat de seguretat del ciutadà.

Els municipis independentment que tinguin Policia Local o no, per determinades funcions, empren el recurs 

de contractar serveis puntuals de seguretat privada. Per exemple, per cobrir les necessitats de vigilància a la 

nit de determinats equipaments municipals, del mobiliari urbà o d’instal•lacions temporals a la via pública com 

fires o exposicions. En altres casos, els municipis també han requerit els serveis de seguretat privada per evitar 

accions de vandalisme, destrosses al mobiliari urbà o petits furts, o per procurar pel descans dels veïns davant 

molèsties nocturnes. Davant de qualsevol incidència, els agents de seguretat privada estan coordinats amb els 

Mossos d’Esquadra i la Policia Local en el cas que n’existeixi. 

Els alcaldes i els regidors valoren aquests serveis externalitzats de seguretat complementaris, de forma majoritària 

satisfactòriament. És evident que el model de seguretat pública no haurà de dependre mai de la seguretat priva-

da, però per casos concrets de complementarietat subordinada a les autoritats és una bona solució. Això sí, té un 

inconvenient principal que és el cost del servei. Comparativament si es calcula el cost d’oportunitat de destinar un 

agent de policia o vigilants municipals a una tasca estrictament de vigilància puntual o recorrent, pot compensar 

el fet de contractar un agent de seguretat privada.

• Vigilants municipals

La Llei 16/1991 de la Policia Local en l’Article 11, contempla la figura del Vigilant Municipal. Aquesta norma atorga 

als vigilants municipals les competències de la custodia i de la vigilància d’equipaments municipals, de l’ordenació 

1 Art. 1 Llei 16/1991
1.2 Els municipis que no disposin de Policia Local es poden dotar de guàrdies, vigilants, agents, algutzirs o similars perquè exerceixin les 
funcions a què es refereix l’article 13. El conjunt d’aquest personal rep en l’àmbit de de Catalunya la denominació genèrica de “vigilants”.
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i de la regulació del trànsit en via urbana, de la participació en tasques d’auxili i de la protecció civil, així com vetllar 

pel compliment dels reglaments i de les ordenances municipals.

Els vigilants municipals són un bon recurs per aquells municipis petits que no puguin destinar recursos per a 

mantenir el cost d’una Policia Local, i per la situació i per les condicions del municipi no sigui necessari la creació 

d’un cos de policia o la contractació de més agents.  Aquests també serveixen per fer funcions de gestió admi-

nistrativa i de control d’ordenances, i estalvien hores a la Policia Local per dedicar-les al patrullatge i a la vigilància 

del municipi.

 Els vigilants municipals són personal laboral contractat per l’ ajuntament. El seu àmbit d’actuació és el terme mu-

nicipal del terme municipal. No porten armes de foc, però l’actual legislació els permet detenir i retenir delinqüents 

fins que arribin els cossos de policia, bé siguin Mossos d’Esquadra o Policia Local. 

Aquests reben formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, concretament un curs de 100 hores pre-

sencials per aconseguir la titulació homologada. Els vigilants municipals, donat el coneixement que tenen del mu-

nicipi, contribueixen a enfortir la col·laboració ciutadana a l’hora de reduir els fets delictius, ja que a més estan en 

permanent contacte amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Local en el cas que n’hi hagi. En el cas que no hi hagi 

Policia Local, la comunicació amb els Mossos d’Esquadra es canalitza a través de la xarxa Rescat, un sistema 

d’emissores de ràdio que permet la comunicació d’emergències.

•	 Homogeneïtat condicions dels agents de Policia Local. 

En l’anàlisi dels diferents cossos de Policia Local en municipis de fins a 20.000 habitants, s’ha vist que, si algun 

element característic existeix, és que no són homogenis, ni en nombre d’efectius policials, ni en funció de la 

categoria dins del cos, ni en l’escala retributiva. Paradoxalment s’observa que els municipis més petits són els 

que tenen més presència policial si es compara de manera proporcional amb els municipis amb més habitants. 

A més a més, en els municipis petits, existeix una distribució dels efectius i dels comandaments particular en 

cada municipi.

Cal, doncs, ordenar aquests aspectes i que existeixi un procés homogeneïtzador, en el qual cada policia local 

mantingui la seva identitat pròpia, però es visualitzin elements de sistema comuns entre els diferents cossos de 

Policia Local. Especialment, en el que refereix a l’escala salarial, on convindria l’existència d’un conveni, és a 

dir, un marc que reguli les retribucions de tota la Policia Local independentment del municipi al qual pertanyin. 

•	 La uniformitat i l’equipament policial

Respecte a la referència que es feia anteriorment, una possible millora tècnica que promouria dotar la Policia 

Local de més visibilitat és la unificació de la uniformitat d’aquesta. Aquest fet aportaria al ciutadà una sensació 

de més coordinació i facilitat a l’hora d’identificar la Policia Local com a part fonamental de la Policia de Cata-

lunya. La mateixa uniformitat implicaria un tracte d’igual a igual entre els diferents cossos de Policia Local de 

Catalunya, amb uns equipaments de la mateixa qualitat i aparença i del mateix disseny. En la mateixa línia cal, 

com ja es fa actualment, que els elements de protecció i autodefensa de la Policia Local tinguin uns estàndards 

i unes característiques comuns.

En aquest sentit, és necessari actualitzar el Decret 219/1996, reglament d’armament de la Policia Local. Aques-

ta Llei, en l’article 8, estableix que els policies locals han de portar una arma de foc reglamentària. Cal mantenir 

les mateixes condicions i normatives de funcionament adaptar-ho a l’ús de noves eines policials com els dispo-

sitius conductors d’energia. 
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•	 Compra agregada 

La compra agregada possibilitaria realitzar de manera més àgil i econòmica l’adquisició de material per a la 

Policia Local per part dels municipis, tant els uniformes com el material de defensa i d’autoprotecció. La com-

pra agregada implica que diferents municipis realitzen un únic concurs públic, segons el Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), segmentat en lots o no, de manera que en adquirir en conjunt més 

productes, el preu de l’adjudicació disminueix substantivament. És el que en termes microeconòmics s’anome-

na economies d’escala, és a dir, en la mesura que la producció augment el cost mitjà disminueix i el cost final 

s’abarateix.

Per tant, cal fomentar la possibilitat que diferents municipis puguin demanar el material necessari de manera 

conjunta. En aquest sentit, les associacions municipals, com l’Associació Catalana de Municipi (ACM), disposen 

d’una central de compres agregades a disposició dels municipis que en vulguin participar per diferents recursos 

i serveis, com ara l’equipament informàtic, els proveïdors d’electricitat, l’adquisició de vehicles municipals, les 

assegurances, és a dir, un conjunt de lots de compra per subministrar serveis als municipis. Es podria treballar 

per impulsar una línia de suport en la compra agregada per les uniformitats i el material policial comú en tota la 

Policia Local. Actualment, existeix per part de l’ACM un servei de compra agregada de vehicles policials, que 

permet l’adquisició, per mitjà de rènting, de vehicles policials equipats a les necessitats de l’ens local.

•	 Formació i processos de selecció de la Policia Local

Com s’ha exposat, la seguretat pública camina de la mà de la realitat social, econòmica, cultural i política de la 

societat. Per tant, per adequar-la en tot moment a les necessitats de la gent cal una àmplia formació dels cos-

sos d’emergències i de seguretat. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, compost per l’Escola de Policia 

de Catalunya, l’Escola de Bombers i la Protecció Civil, és el centre de formació dels cossos de seguretat que 

depenen del Departament d’Interior.

Els aspirants a Policia Local  reben una formació bàsica de prestigi i reconeguda. La reben a l’escola de Policia 

i és la mateixa que cursen els Mossos d’Esquadra. Un curs de nou mesos amb set mòduls formatius i 1.270 

hores de formació lectives. Ara bé, el més important és que la formació dels aspirants a policia local no acaba 

aquí, ja que constantment l’ISPC rep formació complementària i d’especialització, ja que la formació és el tret 

essencial que caracteritza l’activitat de l’ISPC. 

Cal avançar en fomentar l’homologació i l’harmonització dels processos de selecció de Policia Local, que ga-

ranteixin la mateixa  qualitat en la selecció dels cossos de Policia Local de Catalunya. D’aquesta manera els 

municipis podrien encarregar a l’ISPC la selecció dels perfils i establir metodologies i proves de selecció més 

actualitzades, uniformes i coordinades. D’aquesta manera es facilita a l’ajuntament una optimització de temps 

i de recursos que no només beneficia al consistori sinó també proporciona més garanties a tots els possibles 

aspirants que es presentin al concurs.

•	 Presència femenina en els cossos policials

En l’estudi dels diferents cossos de Policia Local que s’ha realitzat, s’ha observat una clara manca de dones 

agents de policia. Un greuge que encara és més preocupant en el que refereix a comandaments de les policies 

locals. La gran majoria de dones agents de policia són de l’escala bàsica, molt poques caporals i encara menys 

sergents. Ara bé, aquesta observació va més enllà de la mostra estudiada. Si s’observa la presència de dones 

en els 213 cossos de Policia Local existents, s’aprecia que, dels 10.631 agents, 9.475 són homes i 1.156 són 
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dones, només el 10,8% de Policia Local són dones. 

Així, en els 11 Intendents Majors no hi ha cap dona, de 31 Intendents només 3 són dones, de 104 Inspectors 

només 2 són dones, de 141 sotsinspectors només 3 són dones, de 408 sergents només 12 són sergents, de 

1.263 caporals només 83 són caporals i, respecte a l’escala bàsica, de 8.672 agents només 1.053 són dones.

•	 Mediació en la resolució de conflictes.

Avui en dia és molt visible en la societat la interacció d’una tercera persona o d’un tercer element per tal de 

resoldre un conflicte entre dues parts. És el que es coneix com a mediació en la resolució de conflictes. La me-

diació en conflictes té una dimensió multidisciplinar on intervenen àmbits com el de la psicologia, el del dret, el 

de la pedagogia, el de l’economia, el de l’empresa, el de la policia, entre d’altres. 

Per tant, es pot valorar el protagonisme de la mediació i el seu paper actiu en la construcció del model de so-

cietat especialment en els municipis. Convertint-se en una eina per a la millora de la convivència entre els ciuta-

dans. La mediació és presta de manera gratuïta, aporta un espai on el diàleg i l’assessorament miren d’aportar 

noves perspectives en les parts enfrontades, millorar la convivència ciutadana i implica en un futur immediat 

reduir el risc de conflictivitat social, és a dir, contribueix en la prevenció de conflictes.

Cal, per tant, que la Policia Local es doti d’especialistes en mediació de conflictes i que, així, els agents munici-

pals rebin formació especifica d’aquesta disciplina.

•	 Assumptes interns  

La transparència i la bona praxi són els condicionants de què a una policia democràtica se li pressuposi. Per 

aquest fet existeixen mecanismes d’avaluació i de seguiment de control davant les actuacions policials. I de la 

mateixa manera existeixen codis de conducta i normatives específiques de sanció en cas que no s’actuï com el 

reglament policial creu oportú. Davant les faltes que es puguin cometre per part d’un agent de la Policia Local, 

existeix la potestat per part de  l’alcalde d’obrir expedient sancionador i estudiar el cas, en canvi, no existeix una 

divisió d’afers interns comuna a tota la Policia Local, com hi ha en els Mossos d’Esquadra. 

Una possible millora en l’àmbit Local seria constituir un organisme que vetllés pel bon funcionament de tots els 

cossos de Policia Local i actués davant expedients sancionadors. D’aquesta manera, es garanteix encara més 

la independència en qualsevol procés, ja que no dependria de l’alcalde.

•	 Operativitat conjunta de Policia Local i de Mossos d’Esquadra

Patrulles conjuntes de Mossos d’Esquadra i de Policia Local són un èxit evident. Els indicadors de fets delictius 

demostren que en els municipis que existeixen patrulles conjuntes, els fets delictius descendeixen i la sensació 

de seguretat és més elevada. La Policia de Catalunya es basa en la proximitat, per aquest fet cal que els pro-

cediments normalitzats de treball (PNT) segueixin contemplant aquestes estratègies de proximitat. En aquest 

sentit, els agents de Policia Local són els que coneixen millor els veïns, les veïnes i els comerciants de les viles.

Elements de definició del model

Al llarg del treball hem exposat una descripció acurada del sistema de seguretat pública de Catalunya, així com 

del seu funcionament tant en el conjunt del país com a nivell local. Concretament  hem definit les principals 

característiques que conformen  la seguretat en l’àmbit local, i al mateix temps s’han realitzat algunes propostes 

de millora en el funcionament d’aquestes. 
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A continuació volem anar més enllà i dibuixar quins son els reptes de futur de la seguretat pública a Catalunya. 

És a dir quins son aquells aspectes del model de seguretat de Catalunya que cal potenciar més amb el punt de 

mira cap a un horitzó futur. Ens centrarem tant en els aspectes tècnics com polítics que caldria millorar, i també 

els que cal corregir.

El model  de seguretat pública de Catalunya és qui garanteix que Catalunya sigui un dels països més segurs, 

tant a nivell europeu com internacional. Els índex de criminalitat i l’evolució dels fets delictius demostren que 

cada any existeix una millora, i en els darrers anys es consolida la tendència decreixent. Aquest model d’èxit 

garanteix la coexistència de la plena llibertat de les persones amb unes polítiques de seguretat proporciona-

des, no invasives, i eficaces. En concret, l’efectivitat policial a Catalunya garanteix al cohesió social, la pau i la 

convivència. De fet, podem afirmar que el model de seguretat de Catalunya és qui garanteix que existeixi pros-

peritat econòmica, ja que l’atracció de capital, d’empreses o fins i tot d’activitat turística es consolida si el país 

receptor és segur. En definitiva la seguretat del nostre país condiciona favorablement el seu estat del benestar 

i de les persones que volen viure, treballar o visitar casa nostra. En un àmbit tan rellevant per al benestar de les 

persones com és la seguretat, les administracions tenen l’obligació de sumar esforços per garantir uns serveis 

públics de màxima qualitat. La col•laboració institucional serveix per cercar solucions per garantir i per millorar 

la seguretat i la tranquil•litat de les persones.

El model de seguretat de Catalunya té èxit perquè facilita que existeixi una societat segura, un país just i integra-

dor, plural i tolerant. Amb els anys i molt d’esforç de tots els agents implicats hem aconseguit que  situacions de 

violència, intimidació, persecució, i en general sensació d’inseguretat, siguin fets puntuals i aïllats.  Per aquest 

motiu,  ens hem de sentir orgullosos d’un model ha fet possible construir una societat més justa i segura.

Com hem dit anteriorment, el que fa falta després d’anys de funcionament del nostre model és preveure cap on 

anem. Com ha de ser per exemple, el model de seguretat pública especialment en relació al sistema policial, 

tant  en els popers  anys com en les properes dècades.

El context actual ens demostra que la realitat és canviant i cal definir nous elements comuns en matèria de polí-

tiques de seguretat. Ens ubiquem en un món global intercomunicat que afavoreix l’aparició de noves amenaces 

per a la seguretat i la convivència. Aquestes requereixen un esforç i una alta preparació tècnica  per part dels 

planificadors de les polítiques públiques.  Cada dia som més vulnerables davant les noves amenaces que apa-

reixen, com la radicalització en l’àmbit terrorista, l’ús de les tecnologies de la informació amb finalitats delictives, 

la interconnexió global, entre altres nous reptes de seguretat existents.

Un dels pilars del model de seguretat és el sistema policial català, conformat per la Policia de la Generali-

tat-Mossos d’Esquadra i per les policies locals. Els mossos d’esquadra actuen com a policia integral de Cata-

lunya basada en el caràcter de proximitat i vocació de servei amb competències expresses en matèria de se-

guretat ciutadana, policia administrativa, policia judicial, de trànsit i seguretat viària, i les Policies Locals actuen 

coordinadament amb la Policia de la Generalitat.

La policia de Catalunya  és un orgull per al país i un exemple que fins ara el marc jurídic català ha donat una 

resposta efectiva. El marc jurídic que regula la policia de Catalunya s’estableix pel marc jurídic detallat en altres 

capítols; per la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, la Llei 10/1994, d’1 de juliol, de la Policia de 

la Generalitat-Mossos d’Esquadra, la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública 

Capítol 7. Cap a un nou model de policia de Catalunya
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de Catalunya, i la Llei 10/2007,de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha estat efectiu.

Per aquest fet, cal tendir a un procés de coordinació cada cop més estret fins a arribar a la total sincronització 

dels cossos de Policia Local i els Mossos d’ Esquadra. Ambdós cossos treballen per oferir un millor servei a la 

ciutadania, basant-se en les bones actuacions en la prevenció i la seguretat ciutadana des de la més immediata 

proximitat. La proximitat és el valor més sòlid que té el nostre model policial, i perquè funcioni bé cal una policia 

vocacional amb la motivació d’assistir als ciutadans i vetllar per la convivència. Per això es tant important la 

funció assistencial i de proximitat i la coordinació i col•laboració de la Policia de Catalunya. 

Al llarg d’aquests anys han existit factors determinats en la configuració de la Policia de Catalunya, com el 

desplegament territorial a tot el territori de Catalunya que va finalitzar a l’any 2008. D’aquest desplegament cal 

destacar  com a més significatiu l’arribada del cos de mossos d’esquadra a Barcelona el novembre de l’any 

2005. Així, anys més tard podem dir que malgrat les dificultats els mossos d’esquadra son una policia integral 

amb una gran acceptació que ha demostrat una voluntat de millora continua del servei que presta, que opera 

en plena col·laboració amb les policies locals dels municipis.

En aquest sentit l’aprovació de l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya l’any 2006 va suposar unes noves com-

petències en matèria de seguretat pública. Concretament l’article 164, com ja hem detallat en altres capítols, 

atorga noves funcions al cos de mossos d’esquadra i tanmateix estableix un concepte fins ara no emprat, el de 

l’ordenació de les policies locals. Tant és així, que l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya faculta al Govern de la 

Generalitat de Catalunya com a entitat amb capacitat reguladora sobre les policies locals. No obstant, el màxim 

responsable de cada policia local segueix essent l’alcalde del municipi.

Però aquesta situació de partida, exitosa durant molts anys, en l’època actual no és del tot suficient. Ja hem 

exposat que existeixen diferents fenòmens que impliquen activitats i modalitats delictives més complexes, no-

ves amenaces, aspectes globalitzats i una exigència de la ciutadania cada cop més creixent. Per aquest fet cal 

que es revisi  el model policial i que s’incorporin aquelles millores que donin resposta les noves necessitats. En 

aquest sentit cal una aposta política de les institucions catalanes per impulsar els canvis necessaris per conso-

lidar més aquest model de policia de Catalunya.

Per fer-ho el Parlament de Catalunya hauria d’aprovar un nou marc legal, d’acord amb les observacions dels 

ajuntaments i les policies locals, les entitats municipalistes i òbviament del Govern de Catalunya.  Convindrà que 

en la cambra legislativa del Parlament de Catalunya es defineixi jurídicament i organitzativament la Policia de 

Catalunya.  El punt de partida és el que dictaminen les competències actuals i el marc jurídic vigent.  El model 

actual, conformat per les policies locals i els mossos d’esquadra, posa en valor la proximitat, l’atenció i el servei 

al ciutadà com a element principal del model on cada cos policial té la seva especialització i àmbit d’actuació. 

Convé treballar per desenvolupar un projecte de llei sobre la Policia de Catalunya que integri aspectes que po-

tenciïn i permetin la coordinació entre el cos de Mossos d’Esquadra i els de la Policia Local, tant en aspectes 

operatius com organitzatius. Aspectes com nous procediments de col•laboració, de diferenciació de compe-

tències o de potenciar serveis comuns com compres compartides, uniformitats i sistemes informàtics. La llei 

ha de permetre que les singularitats territorials dels municipis quedin reconegudes i que la Policia Local sigui 

corretja de transmissió. Si es compta amb una formació conjunta i un sistema d’informació policial compartida.

Aquest model ha de seguir essent així, amb la coexistència dels dos cossos policials. Per tant, val la pena 

assenyalar que alguna de les tesis mes recurrents consistents en unificar els dos cossos policials no és una 

opció recomanable. Fins i tot, diferents estudis, així com alcaldes i representats institucionals recomanarien la 

unificació de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra en una policia única. Respecte a aquesta tesi, com hem 

dit, ho considerem tècnicament inviable.  A Catalunya hi ha uns cossos de seguretat formats per Policia Local 

i per Mossos d’Esquadra altament eficients i molt efectius. S’observa que la Policia Local té un paper rellevant 
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com a actor principal en el desenvolupament del model de seguretat de proximitat que té a Catalunya. Si bé és 

cert, que en l’anàlisi detallada de la Policia Local dels municipis més petits s’ha observat que, des del punt de 

vista de la gestió pública, podrien ser més eficients del que els indicadors demostren. 

Possiblement en altres latituds de la història era necessari que alguns municipis petits creessin cossos de Policia 

Local, en canvi, i d’acord amb les observacions realitzades al llarg del treball, en l’actualitat s’està més a prop 

d’un nou paradigma policial. En el qual els municipis petits no han de crear cossos de Policia Local. Així mateix, 

els municipis petits que en disposin cal que treballin per una millor coordinació amb els Mossos d’Esquadra i 

exerceixin les seves competències. El més òptim i consistent es impulsar  el funcionament de la Policia Local 

dels municipis més grans de 20.000 habitants i reforcin la coordinació policial amb els Mossos d’Esquadra i 

apliquin les recomanacions de millora exposades en el treball. Tanmateix, obrir la porta a què els municipis més 

petits de 20.000 habitants amb Policia Local que considerin que volen deixar de prestar aquest servei, puguin 

realitzar-ho gradualment. 

Nou model competencial i estructural

Caldrà trobar un punt d’equilibri entre els posicionaments polítics i les argumentacions tècniques per tal d’acon-

seguir que el model policial que es construeixi sigui el més eficient i beneficiós per a la ciutadania. Es necessari 

millorar quines son les distribucions de competències i discernir bé quin cos fa cada tasca per oferir el servei 

policials a la població amb la millor eficiència possible. Cal doncs, distingir clarament les limitacions que té cada 

cos policial en relació les seves actuacions, ja siguin  de servei ordinari o de servei especialitzat. El mossos d’es-

quadra desenvolupen totes les funcions pròpies de policia a Catalunya a excepció de les que no s’han transferit 

a la Generalitat i no es reflexa en el marc competencial de l’Estatut. Aquestes competències en son les que 

l’estat espanyol es reserva l’exclusivitat com  serien:

• Control d’armes i explosius

• Immigració i estrangeria

• Control duaner , fronterer i resguard fiscal

• Expedició de documents nacionals d’identitat i passaports

• Seguretat marítima 

• Seguretat aeroportuària i portuària

• Seguretat nuclear

Per fer efectives aquestes noves competències, tècnicament caldria establir un nou marc normatiu que les regu-

les, la dotació de recursos humans, tècnics i materials que ho fessin possible. En relació el marc competencial 

cal indicar que caldria desenvolupar un nou decret d’estructura del Departament que s’adeqüés a l’ articulat 

vigent de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

En matèria de policia local es necessari plantejar també un seguit de millores tal i com s’ha exposat en el treball. 

No obstant, el  veritablement important es que s’estableixi un nou sistema de coordinació operativa en dues 

dimensions.  Entre les pròpies policies locals, i així mateix entre les policies locals i els mossos d’esquadra. Des-

prés d’ onze anys d’Estatut d’Autonomia de Catalunya ha quedat clar que l’article que preveu la competència 

d’ordenació de les policies locals no és suficient. Com tampoc ho son alguns dels  instruments que actualment 

ja existeixen per assegurar l’ordenació i la coordinació operativa dels cossos policials. Operativament  en de-

terminades situacions apareixen disfuncions entre  el màxim responsable polític d’una policia local i els seus 

comandaments policials. Calen doncs, mesures que tot  garantint en tot moment l’ autonomia municipal han de 

servir per poder modificar qüestions estructurals i fins i tot funcionarials. Una possibilitat seria que la Generalitat 

de Catalunya disposes d’un nou decret que establis un nou marc legal de coordinació operativa entre la Policia 
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de la Generalitat- mossos d’esquadra i les policies locals. És adir, totes aquelles relacions de col·laboració que 

s’estableixen en els Meses de Coordinació Operativa que depenen de les Juntes Locals de Seguretat dels mu-

nicipis, fossin regulades uniformement. De manera que els caps de les policies locals i els caps de les regions 

policials dels mossos d’esquadra coordinin les seves actuacions en àmbit territorial. 

Després d’exposar el nou marc competencial i legislatiu que hauria d’ impulsar-se per a la millora del model  de 

policia de Catalunya, tot seguit presentem aspectes més concrets que poden tenir incidència en el model. Al ca-

pítol anterior hem assenyalat algunes mesures aplicables per a la millora del funcionament de les policies locals. 

Parlàvem d’aspectes com  mancomunar serveis policials entre municipis, la innovació tecnològica en l’àmbit 

de la seguretat pública, la coordinació operativa entres els diferents actors de seguretat pública del municipi, la 

millora del funcionament de les Juntes Locals de Seguretat, la Seguretat privada als municipis, la Homogeneïtat 

condicions dels agents de Policia Local, la uniformitat i l’equipament policial o la compra agregada, la formació 

i processos de selecció de la Policia Local, la presència femenina en els cossos policials, o la mediació en la 

resolució de conflictes. Aquestes recomanacions no van en contra de les competències que tenen les policies 

locals al municipal, ni tampoc pretenen una afectació en el marc competencial.  Son procediments tècnics que 

es realitzen per oferir unes facilitats als alcaldes i les alcaldesses que tenen a càrrec una policia local. Vistos els 

canvis tècnics , tot seguit detallem  els canvis estructurals que haurien de produir-se. Un seguit de propostes 

que poden implicar un canvi en el model de la Policia de Catalunya. Son canvis que podem considerar estruc-

turals i que la seva aplicació hauria d’estar coordinada pel Departament d’Interior preveient-ne els recursos 

tècnics, econòmics i humans necessaris per donar viabilitat a aquest impuls.

El primer d’aquests canvis estructurals que incidiria en el funcionament de les policies dels municipis, és una 

nova regulació dels caps de policia local. Cal establir un sistema que permeti als governs municipals promoure 

relleus en els comandaments de la policia local de manera àgil. Es necessari que aquest procés es realitzi amb 

seguretat jurídica i respectant els drets funcionarials dels treballadors, però fa falta que existeixin relleus genera-

cionals en les estructures de presa de decisió de les policies locals. En molts municipis amb policia local aquesta 

transició ja s’ha començat a dur a terme, però en la majoria aquest fet no es produeix, ja que les estructures 

administratives son molt estàtiques. S’ha de treballar perquè les estructures de direcció, és a dir els comanda-

ments de les policies locals, siguin el més accessibles possibles a la resta de la plantilla del cos, de manera que 

es produeixi una cohesió i una relació més humana dins de la jerarquització que ha de regir en un cos policial.

Un segon element és relatiu els aspectes més administratius del funcionament de les policies. Cal establir 

mesures que puguin compensar els efectes que la mobilitat inter-administrativa suposa als municipis. Aquest 

fet implica que l’ajuntament en qüestió perdi els agents seleccionats i formats, per anar a un altre cos policial. 

És a dir, moltes vegades després que un agent de policia destinat a un municipi hagi superat les proves de 

selecció o ascens a l’ Institut de Seguretat Pública, abans que retorni el seu cos policial altres municipis l’in-

corporen per concurs. Creant així, una doble problemàtica per l’ajuntament. Primer perquè durant el període 

de formació aquest consistori li ha estat abonant el sou públic corresponent, i per tant pagant la formació. En 

segon lloc perquè  al marxar quedarà una plaça vacant que tardarà temps en cobrir-se. Per aquest fet s’hauria 

de  limitar, o si més no establir mesures temporals compensatòries per tal d’evitar problemes de personal que 

generen aquestes migracions en les organitzacions policials. En certa manera, establir una clàusula de recessió, 

on l’ajuntament a canvi de formar i promocionar l’agent de policia local s’assegura que estarà al cos un temps 

mínim establert.  

Un tercer element important és l’accés al cos policial. Es necessari revisar aquells criteris que fan referència 

a l’obtenció de la condició d’agent de l’autoritat. És a dir cal revisar quines són les limitacions d’accés  el cos 

policial, tant pel que refereix a l’edat,  com a les actituds i a les aptituds. Tanmateix es necessari definir uns nous 
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criteris de requisits, tant per les proves físiques com les actitudinals. És a dir, sabem que els aspirats reben tots 

la mateixa formació un cop son a l’ISPC, ja siguin policies locals com mossos d’esquadra.  En canvi la con-

vocatòria pública que realitza cada ajuntament, en general no tenen unes bases, ni uns estàndards comuns, 

i no sempre existeix la mateixa similitud en els criteris de convocatòria. En el marc dels aspectes de recursos 

humans, un dels àmbits que també cal afrontar és el relatiu el règim estatutari i del conveni laboral. El qual fa 

referència  a les incompatibilitats i el règim disciplinari de la policia de Catalunya. És a dir caldria fer una unifica-

ció de les característiques de cadascuna dels diferents cossos perquè així existeixi una igualtat de condicions.

Un quart element recauria en els reforços de les plantilles dels cossos de policia local. En aquesta línia, és im-

portant replantejar la figura administrativa dels policies interins. En l’actualitat s’hauria d’extingir ja que a nivell 

funcionarial es troben en un buit legal. Son funcionaris laborals, però no tenen la condició d’agent de l’autoritat. 

En la mesura que els  policies interins es vagin jubilant cal reemplaçar-los per agents professionalitzats amb una 

formació de primera qualitat i que per tant siguin plena condició de funcionaris i d’ agent de l’autoritat. D’altra 

banda es necessari regular i donar un gran impuls a la figura de l’auxiliar de policia o que també s’anomena 

vigilant municipal. Es imprescindible que la figura del vigilant es professionalitzi, se’ls doti de millor formació i 

es potenciï la seva implantació en els ajuntaments. Com hem apuntat, una preocupació molt latent entre els 

responsables municipals és en aquells casos del municipi no compti amb una policia local ja que els serveis 

imprescindible seguretat no queden coberts i el cos de mossos d’Esquadra no té una capacitat operativa. 

Aquesta afigura possibilita la cobertura dels serveis bàsics en matèria de seguretat i pot beneficar als municipi 

que no tinguin capacitat de crear un cos de policia local. Els principals aspectes que s’haurien de regular sobre 

els vigilants municipals son qüestions com la seva identificació com a agents de l’autoritat i la seva condició 

funcionarial , i no de personal laboral de l’administració. 

Caldria també establir mecanismes de selecció i formació de capacitat i aptituds al mateix Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya. Els vigilants municipals un cop graduats haurien de seguir un programa formatiu continu 

per tal d’ adquirir coneixements i tècniques com l’ús i accés a base de dades d’interès policial, o  aspectes de 

coordinació operativa amb cossos policials. Per exemple poden contribuir favorablement en qüestions adminis-

tratives de l’ajuntament, vetllant pel compliment de les ordenances municipals de la població, contra actes d’ 

incivisme, regulació del transit (especialment en espasi sensibles entrada i sortides d’ escoles), o aspectes de 

mediació, entre altres.

En cinquè lloc es creu recomanable la inclusió de les policies portuàries tant de Barcelona com de Tarragona 

dins el sistema públic Català de seguretat. Per una integritat total dins del sistema de policia de Catalunya s’han 

d’assumir les competències en matèria de seguretat portuària.

En sisè lloc, en aquest nou model de seguretat pública que plantegem existeix un altre vector estratègic. 

Aquest és el que correspon a la presència internacional de la policia de Catalunya i la cooperació internacional. 

Cal recordar que el marc legal estatutari vigent ens atorga unes competències que ja hauria de fer anys que 

s’apliquen. Per exemple l’ Art 164.4 diu que la Generalitat, d’acord amb l’Estat, ha d’ésser present en els grups 

de treball de col•laboració amb les policies d’altres països en què participi l’Estat. O l’ Art 164.5 que dona les 

competències en matèria de la policia judicial i la investigació criminal, incloent-hi les diverses formes de crim 

organitzat i terrorisme, en els termes que estableixin les lleis.

En conclusió, aquest  seguit de reformes normatives, tècniques, i de funcionament son les que haurien de 

permetre que el sistema de policia de Catalunya estigui el més actualitzat possible, i el més important, tingui un 

llarg recorregut per tots els anys que vindran. En aquest sentit l’essència principal és que existeixi una major 

coordinació dels cossos policials que formen la policia de Catalunya. D’aquesta manera la principal missió que 

té un cos policial, com és garantir la seguretat exercici dels drets i les llibertats les persones, seguirà essent una 

realitat. Amb aquests canvis,  es considera que s’ aconseguirà superar el nivell de reconeixement social que te-
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nen les policies locals. Però per desenvolupar aquestes polítiques públiques de seguretat calen recursos. Cal in-

versió econòmica, i dedicar partides pressupostàries en aquests aspectes que ens preocupen. Totes aquestes 

reformes jurídiques, totes aquestes millores tècniques no seran útils si no van acompanyades d’una injecció de 

recursos públics que facin que les policies estiguin ben equipades tant a nivell tecnològic, com a nivell d’efectius 

i de recursos materials. En els darrers anys ha existit una forta desinversió amb les polítiques seguretat pública, 

i ha arribat el moment de revertir-ho. Aquesta situació no es pot tornar a repetir més, per tant hem de fer-nos 

el propòsit que les institucions situaran les polítiques de seguretat com a prioritàries, tant en la decisió política, 

com en la planificació i en la despesa pública.
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A continuació presentem un recull de definicions que ajuden a comprendre alguns conceptes de la seguretat 

pública a Catalunya. En concret aquells aspectes que més incideixen en el dia a dia de les policies locals i dels 

Ajuntaments, o  si més no els més recurrents. El recull s’ha elaborat en funció d’aquells termes que més es van 

repetint al llarg del treball. Per la seva especificitat tècnica la definició d’algun dels termes és literal tal i com ho 

expressa la norma jurídica que els regula. D’altres conceptes estan definits subjectivament entenent-los coma 

interpretació lliure.

A.0 Recull legislatiu Seguretat Pública

Sistema de Seguretat Pública a Catalunya

• Decret 29/2012, de 13 de març, del Reglament del Consell de Seguretat de Catalunya. (DOGC núm. 6068 

de 15.03.2012).

• Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya (DOGC núm. 3865, de 

15 d’abril de 2003). 

• Policia de la Generalitat - Mossos d’esquadra

• Llei 19/1983, de 14 de juliol, per la qual es crea la Policia Autonòmica de la Generalitat de Catalunya (DOGC 

núm 347, de 22 de juliol de 1983)

• Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra(DOGC núm 1965, de 28 

d’octubre de 1994)

• Decret 145/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament intern del 

Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra (DOGC núm. 2203, de 8 de maig de 1996)

Policies locals

• Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals (DOGC núm. 1469, de 19 de juliol de 1991

• El Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de 

les policies locals.

• Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de seguretat(DOGC núm. 2671, d’1 de 

juliol de 1998)

A.1 El Sistema de Seguretat Pública

El context actual ens demostra que la realitat és canviant i cal definir nous elements comuns en matèria de 

polítiques de seguretat. Les noves realitats polítiques, socials i econòmiques dibuixen un escenari amb reptes 

diferents, els quals l’administració pública no havia gestionat fins l’actualitat. Ens ubiquem en un món global 

intercomunicat que afavoreix l’aparició de noves amenaces per a la seguretat i la convivència. 

Aquestes requereixen un esforç i una alta preparació tècnica  per part dels planificadors de les polítiques de 

Annex. Glossari de termes de la seguretat pública de 
Catalunya
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seguretat. L’objectiu no és altre que aconseguir un entorn segur per a l’exercici de les llibertats dels ciutadans i 

la convivència ciutadana.

La llei 4/2003 d’ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya recull la importància de la coordina-

ció, informació, cooperació i lleialtat institucional entres les administracions públiques en matèria de seguretat. 

Concretament assenyala als municipis un paper destacat en la participació en el disseny i el seguiment de les 

polítiques locals de seguretat i en l’execució de les competències que els són pròpies en aquest àmbit.

Des del Departament d’Interior i d’acord amb el que estableix el marc legal, treballem colze a colze amb els 

municipis per treballar conjuntament i oferir un millor servei a la ciutadania. Per exemple participant a partir de 

les Juntes Locals de Seguretat i les comissions regionals de seguretat, o contribuint amb els convenis de col•la-

boració i els diferents tipus de plans de seguretat.

A.2 La Junta de Seguretat de Catalunya

La Junta de Seguretat Pública de Catalunya és l’òrgan superior de coordinació de composició paritària entra la 

Policia de la Generalitat i de les forces i Cossos de Seguretat de l’ Estat.

En aquest sentit, segons estableix l’Estatut les funcions són les de coordinar l’actuació de la Policia de la Ge-

neralitat i de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat així com determinar el funcionament de la Policia de la 

Generalitat. És a dir confegir el reglament de funcionament, establir tant les dotacions dotacions com la  com-

posició numèrica policial, el disseny de l’estructura de comandament, i els criteris de selecció.

S’estableixen també els protocols de coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’estat i les Policies 

Locals, per tal de respectar les competències en matèria de seguretat ciutadana que té cada un dels cossos 

policials.  ¡La Junta de Seguretat de Catalunya estableix les bases del model policial de Catalunya i determina 

les competències que corresponen a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. 

En aquest sentit cal dir que els competències que desenvolupa la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra 

són de seguretat ciutadana, policia administrativa, policia judicial, competències en cooperació amb les policies 

locals i altres transferides en l’article 150.2 de la Constitució espanyola com son les competències de trànsit.

A.3 Juntes Locals de Seguretat

La junta local de seguretat és un òrgan que coordina les polítiques de seguretat pública local, estableix els cri-

teris de coordinació i cooperació amb els cosso policials i altres serveis de seguretat pública que participin al 

municipi. És presidida per l’alcalde o alcaldessa els quals n’esdevenen les màximes autoritats.

En matèria de seguretat pública els municipis es regeixen per un pla local de seguretat, el qual ha de ser apro-

vat per plenari i coherent amb el Pla de Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. En aquest espai els 

diferents cossos de seguretat que actuen al municipi comparteixen els indicadors de seguretat i la informació 

relativa a fets delictius més destacat de la localitat. D’aquesta manera s’estableixen prioritats, accions , cam-

panyes de prevenció a nivell municipal. 

A.4 Consell de Seguretat de Catalunya

El Consell de Seguretat de Catalunya és l’òrgan consultiu i de participació superior a Catalunya en matèria de 

seguretat, sens perjudici de les funcions i de les competències dels òrgans que la legislació vigent estableix en 
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els sectors de la seguretat pública i la policia, la protecció civil, la seguretat viària i la seguretat privada.

El Consell de Seguretat de Catalunya s’adscriu al departament competent en matèria de seguretat pública, el 

qual li ha de prestar el suport tècnic que necessiti per al compliment de les funcions que té encomanades i, 

especialment, ha de posar a la seva disposició els resultats de l’Enquesta sobre seguretat pública de Catalunya 

i els estudis sobre la matèria que elabora periòdicament. Correspon a la direcció general competent en matèria 

d’administració de seguretat donar suport al Consell de Seguretat de Catalunya.

Les funcions del Consell són:

• Analitzar, estudiar i avaluar la situació de la seguretat a Catalunya a partir dels resultats de l’Enquesta de 

seguretat pública de Catalunya i els estudis sobre aquest àmbit que el departament competent en matèria 

de seguretat pública elabora periòdicament, i emetre un informe anual sobre la seva evolució, i altres infor-

mes que consideri convenients.

• Promoure i proposar mesures generals i iniciatives de millora de la situació de la seguretat a Catalunya, i 

presentar-les, si escau, als organismes competents.

• Conèixer i impulsar iniciatives adreçades a la millora dels serveis de les diverses administracions relacionats 

amb la seguretat pública a Catalunya.

• Acordar la constitució de comissions d’estudi i de grups de treball, i fixar-ne l’àmbit i els criteris d’actuació.

• Conèixer del Pla general de seguretat de Catalunya i informar la Carta de serveis públics de seguretat.

A.5 Comissió de Policia de Catalunya

La Comissió de Policia de Catalunya és l’òrgan col·legiat consultiu superior en matèria de coordinació entre la 

Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i les policies locals a Catalunya. S’adscriu al departament titular 

de les competències en matèria de seguretat pública. La Comissió pot crear subcomissions i grups de treball, 

permanents o ocasionals, per al millor compliment de les seves funcions.

Les seves funcions són:

•	 Conèixer l’aplicació dels convenis i altres acords subscrits entre el departament titular de les competències 

en matèria de seguretat pública i els ajuntaments, fer-ne el seguiment, emetre els informes i fer les recoma-

nacions que escaiguin.

•	 Conèixer i debatre les qüestions de caràcter organitzatiu i operatiu que afectin la coordinació entre els 

cossos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya, presentar 

les propostes que s’escaiguin a les autoritats i les institucions competents en la matèria i informar-les amb 

caràcter previ a l’aprovació pel Govern.

•	 Emetre un informe preceptiu no vinculant en matèria d’organització i estructura interna al qual s’han d’ajus-

tar les policies locals, i d’accés, formació i promoció de llurs membres.

•	 Promoure iniciatives i estudis per a la millora de la coordinació entre la Policia de la Generalitat - Mossos 

d’Esquadra i les policies locals, i el foment de l’homogeneïtzació dels mitjans i els sistemes i de les activitats 

formatives.

•	 Emetre un informe preceptiu no vinculant sobre les normes relatives a uniformitat i altres elements d’iden-

tificació de les policies locals que hagin d’ésser aprovades pel departament titular de les competències en 

matèria de seguretat pública. 

A.6 Comissió de Coordinació de policies Locals



La seguretat pública en l’àmbit local
61

Des de l’aprovació de la Llei 10/1984 de coordinació de les policies locals de Catalunya i la Llei 16/1991 de les 

policies locals, on s’estableixen els trets fonamentals de la coordinació, l’objectiu del Govern de la Generalitat 

ha estat orientat a potenciar les policies locals, respectant l’autonomia municipal i estimulant la participació dels 

ajuntaments mitjançant la Comissió de Coordinació de la Policia de Catalunya i dels grups tècnics de treball.

La Direcció General d’Administració de Seguretat mitjançant la Subdirecció General de Coordinació de la Policia 

de Catalunya té com a finalitat general la coordinació de les relacions institucionals, l’assessorament tècnic i 

jurídic, i la gestió administrativa entre la Direcció General de la Policia i els ajuntaments, orientada a la finalitat 

última de coordinació operativa entre la Policia de la Generalitat — Mossos d’Esquadra i les policies locals, per 

tal d’establir un règim jurídic homogeni i d’homologació de procediments tècnics i sistemes de gestió policial 

que les integri en un mateix sistema de seguretat pública.

La Policia de Catalunya, formada pels Mossos d’Esquadra i les policies locals, ha de ser capdavantera en la 

creació d’aquests nous instruments de treball i viu reflex de transparència i fàcil accés als usuaris dels serveis.

La coordinació policial representa la necessitat de la suma d’esforços i de recursos que, en matèria de segu-

retat, han de realitzar les diferents administracions. En el decurs dels darrers anys s’ha fet un important treball 

de relacions entre el món local i la Generalitat, en la formació policial conjunta, en el desplegament territorial i 

normatiu i en l’ordenació i la vertebració d’un sistema integrat de seguretat pública per a Catalunya.

•	 La promoció de la planificació, la integració i l’assignació eficient de recursos en el sistema de seguretat.

•	 La promoció d’instruments de millora de la qualitat en els serveis de seguretat i policia i la innovació de 

sistemes tecnològics.

•	 La promoció i estructuració d’un sistema eficient d’informació, participació i relació dels ciutadans amb el 

sistema de seguretat.

•	 L’impuls d’un servei que permeti la recepció, la resposta i el tractament de les queixes i peticions dels ciu-

tadans en matèria de seguretat i policia.

•	 Elaboració de propostes normatives, formatives, d’implantació de processos de qualitat i millora relaciona-

des amb la policia de Catalunya.

•	 L’elaboració de directrius tècniques i de procediments comuns del sistema de seguretat i policia.

•	 Proposar criteris de col·laboració i coordinació dels serveis públics i privats de seguretat en col·laboració 

amb la Subdirecció General de Seguretat Interior.

•	 L’elaboració de projectes, estudis, auditories i informes relacionats amb els serveis de seguretat.

•	 Donar suport en l’elaboració, implantació i seguiment de cartes de servei.

•	 Impulsar i participar en l’organització de cursos, jornades, congressos o seminaris, en col·laboració amb 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

L’estudi i proposició d’iniciatives per millorar la coordinació i la gestió dels serveis de policia.

•	 La supervisió dels convenis i acords que s’hagin de subscriure en matèria de seguretat pública.

•	 El suport tècnic, jurídic i administratiu als òrgans consultius i de participació del sistema de seguretat.

•	 El suport i assistència tècnica a les autoritats locals del sistema de seguretat en el disseny de les polítiques 

locals de seguretat.

A.7 Principis bàsics d’actuació del cossos de policia

Segons l’art. 5 de la Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de seguretat, així com en les diferents lleis de 

coordinació.

Abans de prendre possessió del càrrec, els membres de les policies locals han de jurar o prometre acatar la 
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Constitució espanyola com a norma fonamental de l’Estat i respectar i observar l’Estatut d’autonomia com a 

norma institucional bàsica.

Són principis bàsics d’actuació dels membres de les forces i cossos de seguretat els següents:

•	 Exercir la seva funció amb absolut respecte a la Constitució espanyola i a la resta de l’ordenament jurídic.

•	 Actuar, en el compliment de les seves funcions, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en con-

seqüència, sense discriminació alguna per raó de raça, sexe, religió o opinió.

•	 Actuar amb integritat i dignitat. En particular, ha d’abstenir-se de tot acte de corrupció i oposar-se’n.

•	 Subjectar-se en la seva actuació professional, als principis de jerarquia i subordinació. En cap cas, l’obe-

diència deguda podrà emparar ordres que comportin l’execució d’actes que manifestament constitueixin 

delicte o siguin contraris a la Constitució espanyola a les lleis.

•	 Col·laborar amb l’Administració de Justícia i auxiliar-la en els termes establerts en la Llei.

• Relacions amb la comunitat, singularment:

•	 En l’exercici de les seves funcions han d’actuar amb la decisió necessària i sense demora quan d’això 

depengui evitar un dany greu, immediat i irreparable; regint-se, en fer-ho, pels principis de congruència, 

oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast.

•	 Només han d’utilitzar les armes en les situacions que existeixi un risc racionalment greu per la seva vida, la 

seva integritat física o les de terceres persones, o en aquelles circumstàncies que puguin suposar un greu 

risc per a la seguretat ciutadana i de conformitat amb els principis que es refereixen a l’apartat anterior.

• Tractament de detinguts, especialment:

•	 Els membres de les forces i cossos de seguretat han d’identificar-se degudament com a tals en el moment 

d’efectuar una detenció.

•	 Vetllaran per la vida i integritat física de les persones que detinguin o que es trobin sota la seva custòdia i 

respectaran l’honor i la dignitat de les persones.

•	 Acompliran i observaran amb la deguda diligència els tràmits, terminis i requisits exigits per l’ordenament 

jurídic, quan es procedeixi a la detenció d’una persona.

•	 Dedicació professional. Han de portar a terme les seves funcions amb total dedicació, havent d’intervenir 

sempre, en qualsevol temps i lloc, es trobin o no de servei, en defensa de la Llei i de la seguretat ciutadana.

•	 Secret professional. Han de guardar rigorós secret respecte a totes les informacions que coneguin per raó 

o en ocasió de l’acompliment de les seves funcions. No estaran obligats a revelar les fonts d’informació tret 

que l’exercici de les seves funcions o les disposicions de la Llei els imposin a actuar d’altra manera.

•	 Responsabilitats. Són responsables personal i directament pels actes que, en la seva actuació professio-

nal, portin a terme, infringint o vulnerat les normes legals, així com les reglamentàries que regeixen la seva 

professió i els principis enunciats anteriorment, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que pugui 

correspondre a les administracions públiques per les mateixes.

A.8 Competències en matèria de seguretat pública del Ministeri de l’Interior de l’estat espanyol.

Al Ministeri de l’Interior li correspon segons el  Real Decreto 400/2012, de 17 de febrer (Estructura  orgànica 

bàsica del Ministeri de l’Interior (BOE núm. 42, de 18 de febrer)

•	 La preparació i execució de la política del Govern en relació amb l’administració general de la seguretat 

ciutadana. 

•	 La promoció de les condicions per a l’exercici dels drets fonamentals, especialment en relació amb la 

llibertat i seguretat personal, en els termes que estableix la Constitució Espanyola i en les lleis que els des-

envolupin.

•	 El comandament superior, i la direcció i coordinació de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

•	 El control de les empreses i el personal de seguretat privada.
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•	 L’exercici de les competències que, en l’àmbit policial, li atribueix la legislació vigent en matèria d’estran-

geria. 

•	 El règim d’asil, refugi, règim d’apàtrides i protecció a desplaçats.

•	 L’administració i règim de les institucions penitenciàries. 

•	 La realització de les actuacions necessàries per al desenvolupament dels processos electorals.

•	 L’exercici de les competències legalment atribuïdes sobre protecció civil. 

•	 L’administració general de la policia de circulació i de la seguretat viària

A.9 Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà 1789

Els representants del poble francès, constituïts en Assemblea Nacional, considerant que la ignorància, l’oblit  o 

el menyspreu dels drets de l’home són les úniques causes de les desgràcies públiques i de la corrupció dels 

governs, han resolt exposar, en una Declaració solemne, els drets naturals, inalienables i sagrats de l’home; a fi 

que aquest declaració, constantment present a tots els membres del cos social, els recordi sens treva els seus 

drets i els seus deures; a fi que els actes del poder legislatiu i els del poder executiu, podent ser a cada instant 

comparats amb la finalitat de tota institució política, en resultin més respectats; a fi que les reclamacions dels 

ciutadans, fundades a partir d’ara en principis simples i incontestables, tendeixin sempre al manteniment de la 

Constitució i a la felicitat de tots.

En conseqüència, l’Assemblea Nacional reconeix i declara, en presència i sota els auspicis de l’Ésser Suprem, 

els següents drets de l’home i del ciutadà.

Article 1. Els homes neixen i resten lliures i iguals en drets; les distincions socials només poden estar fundades 

en la utilitat comuna.

Article 2. La finalitat de tota associació política és la conservació dels drets naturals i imprescriptibles de l’home. 

Aquests drets són la llibertat, la propietat, la seguretat i la resistència a l’opressió.

Article 3. El principi de tota sobirania resideix essencialment en la nació: cap cos, cap individu, no pot exercir 

cap mena d’autoritat que no emani d’ella expressament.

Article 4. La llibertat consisteix en poder fer tot el que no sigui perjudicial per als altres. Així, l’exercici dels drets 

naturals de cada home no té cap més límit que aquells que asseguren als altres membres de la societat gaudir 

d’aquests mateixos drets; aquests límits només poden ser determinats per la llei.

Article 5. La llei només té dret a prohibir les accions nocives per a la societat. Tot allò que no està prohibit per la 

llei no pot ser impedit, i ningú no pot ser obligat a fer el que la llei no ordena.

Article 6. La llei és la expressió de la voluntat general. Tots els ciutadans tenen dret a cooperar personalment, o 

per mitjà dels seus representants, en la seva formació. La llei ha de ser idèntica per a tothom, tant per protegir 

com per castigar. Com que tots els ciutadans són iguals davant dels seus ulls, són igualment admissibles a 

totes les dignitats, càrrecs i feines públiques, segons la seva capacitat, i sense cap més distinció que la de les 

seves virtuts i talents.

Article 7. Cap home no pot ser acusat, arrestat ni detingut sinó en els casos determinats per la llei i segons les 

formes prescrites per ella. Els qui sol·liciten, expedeixen, executen o fan executar ordres arbitràries han de ser 

castigats; però tot ciutadà cridat o detingut en virtut de la llei ha d’obeir a l’instant; la resistència el fa culpable.

Article 8. La llei només pot establir penes estrictament i evidentment necessàries; i ningú no pot ser castigat sinó 
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en virtut d’una llei establerta i promulgada anteriorment al delicte, i legalment aplicada.

Article 9. Ja que tot home és considerat innocent fins que hagi estat declarat culpable, si es jutja indispensable 

arrestar-lo, tot rigor que no sigui necessari per exercir un control sobre la seva persona ha de ser severament 

reprimit per la llei.

Article 10. Ningú no pot ser inquietat per les seves opinions, fins i tot religioses, sempre que la seva manifestació 

no alteri l’ordre públic establert per la llei.

Article 11. La lliure comunicació de pensaments i d’opinions és un dels drets més precioses de l’home. Tot 

ciutadà pot, doncs, parlar, escriure, imprimir lliurement, amb el benentès que haurà de respondre de l’abús 

d’aquesta llibertat, en els casos determinats per la llei.

Article 12. La garantia dels Drets de l’Home i del Ciutadà necessita d’una força pública; aquesta força queda 

instituïda per al bé comú, i no per a la utilitat particular d’aquells a qui està confiada.

Article 13. Per al manteniment de la força pública i per a les despeses de l’administració, és indispensable una 

contribució comuna. Aquesta contribució ha d’estar equitativament repartida entre tots els ciutadans, en funció 

de les seves possibilitats.

Article 14. Tots els ciutadans tenen el dret de verificar, per ells mateixos o per mitjà dels seus representants, la 

necessitat de la contribució pública, d’aprovar-la lliurement, de vigilar-ne el seu ús i de determinar-ne la quota, 

la fixació, la recaptació i la durada.

Article 15. La societat té dret de demanar comptes a qualsevol agent públic respecte de la seva administració.

Article 16. Tota societat en què la garantia de drets no estigui assegurada, ni la separació dels poders determi-

nada, no té Constitució.

Article 17. Sent les propietats un dret inviolable i sagrat, ningú en pot ser privat, llevat que la necessitat pública, 

legalment constatada, ho exigeixi evidentment, i sota la condició d’una justa i prèvia indemnització.

A.10 La Carta de Servei de la PG-ME

Els serveis que a continuació es detallen no estan descrits en relació a les funcions sinó en relació a la prestació 

directa al ciutadà i sempre des d’una òptica ciutadana i no de l’estructura organitzativa de la Direcció General 

de la Policia. Aquesta descripció esdevé clau alhora de definir els compromisos amb els ciutadans de la carta 

de serveis.

•	 Atenció personal i assistencial

Els cos dels Mossos d’Esquadra té presència policial a tota Catalunya, dóna resposta a les demandes de se-

guretat i/o protecció de les persones i mobilitza els recursos assistencials necessaris per donar auxili i protecció 

a la ciutadania en situacions de risc i/o conflicte.

•	 Atenció a la persona denunciant

Recepció de la denúncia en totes les comissaries del Cos de Mossos d’Esquadra i informació, sobre els do-

cuments que cal aportar. Les nostres dependències són accessibles per a totes les persones amb mobilitat 

reduïda.

•	 Atenció especialitzada a la víctima

Atenció especialitzada, a totes les comissaries, a les víctimes relacionades amb els delictes violents, sexuals, de 
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violència masclista, de violència domèstica, contra menors i tots aquells en el que estiguin relacionats col·lectius 

de risc o especialment vulnerables.

•	 Relacions amb la comunitat

Establiment de canals de comunicació amb la ciutadania i en especialment amb els col·lectius més vulnerables 

i amb més risc de ser víctimes de delictes per tal de minimitzar la possibilitat de ser víctima d’un delicte.

•	 Seguretat Viària

Vigilància i regulació del trànsit a la xarxa viària, elaboració d’atestats i investigacions en accidents de trànsit 

amb la finalitat de reduir l’accidentalitat i augmentar la seguretat a les vies.

•	 Investigació criminal

Investigació de delictes contra el patrimoni, contra les persones, l’ordre públic, la seguretat col·lectiva, la lliber-

tat, la llibertat sexuals, les relacions familiar i d’altres que afecten a la Seguretat Ciutadana.

•	 Els compromisos de qualitat:

o Els compromisos de qualitat de la Carta de Serveis de la Policia de la Generalitat –Mossos d’Es-

quadra són els següents:

o Oferir atenció 24 hores, 365 dies l’any.

o Donar un tracte acurat i amable.

o Arribar al lloc dels fets en el mínim temps possible i, en tot cas, en 12 minuts en aquells casos en 

què hi hagi perill greu per a la vida o la integritat física de les persones i els seus béns.

o Fer que els agents s’identifiquin.

o Atendre la ciutadania, en el moment que arriben a la comissaria, interessant-se pel motiu de la 

seva denúncia.

o Establir un temps d’espera per interposar denúncia inferior a 30 minuts de mitjana.

o Garantir la privacitat de les persones denunciants.

o Recollir denúncies en llengües estrangeres.

o Rebre denúncies per Internet en els supòsits previstos.

o Oferir assistència personalitzada a la víctima mitjançant agents especialitzats.

o Gestionar de manera prioritària les ordres de protecció en relació amb els delictes relacionats amb 

la violència masclista.

o Mantenir relacions directes i periòdiques amb els diferents col·lectius socials.

o Assistir, comunicar i gestionar el lliurament dels menors desemparats als pares, tutors o represen-

tants legals o a les institucions pertinents amb la màxima celeritat i, en tot cas, en 1 hora com a 

màxim.

o Assistir a la gent gran i a les persones especialment vulnerables que es troben en situació de 

risc o desemparament i gestionar-ne el lliurament als familiars o les institucions pertinents amb la 

màxima celeritat i, en tot cas, en 1 hora com a màxim.

o Promoure programes de seguretat viària mitjançant cursos de formació i col·loquis informatius.

o Contestar els suggeriments, agraïments i queixes i rebuts en un termini màxim de 30 dies.

o Fer una investigació especialitzada de les activitats criminals.

o Publicar els resultats anuals d’avaluació de la carta de serveis.

A.11 Plans de Protecció Civil 

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l’organització dels recur-

sos humans i materials per millorar la resposta davant d’emergències o risc greu. Els plans de protecció civil 

poden ser territorials, especials i d’autoprotecció.

•	 Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT). És el pla territorial de protecció civil de Catalunya i 
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actua de pla director.

•	 Pla especial d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT)

•	 Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)

•	 Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT)

•	 Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i fe-

rrocarril a Catalunya (TRANSCAT)

•	 Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT)

•	 Pla especial d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT)

•	 Pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT)

•	 Pla especial d’emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (CAMCAT)

•	 Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT)

•	 Pla especial d’emergències per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT)
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