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L’Informe 2017 de les policies locals de Catalunya s’ha elaborat a partir 
de l’explotació i anàlisi de les dades del qüestionari “Memòria anual 2017” 

aportades per les policies locals  

L’Informe anual 2017 de les policies locals de Catalunya continua la 
tasca de recopilació de les dades dels cossos de policia local, iniciada 
l’any 2015, amb la finalitat d’incrementar i millorar el coneixement de 
les policies locals de Catalunya. 
 
En la primera edició, l’objectiu de l’informe va consistir en una aproxi-
mació a la realitat de les policies locals de Catalunya i, per aquest mo-
tiu, es va cenyir a un seguit de dades bàsiques de les seves organitza-
cions. Es van incorporar les dades referents als recursos humans i 
materials de les policies locals, així com la informació de què disposa 
el Departament referida a l’activitat policial registrada al sistema d’in-
formació policial (SIP) i als recursos organitzatius del sistema de segu-
retat pública.  
 
En la segona edició es van incorporar dades referents a la producció 
normativa, ja sigui d’afectació i organització interna (reglaments in-
terns, regulació de la segona activitat) o externa (ordenances de civis-
me), informació sobre el grau de presència de personal interí i de poli-
cies de segona activitat, així com dades sobre les condicions de treball 
(jornada laboral, quadrants, sou mitjà) i previsions relatives a l’impacte 
en les plantilles davant la possible aprovació de la jubilació anticipada 
de les policies locals. També es va fer una primera indagació sobre 
l’ús de les TIC i de les xarxes socials per part de les policies locals. 
 
En aquesta tercera edició, la metodologia ha estat la mateixa i, per 
tant, escau posar en valor i reiterar l’agraïment públic a la inestimable 
col·laboració dels caps de les policies locals i les seves organitzacions 
en l’aportació de les dades. 
 
La novetat que presenta aquest informe en relació amb els anteriors 
rau en la incorporació de les dades referents als serveis realitzats per 
les policies locals en la seva totalitat, amb l’objectiu de conèixer vo-
lums, el pes de cadascun dels àmbits i les dimensions d’algunes tas-
ques, incorporant una taula de dades i indicadors.  
 
Així doncs, continuem treballant per tal d’aprofundir en el coneixement 
de la realitat de les policies locals de Catalunya amb l’objectiu de dotar
-les d’eines i mecanismes d’homogeneïtzació i millora, i de contribuir a 
la construcció del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
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Distribució efectius/RP 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Distribució cossos/RP 
 
 
 

 

plantilles efectius nre. PL 2015 nre. PL 2016 nre. PL 2017 

 1-7 13 15 15 

 8-20 89 93 93 

21-50 67 63 65 

51-75 16 18 17 

76-100 15 13 12 

101-200 6 5 6 

+200 6 6 6 

Barcelona 1 1 1 

Actualment, a Catalunya, hi ha 215 cossos de policia local, els quals, 
atenent el nombre de població municipal a la qual presten servei, pre-
senten dimensions molt dispars.  
 
El 50,2% de les policies locals té una plantilla inferior o igual a 20 efec-
tius i el 80,4% no supera els 50 efectius.  
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1. Els cossos policials 
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La distribució territorial de les policies locals segons regions policials  
presenta les regions policials metropolitanes com les aglutinadores del 
71,4% dels efectius i del 52,6% dels seus cossos.  
 
La Guàrdia Urbana de Barcelona té 2.930 efectius, que representen el  
27% dels efectius totals i donen servei al 21,6% de la població catalana. 
 
 
 

El 50% de les policies locals de Catalunya té una plantilla inferior o igual a  
20 efectius  

8,7% 

4,6% 

10,2% 

27,0% 

17,2% 

0,3% 

2,8% 

2,0% 

27,2% 

17,2% 

8,4% 

10,7% 

34,9% 

17,2% 

1,4% 

4,2% 

5,6% 

  cossos policials  %  efectius  %  

RP Girona 37 17,2 1.103 10,2 

RP Central 23 10,7 502 4,6 

RP Pirineu Occidental 3 1,4 36 0,3 

RP Ponent 9 4,2 301 2,8 

RP Camp de Tarragona 18 8,4 939 8,7 

RP Terres de l’Ebre 12 5,6 222 2,0 

RP Metropolitana Barcelona 1 0,5 2.953 27,2 

RP Metropolitana Nord 75 34,9 2.930 27,0 

RP Metropolitana Sud 37 17,2 1864 17,2 

total 215 100,0 10.850 100,0 

2017 

 
 

Cossos de policia local 215 
 

Entre 1-7 efectius 7,0% 

De 8 a 20 efectius 43,2% 

De 21 a 50 efectius 30,2% 

 
 

Font: Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, dades facilitades per les PL 

Font: Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, dades facilitades per les PL 
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2017 

 
215      cossos de policia local 

 
22,7%  dels municipis de 

               Catalunya 

 
90,2%  de la població amb 

               servei de policia local 

 



 

 

2017 

 

Oficina  de recepció 

de denúncies 82,3% 

Àrea de detenció 

i custòdia 35,3% 

Unitat de mediació 28,4% 

Unitat de trànsit 28,4% 

Unitat bicicleta 13,5% 

Unitat canina 11,2%

  

 

La recepció de peticions, demandes d’informació, assessorament i re-
cepció de denúncies és una àrea clau en l’atenció al ciutadà. Actualment, 
177 policies locals (82,3% del total) disposen d’oficina de recepció de 
denúncies. 
 
Una altra àrea important que, com l’anterior, obliga a la disposició d’un 
espai específic són les àrees de detenció i custòdia, que es troben acti-
ves en 76 policies locals, el 35,3% de les comissaries. El 71,6% de les 
policies locals (154) tenen un protocol amb el cos de Mossos d’Esquadra 
en relació amb la detenció.  
 
Entre les unitats establertes als diferents cossos, 60 policies locals, quasi 
un 30%, disposen d’una unitat de mediació per a la resolució de proble-
màtiques socials i millora de la convivència ciutadana. També les unitats 
de trànsit, com a eines afavoridores de l’ordre i la seguretat a la via pú-
blica, tant per a vehicles com per a vianants, es troben en un percentatge 
similar.  
 
Altres unitats més específiques tenen una representació minoritària; ac-
tualment, en el 13,5% de les policies locals les unitats amb bicicleta 
contribueixen a acostar els serveis policials a la ciutadania. 
 
Les unitats canines requereixen un important grau d’especialització i la 
seva existència està lligada a la prevenció del tràfic i el consum d’estupe-
faents; actualment n’hi ha a 24 comissaries, l’11,2% de les policies lo-
cals. 

 

Organització policial 
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2. Regulació i organització policial 
 

 

Actualment 78 policies locals de Catalunya (el 36,3%) tenen aprovat el 
reglament intern. Es manté el nombre de policies locals que tenen pen-
dent l’elaboració del seu reglament, a l’espera, en alguns casos, de po-
der disposar d’un model estàndard com a base. 
 
Pel que fa a la segona activitat, 70 policies locals (el 32,5%) la tenen 
regulada: el 16,3% tenen aprovat un reglament de segona activitat i el 
16,2% la tenen recollida en altres instruments de regulació de condi-
cions de treball.  
 
D’altra banda, en 186 municipis (el 86,5%) amb policia local existeix una 
ordenança de civisme, eina indispensable dels serveis municipals per 
garantir la convivència. 

Regulació 

2017 

 

Reglament intern 36,3% 

Regulació 2a activitat 32,5% 

Ordenança de civisme  86,5% 

 



 

 

2017 

 

Efectius  

homes 9.576 88,3% 

dones 1.274 11,7% 

 

Mitjana d’edat 45,0 

Ràtio policia/mil h. 1,60 
 

 

Evolució agents  

 

Efectius per categories 

 
Distribució efectius per gènere i 
categoria  

 

 

L’any 2017 es va crear la Policia Local de Martorelles; amb aquesta 
nova policia hi ha 215 cossos de policia local a Catalunya. 
 
Aquests cossos policials representen, amb 10.850 efectius, el 39,5% 
dels membres de la Policia de Catalunya i donen cobertura al 90,2% 
de la població catalana amb una ràtio d’1,6 policies locals per mil 
habitants. 
 
Si prenem com a referència la població de tot Catalunya, la ràtio d’e-
fectius per mil habitants és d’1,45. 
 
El nombre de policies locals es manté pràcticament estable: si agafem 
els darrers cinc anys, l'oscil·lació final del nombre d’agents està sobre 
la cinquantena d’efectius. 
 

 
La distribució d’efectius segons les diferents categories no presenta 
canvis importants en relació amb anys anteriors: el 93,1% pertanyen a 
l’escala bàsica, el 5,5% a l’escala executiva i l’1,4% a l’escala superior.  
 
Les dones policia representen l’11,7% dels policies locals amb 1.274 
efectius, dels quals un 97,9% pertanyen a l’escala bàsica. 
 
Cent quaranta-vuit policies locals (el 68,8%) compten amb personal 
interí, amb un total de 627 agents. També és important reflectir que 58 
cossos de policia (el 26,9%) incorporen interins de temporada, amb un 
total de 210 agents. 
 
La mitjana d’edat de les policies locals de Catalunya és de 45 anys.   
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3. Recursos humans 
 

Efectius  

 2013 2014 2015 2016 2017 

PL 10.586 10.631 10.888 10.848 10.850 

ME 17.080 16.973 16.869 16.783 16.610 

Policia de Catalunya 27.666 27.604 27.757 27.631 27.460 

0

10.000

20.000

30.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Policia de Catalunya

CME

PL

agent 8.814 81,2% 

caporal 1.296 11,9% 

sergent 444 4,1% 

sotsinspector 146 1,3% 

inspector 109 1,0% 

intendent 27 0,2% 

intendent major 13 0,1% 

superintendent 1 0,0% 

total 10.850 100,0% 

categoria home dona 

agent 70,70% 10,60% 

caporal 11,00% 0,90% 

sergent 3,90% 0,20% 

sotsinspector 1,30% 0,00% 

inspector 1,00% 0,00% 

intendent 0,20% 0,00% 

intendent major 0,10% 0,00% 

superintendent 0,00% 0,00% 

total 88,30% 11,70% 
 

Font: Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, dades facilitades per les  
policies locals 

Font: Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, dades facilitades per les PL 
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En alguns cossos, l’edat dels membres de la policia comença a ser un problema. Cal tenir en compte que 
el 2017 quasi un 37% de les policies locals (79) té una mitjana d’edat superior a 45 anys, mentre que l’any 
2016 superava aquesta mitjana el 30,8% de les policies locals. 
 
El personal destinat a 2a activitat està present en 58 policies locals i representa el 3,5% dels efectius 
(416). 
 
Als efectius policials hem d’afegir-hi el personal d’administració. Durant el darrer any ha augmentat un 
22,2%, fins als 407 funcionaris; també ha augmentat, en un 32,9%, el nombre de comissaries que disposa 
d’aquest personal, fins a 101 policies locals. 

Les condicions laborals de les policies locals són heterogènies; la jor-
nada laboral, el quadrant de serveis i el tipus d’horari està molt condicio-
nat pel nombre d’efectius en plantilla. En general, el model de funciona-
ment més freqüent és l’horari rotatiu (80% de les policies locals) amb 
un quadrant majoritari de Q5 i Q3, que es dona en el 40% de les polici-
es. 
 
La jornada de treball anual és de 1.670 hores de mitjana i el sou mitjà 
dels agents és de 29.521 euros anuals bruts (la informació sobre el sou 
ha estat facilitada pel 80% de les policies locals). Les dades de l’Informe 
2016 de les policies locals de Catalunya, amb un 84% de cossos que 
van facilitar la resposta, donaven uns valors de 1.674 hores de jornada 
laboral anual i un sou de 29.911 euros bruts.  
 
El 83% de les policies locals tenen representació sindical. Els sindicats 
UGT i CCOO tindrien al voltant del 60% dels representant totals, mentre 
que els sindicats policials i/o de funcionaris tindrien una representació 
propera al 40% (CSIF, SAP, SFP, SPPMCAT). 
 
Pel que fa als expedients disciplinaris, durant l’any 2017 se n’han ins-
truït 103 en 52 policies locals. El 33% per falta lleu, 51,5% per falta greu i 
el 15,5% per falta molt greu. 
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Aspectes laborals 
2017 

 

Horari rotatiu 80% 

Quadrant Q5/Q3   40% 

Jornada laboral  1.670 h 

Sou mitjà agent  29.521 € 

Representació sindical 83% 

Exp. disciplinaris instruïts  103 
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3.000

Mitjana d'edat de les policies locals  

 2015 2016 2017 

>50 8 7 3 

de 46 a 50 54 59 76 

de 41 a 45 96 102 88 

de 36 a 40 35 26 28 

fins els 35 anys 10 12 6 

NC 10 8 14 

Total 213 214 215 

Font: Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, dades facilitades per les policies locals 



 

 

 

En relació amb la formació, s’han obtingut dades de 167 cossos de 
policia local. En aquestes dades s’inclou el personal d’administració no 
policial que forma part de les plantilles de les policies locals. Les dades 
presentades fan referència a la formació rebuda en aquests 167 cos-
sos, que representen 9.393 efectius (86,6% dels efectius totals), i 364 
membres del personal d’administració, que representen el 89,3% del 
personal administratiu informat. 
 
Hi ha hagut un total de 22.891 assistents als cursos de formació poli-
cial i suport administratiu. La formació s’ha centrat sobre seguretat ciu-
tadana (38,0%), policia assistencial (29,1%) i sobre trànsit (20,9%). 
 
Prenent com a base el nombre d'assistents, els que han realitzat cur-
sos oferts per les corporacions municipals representen el 74,7% de 
l'assistència formativa, mentre que l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya representa el 6,4% i les diputacions, el 8,5% de l'assistència 
total, una distribució equivalent a anys anteriors. 
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Formació 

àmbits assistents % 

seguretat ciutadana 8.707 38,0 

policia adm. 2.008 8,8 

trànsit 4.794 20,9 

policia assistencial 6.652 29,1 

suport administratiu 730 3,2 

2017 

 
 

Assistents formació 22.891 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISPC ajuntaments diputacions sindicats universitats altres

  2015   2016    2017  Evolució assistents 
per àmbits  nre. % nre. % nre. % 

seguretat ciutadana 7.001 31,8 8.778 37,3 8.707 38,0 

policia administrativa 3.042 13,8 6.214 26,4 2.008 8,8 

trànsit 6.855 31,2 5.022 21,3 4.794 20,9 

policia assistencial 3.600 16,4 2.332 9,9 6.652 29,1 

suport administratiu 1.509 6,8 1.190 5,1 730 3,2 

total 22.007 100,0 23.536 100,0 22.891 100,0 

 
Assistència per àmbit 

Font: Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, dades facilitades per les PL 
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El 53,7% de l’armament de les policies locals són armes de foc; els 
dispositius conductors d’energia (taser) representen el 0,3% de l’arma-
ment, i en disposen 46 policies locals. 
 
Es comptabilitzen 9.583 defenses extensibles, que representen el 
44,8% de l’armament.   

Un 78,0% del parc mòbil el componen turismes i motos.  
 
Actualment, en la mateixa línia que l’any anterior, el 27% de les poli-
cies (57) disposa de bicicletes encara que les unitats ciclistes constituï-
des es troben només en el 13,5% (29 policies locals). Aquest tipus de 
vehicle representa el 10,4% del parc mòbil. 
 
D’altra banda, el nombre de vehicles elèctrics representa el 3,7% del 
parc mòbil (117). 
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Armament 

4. Recursos materials 
 
Parc mòbil 

motos 1.276 40,2% 

turismes 1.201 37,8% 

furgonetes 186 5,9% 

grues 78 2,5% 

remolcs 38 1,2% 

ciclomotors 19 0,6% 

bicicletes 331 10,4% 

altres 49 1,5% 

total 3.178 100,0% 

2017 

 
 

Parc mòbil 3.178 
 

Motos i turismes 77,9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Armament 21.372 

 

  

Material de trànsit 

 

 
Material telecomunicacions 

 
 

Dispositius videovigilància 

El volum de material de control d’infraccions de trànsit és similar al de  
l’any anterior, així com la seva distribució per tipus de material. Única-
ment, l’adquisició d’unitats per a la detecció de drogues mostra un aug-
ment significatiu del 27,3% el 2017. 

Material de control d’infraccions de trànsit 

Pel que fa al material de telecomunicacions analitzat  ̶ emissores, 
equips GPS i telèfons mòbils ̶ , aquests darrers presenten, durant el 
darrer any, un important increment del 12,1%. 
 
Les emissores RESCAT i els equips GPS RESCAT representen el 
73,4% i el 92,5% de cadascuna de les categories. Les emissores RES-
CAT són utilitzades per 198 policies locals i els equips GPS RESCAT, 
per 61. 
 

Material de telecomunicacions 

El 94,7% dels dispositius de videovigilància són fixos. Els dispositius 
destinats a la seguretat ciutadana presenten un increment del 37,5% 
respecte de l’any passat. 

Dispositius de videovigilància 

total emissores 9.139 100% 

emissores RESCAT 6.709 73,4% 

   

total equips GPS 2.534 100% 

equips GPS RESCAT 2.344 92,5% 

   

telèfons mòbils 1.280 100% 

fixos 2.829 100% 

seg. d’edificis 1.432 50,6% 

seg. ciutadana 645 22,8% 

trànsit 752 26,6% 

mòbils 115 100% 

mòbils personals 42 100% 

etilòmetres 726 

drogotest 1.700 

cinemòmetres 103 

sonòmetres 231 

paranys 924 

10.853

612

72

9.583

252

pistoles

revòlvers

taser

def. extensibles

altres



 

 

 

Increment de dispositius 
Les tauletes com a instrument per a la connexió a les plataformes i 
aplicacions operatives des de fora de l’oficina ofereixen una agilitat 
important a l’hora de l'actualització de la informació i operativitat dels 
serveis. Cada vegada són més les policies locals que utilitzen les tau-
letes per a la connexió al nucli d’informació policial de la Direcció Ge-
neral de la Policia. 
 
En aquesta mateixa línia, destaca l’increment de les aplicacions per a 
mòbil (APP) d’ús policial com a instrument per a la seguretat. Actual-
ment, un 21,8% de les policies locals utilitzen aplicacions d’avís d’inci-
dències i alarma, un 34,2% més que l’any 2016. 
 
D’altra banda, el 84,4% de les policies locals utilitzen programaris de 
gestió policial, els programes de gestió amb marca comercial s’utilitzen 
en un 72,1% de les policies locals, i el 8,3% no utilitza cap programari 
de gestió policial. 
 
Finalment, l’ús de les xarxes socials per a ús professional no és usual 
entre les policies locals: 54 policies utilitzen Twitter. Amb un moderat 
increment respecte a l’any 2016 d’un 10,2%, són les policies locals que 
donen servei a grans i mitjanes poblacions les que en potencien l’ús. 

L’increment dels dispositius portàtils és la resposta de les policies locals 
per agilitzar la comunicació i la mobilitat, i la diligència dels procediments 

Material informàtic i aplicacions 

El material informàtic bàsic es fonamenta en la utilització d’ordinadors 
de taula, amb un total de 2.675 unitats. 
 
L’adquisició d’aparells informàtics portàtils (ordinadors i tauletes) 
mostra que any rere any tenen un pes més important com a equipa-
ment operatiu. El 2017, respecte de l’any anterior, mostra un creixe-
ment d’un 62,9% dels ordinadors portàtils i un 30,7% en l’adquisició de 
tauletes.  
 

L’ús de les PDA mostra un decrement d’un 23,4%; tanmateix, és el 

dispositiu portàtil més utilitzat per a l’optimització de la gestió d’in-

fraccions de trànsit. 
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ordinadors de taula 2.675 61,3% 

portàtils 391 9,0% 

tauletes 200 4,6% 

PDA 1.097 25,1% 

total 4.363 100% 

2017 

 

Material informàtic 

 

CATPOL 5 2,3% 

DRAG 85 39,5% 

EUROCOP 13 6,0% 

GESPOL 22 10,2% 

HELIOS 12 5,6% 

SIPCAT 17 7,9% 

propis 15 7,0% 

altres 16 7,4% 

cap 19 8,8% 

nc 11 5,1% 

total 215 100,0% 

Programes de gestió /PL 

 

 

 

 

 

 



 

 

2017 

 

Convenis signats acumulats/PL 

Col·laboració 208 96,7% 
SIP 209 97,2% 
RESCAT 190 88,4% 
SIPCAT 154 71,6% 
 

 
 
 
Juntes locals de  seguretat  
    
 

 
 
 
Plans locals de seguretat  

Durant l’any 2017 s’han dut a terme 173 juntes locals a 119 municipis 
amb policia local, el 55% dels cossos de policia local.  
 
S’ha optat per una convocatòria anual en la meitat dels casos (52,6%); 
un 17,7% dels municipis l’han convocada de manera bianual i una mi-
noria l’ha fet amb un termini inferior al quadrimestre. 
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Els convenis que afavoreixen procediments de coordinació i coopera-
ció entre la policia de Catalunya adquireixen uns valors que s’acosten 
al 100% d’integració operativa en els convenis de col·laboració i coor-
dinació, i convenis SIP. 
 
La signatura efectiva d’aquests convenis durant l’any 2017 se centra 
en el conveni d’adhesió a la xarxa de telecomunicacions RESCAT amb 
la signatura de cinc municipis, en els quals hi ha integrades el 88,4% 
de les policies locals. 

5. Recursos organitzatius 
 
Convenis 

Juntes locals de seguretat 

RP Girona 35 

RP Central 15 

RP Pirineu Occidental 1 

RP Ponent 7 

RP Camp de Tarragona 18 

RP Terres de l’Ebre 4 

RP M. Barcelona 4 

RP Metropolitana Nord 55 

RP Metropolitana Sud 34 

total 173 

El desembre de 2017 hi havia 16 plans locals de seguretat aprovats. El 
2018 s’han aprovat el d’alguns municipis que el van elaborar durant 
l’any 2017 (Viladecans, Altafulla i Torredembarra). 

Plans locals de seguretat 

 Barcelona 

 Cambrils 

 Castelldefels 

 Cornellà 

 Esplugues de Llobregat 

 L’Hospitalet de Llobregat 

 Malgrat de Mar 

 Manresa 

 Mataró 

 Pals 

 Sant Boi de Llobregat 

 Sant Cugat del Vallès 

 Sant Feliu de Llobregat 

 Tarragona 

 Valls 

 Viladecans 

Acords de col·laboració per a la   
prestació dels serveis de policia local 

Municipis Inf. Com. Policia Cat. Signatura 

Sta. M. de Palautordera i St. Esteve de Palaut. 29 de novembre de 2012 2012 

Sant Fruitós de Bages, Sallent i Santpedor 29 de novembre de 2012 2012 

Calella, Canet de Mar i Sant Pol 6 de febrer de 2015 2015 

Callús i Sant Joan de Vilatorrada 9 de setembre de 2015 2016 

El nombre d’acords de col·laboració per a la prestació dels serveis de 
policia local es manté estable des de l’any 2016. Cal tenir en compte, 
però, que l’acord entre els municipis de Martorelles i Montmeló va 
quedar sense efecte amb la creació de la policia local de Martorelles. 
 
Malgrat la petició d’informació per part d’alguns municipis, no s’ha 
concretat cap acord durant el 2017, fet que indica que no s’està aprofi-
tant tot el potencial que aquests acords podrien aportar al sistema de 
seguretat. 



 

 

 

 
El volum de consultes fetes al SIP per les policies locals l’any 2017 
és de 14.410.855.  
 
Les consultes sobre vehicles representen el 53,2%, sobre procedi-
ments, el 20,4%, i sobre persones, el 26,4%. 
 
Segons les dades facilitades per la Direcció General de la Policia, l’any 
2017, al sistema d’informació policial (SIP) s’hi van registrar 100.980 
fets instruïts per les policies locals. Representen el 19% dels fets ins-
truïts per la Policia de Catalunya. 
 
Pel que fa a les detencions, les policies locals en van portar a terme 
8.563, un 18,4% de les realitzades per la Policia de Catalunya. 
 

Els registres de fets delictius al SIP per part de les policies locals ha 
evolucionat a l’alça: des del 2013 presenta un increment del 2,6%. 
 
Les dades mostren la concentració delictiva en les mateixes tipologies 
d’anys enrere. Són els delictes contra el patrimoni els que assoleixen 
el 76% del total. 
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6. SIP. Policies locals 2017 
 

Delictes per fet principal 

 

2017 

 

Delictes fet principal 100.980 

 

SIP. Evolució fets principals 

 

Delictes segons tipologies 

 

 

2017 

 

 Consultes al SIP 14.410.885 

 

 Sobre vehicles 53,2% 

 Sobre procediments 20,4% 

 Sobre persones 26,4% 

  Delictes pel fet conegut principal 2016 % 2017 % 

  contra la seguretat viària 11.156 11,3 11.657 11,5 

  de l’homicidi i les seves formes 44 0,0 47 0,0 

  de les lesions 5.162 5,2 5.089 5,0 

  contra la llibertat 2.389 2,4 2.425 2,4 

  de les tortures i delictes contra la integritat moral 206 0,2 211 0,2 

  bis. tràfic d'éssers humans   2 0,0 

  contra la llibertat sexual 156 0,2 159 0,2 

  de l’omissió del deure de socors 10 0,0 9 0,0 

  del cont. intimitat, imatge i inv. domicili 126 0,1 156 0,2 

  contra l’honor 140 0,1 162 0,2 

  contra les relacions familiars 107 0,1 103 0,1 

  contra el patrimoni 75.818 76,7 77.251 76,5 

  contra el drets dels treballadors 11 0,0 11 0,0 

  ordenació del territori, patrimoni, medi ambient 101 0,1 123 0,1 

  contra la seguretat col·lectiva 786 0,8 845 0,8 

  de les falsedats 573 0,6 675 0,7 

  contra l’Administració pública 4 0,0 2 0,0 

  contra l’Administració de justícia 593 0,6 559 0,6 

  contra la Constitució 17 0,0 27 0,0 

  contra l’ordre públic 1.413 1,4 1.467 1,5 

  total 98.812 100,0 100.980 100,0 

contra el patrimoni 77.251 76,5% 

contra la seguretat viària 11.657 11,5% 

de les lesions 5.089 5,0% 

contra la llibertat 2.425 2,4% 

contra l'ordre públic 1.467 1,5% 

altres  3.091 3,1% 

Font: dades facilitades per la Direcció General de la Policia  
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2017 

 

Detencions 8.563 

 

SIP. Evolució detencions 

Detencions per tipologies 

 

 

 

 

 

 

Durant el 2017 les policies locals van portar a terme 8.563 detencions. 
 
S’aprecia una tendència a la baixa del nombre de detencions des de 
l’any 2013 (4.031), encara que l’any 2017 presenta un lleu increment  
respecte a l’any anterior del 3,2%. 
 
El nombre de detencions segons la tipologia delictiva presenta també 
el mateix comportament que anys anteriors. Es concentren en els de-
lictes contra el patrimoni, lesions i contra l’ordre públic. 
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Tots aquests serveis no esgoten l’activitat de les policies locals, que 
porten a terme una activitat important de policia administrativa i de poli-
cia assistencial, així com d'actuacions encaminades a la prevenció del 
delicte i al manteniment de la convivència. 
 
Aquesta feina no queda recollida en el Sistema d’Informació Policial, i 
cada policia la registra en funció, entre d’altres, de les ordenances mu-
nicipals de la seva corporació. 
 
Per primera vegada, al punt següent de l’estudi, es fa una aproximació 
a questa feina de les policies locals. 

Detencions per fet principal 
 

Detencions per fet principal 2016 % 2017 % 

  contra la seguretat viària 252 3,04 289 3,4 

  de l’homicidi i les seves formes 30 0,36 32 0,4 

  de les lesions 1.407 16,96 1.382 16,1 

  contra la llibertat 442 5,33 458 5,3 

  de les tortures i delictes contra la integritat moral 127 1,53 125 1,5 

  bis. tràfic d'éssers humans   1 0,0 

  contra la llibertat sexual 90 1,08 91 1,1 

  de l'omissió del deure de socors  0,00 1 0,0 

  del cont. intimitat, imatge i inv. domicili 34 0,41 34 0,4 

  del. contra l’honor 2 0,02 1 0,0 

  contra les relacions familiars 3 0,04 2 0,0 

  contra el patrimoni 3.812 45,94 3.883 45,3 

  ordenació del territori, patrimoni, medi ambient   1 0,0 

  contra la seguretat col·lectiva 819 9,87 889 10,4 

  de les falsedats 76 0,92 86 1,0 

  del. contra l’Administració pública 1 0,01 1 0,0 

  contra l’Administració de justícia 261 3,15 234 2,7 

  del. contra la Constitució 4 0,05 3 0,0 

  contra l’ordre públic 938 11,30 1.050 12,3 

contra el patrimoni 3.883 45,3% 

de les lesions 1.382 16,1% 

contra l'ordre públ. 1.050 12,3% 

contra la seg. col. 889 10,4% 

contra la llibertat 458 5,3% 

altres  901 10,5% 

Font: dades facilitades per la Direcció General de la Policia  
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Serveis realitzats    2.730.543 

 

Mitjana de serveis 
anuals/agent         269,7 
 

 

 

Distribució nombre serveis  

 

 

 

Si analitzem les dades per regió policial, la distribució dels serveis rea-
litzats per les diferents policies locals presenta una clara concentració 
a les regions policials amb més població i nombre de cossos policials: 
les regions policials metropolitanes i la Regió Policial de Girona 
(82,0%), amb 2.238.985 serveis. La Guàrdia Urbana de Barcelona 
efectua el 13,2% dels serveis anuals. 
 
D’altra banda, les policies locals de les regions policials de Pirineu Oc-
cidental i de Terres de l’Ebre duen a terme el 0,3% i el 0,9% dels ser-
veis totals. 

2.730.543 serveis realitzats per les policies locals, el que representa 269,7 serveis  
anuals per agent 

7. Serveis de les policies locals 

Iniciem, en aquest apartat, una aproximació als serveis realitzats per 
les policies locals en la seva totalitat, amb l’objectiu de conèixer vo-
lums, el pes de cadascun dels àmbits i les dimensions d’algunes tas-
ques.  
 
Atesa la informació analitzada referent al 91,2% de les policies locals  
(196), que han aportat la informació sobre les actuacions dutes a terme 
durant l’any 2017, el volum total dels serveis, incloent-hi també els in-
formats al SIP, es troba al voltant dels 2.730.000. 
 
De manera general, el nombre de serveis anuals realitzats per cada 
efectiu és de 269,7 serveis anuals. 
 
Les queixes informades en 151 policies locals (70,2% del total) són 
142.866.  
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regions policials  nombre de serveis %  

RP Girona 462.552 16,9 

RP Central 167.217 6,1 

RP Pirineu Occidental 8.912 0,3 

RP Ponent 84.238 3,1 

RP Camp de Tarragona 206.248 7,6 

RP Terres de l’Ebre 24.945 0,9 

RP Metropolitana Barcelona 359.827 13,2 

RP Metropolitana Nord 895.126 32,8 

RP Metropolitana Sud 521.478 19,1 

16,9% 
6,1% 

0,3% 

3,1% 

7,6% 

0,9% 

13,2% 

32,8% 

19,1% 

Font: Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, dades facilitades per les PL 



 

 

Dades principals segons àmbits 

S’han portat a terme 694.925 actuacions en l’àmbit de trànsit. S’hi 
comptabilitzen serveis realitzats a requeriment del ciutadà o d'ofici en 
l'àmbit de trànsit, planificats o no: nombre de controls, actuacions en 
accidents i altres actuacions.  
 
Les actuacions en accidents, sigui atestat o comunicat, que hagin 
estat auxiliats per les policies locals representen el 9,6% dels serveis 
de trànsit (66.846), 10,1 actuacions per 1.000 habitants, de les quals el 
nombre d’accidents atesos amb víctimes, ja sigui amb ferits lleus, greus 
o morts, que hagin generat assistència mèdica representen el 25,3% de 
les actuacions en accidents, 2,8 accidents per 1.000 habitants. 
 
Els controls de trànsit efectuats s’acosten als 100 mil (97.127), inclo-
sos tots els controls relacionats amb el trànsit, alcoholèmies, drogues, 
velocitat, etc. El nombre de proves d’alcoholèmia fetes superen les 
150.000, i s’hi inclouen les proves preventives i les realitzades a les 
persones implicades en un accident o infracció. L’11,1% d’aquestes va 
donar positiu (16.717 proves).  
 
S’han fet 6.746 proves de drogues, el 50,6% de les quals han donat 
positiu. 
 
Per últim, el nombre de denúncies de trànsit interposades per les poli-
cies locals és quasi d’un milió i mig, 1.442.558 denúncies, derivades de 
les infraccions de les ordenances municipals, dels convenis amb el Ser-
vei Català de Trànsit, i dels delictes de trànsit: 219,5 denúncies per 
1.000 habitants. 
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2017 

 

Serveis totals 2.730.543 

 
Serveis per àmbit 2.126.377 

 

 
 

 

La distribució dels serveis i actuacions s’ha fet segons els àmbits se-
güents: trànsit, seguretat ciutadana, policia administrativa, policia 
assistencial i policia judicial. Hi ha un volum de serveis informats no 
catalogats en cap d’aquests àmbits. Tot i amb això, el 77,8% dels ser-
veis pertanyen a algun dels àmbits anteriors, 2.126.377. 
 
Els serveis de seguretat ciutadana i trànsit representen més de la mei-
tat dels serveis realitzats, el 52,1%, mentre que els serveis relacionats 
amb el suport als òrgans judicials no arriben a assolir el 5%. 

2017 

 
Total serveis      694.925  100% 

Actuacions accidents 66.846   9,6% 

Act. accidents víctimes 16.908  

 

   

Controls trànsit 97.127  13,9% 

Proves alcoholèmia 150.900 
Positives 16.717 
 
Proves drogues 6.746 
Positives 3.413 
 
Denúncies trànsit 1.442.558  

àmbits nombre % 
seguretat ciutadana 725.194 26,6 

trànsit 694.925 25,5 

altres 604.166 22,1 

administratiu 362.236 13,3 

assistencial 255.183 9,3 

judicial 88.839 3,3 

total 2.730.543 100,0 

Font: Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, dades facilitades per les PL 

Trànsit 
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El nombre total d’actuacions en l’àmbit administratiu inclou les de-
núncies o actes d’ordenances municipals, col·laboracions amb altres 
administracions, inspeccions policials i expedients per vehicle abando-
nat a la via pública. Durant el 2017 se’n van portar a terme 362.236, 
55,1 actuacions per 1.000 habitants. 
 
Les denúncies o actes en aplicació d’ordenances municipals, excloses 
les denúncies o actes per ordenances de trànsit, representen el 43,4% 
d’aquest àmbit, 157.501. 
 
El nombre d’inspeccions per controlar el compliment de la normativa 
de medi ambient, comerç i consum, i espectacles i activitats recreatives 
representen el 21,1%, 76.287 inspeccions. 

Administratiu 

 
El nombre total d’actuacions en l’àmbit assistencial a requeriment del 
ciutadà o d’ofici és de 255.183, 38,8 actuacions per 1.000 habitants. 
Les relacionades amb la gent gran representen el 6,8%, 17.329 actua-
cions, i les relacionades amb menors, el 3,9%, 10.109 actuacions. 

Assistencial 

 
El nombre total de serveis realitzats en l’àmbit de seguretat ciutada-
na inclou les actuacions a requeriment o no del ciutadà, planificats o 
no. És l’àmbit que més pes té sobre el total d’actuacions, el 26,6%, 
amb un total de 725.194 serveis realitzats.  
 
El nombre de controls de seguretat ciutadana duts a terme durant l’any 
2017 va ascendir a 111.288, un 15,3% dels serveis de seguretat ciuta-
dana. 

Seguretat ciutadana 

 
El nombre total de serveis realitzats en l’àmbit judicial, a requeriment 
o d’ofici és de 88.839. 

Judicial 

trànsit
26%

seguretat 
ciutadana

27%

judicial
3%

assistencial
9%

altres
22%

administratiu
13%



 

 

 

Nombre total d'actuacions de trànsit 
(serveis realitzats, a requeriment del ciutadà o d'ofici, en l'àmbit de trànsit, planificats o no: nombre 

de controls, actuacions en accidents i altres actuacions) 

694.925 25,5% 106 ‰ h. 

Nombre d'actuacions en accidents  
(nombre total d’actuacions en accidents, sigui atestat o comunicat, que hagin estat auxiliats per la policia 

66.846  10,1 ‰ h. 

Nombre d'accidents de trànsit amb víctimes 
(inclou el nre. total d'accidents amb ferit lleu, greu o mort. Aquell que generi que una persona necessiti assis-

tència mèdica, sigui atestat o comunicat) 

16.908  2,5 ‰ h. 

Nombre de controls de trànsit realitzats 
(tots els controls relacionats amb el trànsit: d'alcoholèmia o de drogues, de velocitat, altres controls) 

97.127  14,9 ‰ h. 

Nombre de proves d'alcoholèmia fetes 
(totes les proves d'alcoholèmia, tant preventives com les fetes a les persones implicades en un accident o 

infracció) 

150.900  23,1 ‰ h. 

 Nombre d'alcoholèmies positives 
 (proves que han donat un resultat positiu) 

16.717  11,1%  

Nombre de proves de drogues fetes 
(totes les proves de drogues, tant les preventives com les fetes a les persones implicades en un accident 

o infracció) 

6.746  1,0‰ h. 

 Nombre de proves de drogues positives 
 (proves que han donat un resultat positiu) 

3.413  50,6%  

 Nombre de denúncies de trànsit (ordenances municipals, SCT, per delictes de trànsit) 1.442.558  219 ‰ h. 
 

   

 Nombre total d'actuacions de seguretat ciutadana 
(serveis realitzats, a requeriment del ciutadà o d'ofici, en l'àmbit de seguretat ciutadana, planificats o 

no) 

725.194 26,6% 111,3 ‰ h. 

 Nombre de controls policials en l'àmbit de la seguretat ciutadana 
 (controls preventius de seguretat ciutadana realitzats) 

111.288  17,1 ‰ h. 

    

Nombre total d'actuacions de policia administrativa  
(nombre de denúncies o actes d'ordenances municipals, col·laboracions amb altres administracions, 

inspeccions policials, expedients per vehicle abandonat a la via pública) 

362.236 13,3% 55,1 ‰ h. 

Nombre de denúncies o actes d'ordenances municipals 
(s'exclouen les denúncies o actes per ordenances de trànsit) 

157.501  24,2 ‰ h. 

Nombre d'inspeccions policials realitzades 
(inspeccions policials per tal de controlar el compliment de la normativa de medi ambient (ex. sonometria), 

comerç i consum (ex. drets del consumidor), i espectacles i activitats recreatives (ex. horaris de tancament) 

76.287  11,7 ‰ h. 

    

 Nombre total d'actuacions de policia assistencial 
 (actuacions, a requeriment del ciutadà o d'ofici, en l'àmbit assistencial, planificats o no) 

255.183 9,3% 38,8 ‰ h. 

 Nombre d'actuacions relacionades amb gent gran 17.329  2,7 ‰ h. 

 Nombre d'actuacions relacionades amb menors 10.109  1,6 ‰ h. 

    

 Nombre total d'actuacions de policia judicial 
 (serveis realitzats, a requeriment o d'ofici, en l'àmbit judicial) 

88.839 3,2% 13,6 ‰ h. 

 Nombre d'actuacions de suport a jutjats i fiscalia 15.412  17,3%  

 Nombre de notificacions i citacions gestionades 78.998  12,1 ‰ h. 

    

 Serveis altres àmbits 604.166 22,1% 92,7 ‰ h. 

  Total 2.730.543 100,0%  

 

Taula de dades i indicadors de les policies locals de Catalunya, 2017 

Explotació de dades de 196 policies locals (91,2% dels cossos), amb 10.441 efectius (96,2% dels efectius totals), sobre el 
86,9% de la població amb servei de policial local (6.515.831 h.) 



 

 

 
TOTAL PL de   

Catalunya 

 
Policies locals de Catalunya 

segments per nombre d’efectius   
 PL de Cat. 

sense BCN 
 d’1 a  20  de 21 a 50  més de 50   

Nombre total d'actuacions de trànsit 
25,5%  

100,5‰ h. 
 

15,8% 
139,7‰ h. 

23,5% 
175,4‰ h. 

28,0% 
75,0‰ h. 

 
22,7% 

109,9‰ h. 

Nombre d'actuacions en accidents  10,1‰ h..  8,2‰ h. 9,6‰ h. 10,7‰ h.  11,8‰ h. 

Nombre d'accidents de trànsit amb víctimes 2,5‰ h.  1,7‰ h. 2,3‰ h. 2,8‰ h.  2,6‰ h. 

Nombre de controls de trànsit fets 8,2‰ h.  14,2‰ h. 8,8‰ h. 7,1‰ h.  10,1‰ h. 

 Nombre de proves d'alcoholèmia fetes 23,1‰ h.  15,2‰ h. 20,7‰ h. 25,0‰ h.  15,3‰ h. 

 Nombre d'alcoholèmies positives 11,1%   10,1% 11,2% 11,1%  12,9% 

 Nombre de proves de drogues fetes 1,0‰ h.  0,5‰ h. 0,7‰ h. 1,2‰ h.  0,6‰ h. 

 Nombre de proves de drogues positives 50,6%   49,5% 58,8% 49,5%  44,7% 

 Nombre de denúncies de trànsit   219‰ h.  131,0‰ h. 195,3‰ h. 242,6‰ h.  199,6‰ h. 
        

 Nombre total d'actuacions de seguretat ciutadana 
26,6% 

111,3 ‰ h. 
 

24,9% 
220,7‰ h. 

27,9% 
208,0‰ h. 

24,2% 
64,9‰ h. 

 
27,3% 

132,4‰ h. 

 Nombre de controls policials en l'àmbit de la seguretat  

 ciutadana 
16,7‰ h.  32,6‰ h. 29,6‰ h.  ——-  22,3‰ h. 

        

Nombre total d'actuacions de policia administrativa  
13,3% 

55,1‰ h. 
 

8,5% 
75,1‰ h. 

10,6% 
78,8‰ h. 

17,5% 
46,9‰ h. 

 
10,8% 

52,1‰ h. 

Nombre de denúncies o actes d'ordenances municipals 24,2‰ h.  13,3‰ h. 9,2‰ h.  ——  10,6‰ h. 

Nombre d'inspeccions policials realitzades 11,7‰ h.  6,9‰ h. 12,6‰ h.  ——-  13,7‰ h. 

        

 Nombre total d'actuacions de policia assistencial 
9,3% 

38,8 ‰ h. 
 

7,2% 
63,4‰ h. 

9,7% 
72,3‰ h. 

10,2% 
27,4‰ h. 

 
9,4% 

45,3‰ h. 

 Nombre d'actuacions relacionades amb gent gran 2,7‰ h.  7,3‰ h. 5,6‰ h. 1,2‰ h.  3,5‰ h. 

 Nombre d'actuacions relacionades amb menors 1,6‰ h.  3,4‰ h. 3,7‰ h. 0,7‰ h.  2,1‰ h. 

        

 Nombre total d'actuacions policia judicial 
3,2% 

13,6‰ h. 
 

2,6% 
23,0‰ h. 

3,0% 
22,2‰ h. 

3,8% 
10,1‰ h. 

 
3,7% 

17,8‰ h. 

 Nombre d'actuacions suport a jutjats i fiscalia 17,3%   20,7% 21,6% 13,9%  16,3% 

 Nombre de notificacions i citacions gestionades 12,1‰ h.  20,2‰ h. 19,5‰ h. 9,1‰ h.  16,0‰ h. 

        

 Serveis altres àmbits 
22,1% 

92,7 ‰ h. 
 

41,1% 
363,7‰ h. 

25,2% 
188,0‰ h. 

16,4% 
43,9‰ h. 

 
26,1% 

118,6‰ h. 

 Total àmbits 100,0%  100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 

 

 

Indicadors de les policies locals de Catalunya per segments, 2017 
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 Policia Local d'Abrera 

 Policia Local d'Agramunt 

 Policia Local d'Alcanar 

 Policia Local d'Alcarràs 

 Policia Local d'Alella 

 Policia Local d'Almacelles 

 Policia Local d'Altafulla 

 Policia Local de l'Ametlla de Mar 

 Policia Local de l'Ametlla del Vallès 

 Policia Local d'Amposta 

 Policia Local d'Anglès 

 Policia Local de l'Arboç 

 Policia Local d'Arbúcies 

 Policia Local d'Arenys de Mar 

 Policia Local d'Arenys de Munt 

 Policia Local d'Argentona 

 Policia Local d'Artés 

 Policia Local de Badalona 

 Policia Local de Badia del Vallès 

 Policia Local de Balaguer 

 Policia Local de Banyoles 

 Policia Local de Barberà del Vallès 

 Guàrdia Urbana de Barcelona 

 Policia Local de Begues 

 Policia Local de Begur 

 Policia Local de Berga 

 Policia Local de Bigues i Riells 

 Policia Local de la Bisbal d'Empordà 

 Policia Local de Blanes 

 Policia Local de les Borges Blanques 

 Policia Local de Cabrera de Mar 

 Policia Local de Cabrils 

 Policia Local de Cadaqués 

 Policia Local de Calafell 

 Policia Local de Caldes de Malavella 

 Policia Local de Caldes de Montbui 

 Policia Local de Caldes d'Estrac 

 Policia Local de Calella 

 Policia Local de Calonge i Sant Antoni 

 Policia Local de Camarles 

 Policia Local de Cambrils 

 Policia Local de Canet de Mar 

 Policia Local de Canovelles 

 Policia Local de Capellades 

 Policia Local de Cardedeu 

 Policia Local de Cardona 

 Policia Local de Cassà de la Selva 

 Policia Local de Castellar del Vallès 

 Policia Local de Castellbisbal 

 Policia Local de Castelldefels 

 Policia Local de Castelló d'Empúries 
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 Policia Local de Deltebre 
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 Policia Local de Figueres 
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 Policia Local de la Garriga 

 Policia Municipal de Gavà 

 Policia Local de Gelida 

 Policia Municipal de Girona 

 Policia Local de Granollers 

 Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat 

 Policia Local d'Hostalric 

 Policia Local d'Igualada 

 Policia Local de la Jonquera 

 Policia Local de la Llagosta 

 Policia Local de Llagostera 

 Policia Local de Llançà 

 Guàrdia Urbana de Lleida 

 Policia Local de Lliçà d'Amunt 

 Policia Local de Lliçà de Vall 

 Policia Local de Llinars del Vallès 

 Policia Local de Lloret de Mar 

 Policia Local de Malgrat de Mar 

 Policia Local de Manlleu 

 Policia Local de Manresa 

 Policia Local de Martorell 

 Policia Local de Martorelles 

 Policia Local del Masnou 

 Policia Local de Masquefa 

 Policia Local de Matadepera 

 Policia Local de Mataró 

 Policia Local de Moià 

 Policia Local de Molins de Rei 

 Policia Local de Mollerussa 

 Policia Municipal de Mollet del Vallès 

 Policia Local de Montblanc 

 Policia Local de Montcada i Reixac 

 Policia Local de Montgat 

 Policia Local de Montmeló 
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 Policia Local de Móra d'Ebre 
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 Policia Local de Roquetes 
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 Policia Municipal de Sabadell 
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 Policia Local de Santpedor 

 Policia Local de Sarrià de Ter 

 Policia Local de la Sénia 

 Policia Local de Sentmenat 

 Policia Local de la Seu d'Urgell 

 Policia Local de Sils 

 Policia Local de Sitges 

 Policia Local de Solsona 

 Policia Local de Súria 

 Guàrdia Urbana de Tarragona 

 Policia Local de Tàrrega 

 Policia Local de Teià 

 Policia Municipal de Terrassa 

 Policia Local de Tiana 

 Policia Local de Tona 

 Policia Local de Tordera 

 Policia Local de Torelló 

 Policia Local de Torredembarra 

 Policia Local de Torrelles de Llobregat 

 Policia Local de Torroella de Montgrí 

 Policia Local de Tortosa 

 Policia Local de Tossa de Mar 

 Policia Local de Tremp 

 Policia Local d'Ulldecona 

 Policia Local de Vacarisses 

 Policia Local de Vallirana 

 Policia Local de Valls 

 Policia Local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 

 Policia Local del Vendrell 

 Guàrdia Urbana de Vic 

 Policia Local de Vidreres 

 Policia Local de Viladecans 

 Policia Local de Viladecavalls 

 Policia Local de Vilafranca del Penedès 

 Policia Local de Vilanova del Camí 

 Policia Local de Vilanova del Vallès 

 Policia Local de Vilanova i la Geltrú 

 Policia Local de Vila-seca 

 Policia Local de Vilassar de Dalt 

 Policia Local de Vilassar de Mar 
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