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Un compromís fascinant
El treball policial es mesura amb indicadors com ara el
nombre de denúncies, la resolució d’il·lícits o les hores
de patrullatge.
Malgrat la seva rellevància inqüestionable, aquestes
dades per si soles no reflecteixen una part molt
significativa de la nostra activitat.
El treball en matèria de responsabilitat social ha de
permetre posar en valor molta de l’activitat que es
realitza de manera efectiva, així com posar l’accent en
les nostres àrees de millora.
El nostre caràcter autoexigent ha fet que, des de l’inici
del nostre recorregut, haguem tingut una actitud
proactiva en la generació de solucions als reptes de
seguretat que hem d’afrontar.
La voluntat de contribuir a la qualitat de vida d’una
societat, amb què compartim dificultats, i l’obligació de
retre comptes sobre la nostra activitat són un compromís
constant amb la nostra manera de fer, que volem
reafirmar amb aquest document.
Fem propis els principis de la responsabilitat social, des
dels nostres valors, el compromís amb el nostre equip
humà, la gestió responsable i el respecte al medi
ambient.

PER QUÈ?
Per fer públic el nostre
compromís amb la
societat, que prové de la
nostra voluntat de servei a
les persones
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Responem al dret d’informació dels nostres grups
d’interès, persones, grups o organitzacions afectats per
la nostra activitat i les nostres decisions, en coherència
amb l’evolució de la societat.

La Direcció General de la Policia en una mirada
Aquest document reafirma el compromís de la Direcció General de la Policia amb la
societat a la qual pertanyem i servim.
Assumir aquesta adhesió amb la societat, amb les persones de la nostra organització i amb
la sostenibilitat, ens farà avançar amb els principis de la Responsabilitat Social com a
estímul.
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La Direcció General de la Policia (DGP) ostenta la màxima
direcció del comandament del cos de la PG-ME i de tot
l'aparell administratiu subsegüent.
Ens ocupem essencialment de garantir que la ciutadania
pugui exercir lliurement els seus drets i llibertats, així com de
vetllar per la seguretat ciutadana i la convivència pacífica,
tot garantint la protecció de les persones i els béns a tot el
territori de Catalunya.

Els nostres fonaments
Missió
La nostra missió és protegir el lliure exercici dels drets i les
llibertats i garantir la seguretat ciutadana, vetllant, des de la
proximitat, per la convivència pacífica i la protecció de les
persones i els béns, d’acord amb l’ordenament jurídic.

Visió
Volem esdevenir referents de seguretat i la garantia de
protecció i servei de les persones a Catalunya, des de la
proximitat i la professionalitat, oferint un servei de qualitat.

Valors
 Proximitat: conèixer la realitat social, des de l'arrelament
al territori, i detectar les necessitats de la ciutadania a la
qual es serveix, per afavorir la convivència pacífica.
 Compromís: esforçar-se per complir les obligacions
pròpies del lloc que s'ocupa.
 Integritat: no treure profit de la condició de policia.
Actuacions adaptades als preceptes deontològics.
 Voluntat de servei: orientar-se cap a la ciutadania, amb
la voluntat de satisfer les necessitats amb un servei de
qualitat.
 Eficàcia: aconseguir els objectius fixats, ser resolutiu en el
lloc de treball propi, aconseguir els resultats previstos.
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Vocació de servei
Tenim com a àmbit d’actuació tot el territori de Catalunya,
exercim totes les competències que ens atorga el marc
legal (EA, article 164) com a policia integral, i liderem i som
un referent policial del sistema de seguretat pública.
Des de l'experiència adquirida, ens orientem cap al futur
sota les premisses de:
 Flexibilitat funcional i organitzativa
 Gestió eficient, assumpció de responsabilitats i rendició
de comptes
 Assumpció de la innovació oberta i l'emprenedoria
interna
 Orientació a la millora contínua i a l’aprenentatge
 Connectivitat i obertura als grups d’interès

La nostra activitat en xifres
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Com ens valora la societat
Per conèixer la percepció que la societat té sobre la pròpia
seguretat, s’utilitzen diversos instruments. És el cas de
l’Enquesta de seguretat pública de Calalunya, instrument
que complementa la mesura dels il·lícits penals basada en
l'estadística policial, i que s’adreça a una mostra
representativa dels residents a Catalunya majors de 16 anys.
L’enquesta pregunta sobre la pròpia experiència com a
víctima o per les pròpies opinions, sentiments, percepcions o
valoracions en matèria de seguretat i policia.
Al gràfic següent es recull la valoració del nostre treball en el
període 2009-2013:

Enquesta de seguretat pública de Catalunya
Valoració de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
Sèrie 2009-2013

El Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat ens situa el
2.014 com la tercera institució millor valorada per la
ciutadania.
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La nostra història
Com va començar tot
Els Mossos d'Esquadra vam ser un
dels primers cossos armats d'Europa
amb característiques de cos
policial. Al principi del segle XVIII
apareixen les primeres esquadres
de paisans organitzats per mantenir
l'ordre, vigilar els camins i garantir la
seguretat dels pobles quan l'exèrcit
regular,
que
aleshores
s'encarregava de la vigilància, era
mobilitzat. Dissoltes entre el 1868 i el
1874, la reinstauració posterior
limita
les
esquadres
a
les
competències
pròpies
de
la
Diputació de Barcelona.

Mossos d’esquadra i un
home en un portal de
Sant
Antoni
de
Vilamajor, 1897

Fins al final de la Guerra Civil, el cos de Mossos d'Esquadra es
manté fidel a la Generalitat republicana. El cos s'aboleix el
1939.
L'any 1950, la Diputació de Barcelona el restitueix, tot i que
amb competències limitades, ja que les tasques es
circumscriuen a la vigilància del que actualment és el Palau
de la Generalitat i altres dependències de la Diputació de
Barcelona.

Restitució i desplegament del cos
Amb la restauració de la democràcia es donen les
condicions que permeten una etapa diferent, ara com a
Policia de la Generalitat. El nou cos es crea a partir del ja
existent a la Diputació de Barcelona, que passa a dependre
de la Generalitat i que adquireix el 1983 un nou règim jurídic
com a policia autonòmica de Catalunya. Els Mossos
d'Esquadra som una policia amb voluntat d’arrelament a la
cultura i al poble de Catalunya, al qual pertanyem i servim.
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El cos actual
El 1980 es transfereixen a la Generalitat les competències del
Ministeri de l'Interior sobre l'anomenada Secció dels Mossos
d'Esquadra, adscrits a la Diputació de Barcelona. El 1983,
una llei del Parlament crea la Policia de Catalunya,
absorbeix l'històric cos de Mossos d'Esquadra i n'adopta el
nom. S'inicia així la construcció d'un model propi de
seguretat basat en el servei a les persones.
El 1983, amb la primera
promoció, es materialitza
la creació del nou cos. El
1985 és l'any de la
segona promoció i de la
creació de l'Escola de
Policia a Mollet del
Vallès.

Anys 80: Vehicles policials

Inici del desplegament
El 17 d'octubre de 1994 la Junta de Seguretat de Catalunya
formalitza el model de substitució de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat a Catalunya i s'acorda el primer
desplegament dels Mossos d'Esquadra, per reemplaçar la
Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
El desplegament territorial es complementa amb l'assumpció
progressiva de competències especialitzades i el 29 de
gener de 1997 la Generalitat rep la transferència de les
competències en matèria de trànsit.

Arribem a Barcelona
Al 2005 iniciem el desplegament a la ciutat de Barcelona.
Constitueix, pel seu pes demogràfic, una fita important en el
procés de desplegament del cos. A Barcelona hi ha deu
comissaries, que coincideixen amb els deu districtes de la
ciutat, a més d'oficines de denúncies com les de les
estacions de la plaça de Catalunya i Sants o la de la
Barceloneta.
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El desplegament es completa
Les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de
l'Ebre conclouen el desplegament territorial el novembre del
2008. Així, assolim la capacitat operativa d'actuar a tot el
territori i de fer efectiu el caràcter de policia integral a tot
Catalunya.
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El nostre model de
responsabilitat social
Un pas endavant
El nostre model de responsabilitat social té l’objectiu
estratègic de contribuir a la millora de la qualitat de vida de
la societat a la qual servim i, per extensió, a la dels
treballadors de la mateixa organització sota principis de
sostenibilitat, comportament ètic i gestió responsable.
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Articulem la responsabilitat social en quatre eixos:

Compromís amb la ciutadania
 Treballem per seguir sent mereixedors de la confiança
de la nostra societat.
 Millorem la seguretat de la ciutadania, així com la
percepció subjectiva d’aquesta seguretat.
 Treballem intensament amb col·lectius especialment
vulnerables.
 Contribuïm a la millora social mitjançant l’impacte
positiu de la nostra activitat.

Desenvolupament de les persones
 Implementem polítiques de personal basades en els
principis de mèrit, igualtat i capacitat, amb la
perspectiva de millorar els estàndards de qualitat en la
prestació del servei.
 Fomentem una cultura policial basada en la proximitat,
la professionalitat, l’honestedat i la integritat.
 Treballem per assolir millors condicions de treball per al
nostre equip de persones en termes de salut, seguretat,
benestar i conciliació familiar.
 Assegurem les millors condicions de treball per oferir un
servei policial de qualitat.

Transparència i bon govern
 Gestionem amb transparència l’organització, amb la
perspectiva de retre comptes a la ciutadania i als grups
d’interès.
 Administrem l’organització de manera ètica i eficient, i
assegurem la millor utilització dels recursos disponibles
per crear valor.
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Compromís amb la sostenibilitat
 Gestionem l’activitat organitzativa amb la perspectiva
de minimitzar l’impacte en el canvi climàtic i sota criteris
de sostenibilitat.
 Perseguim els delictes mediambientals amb accions
policials preventives i reactives.
 Adquirim productes i establim contractes de serveis amb
empreses compromeses amb el medi ambient.

Els nostres grups d’interès
Els col·lectius, organitzacions o persones que es veuen
afectats per l’activitat d’una organització conformen els
seus grups d’interès. Conèixer les seves expectatives i
demandes i incorporar-les a la pròpia estratègia és un
element clau en un comportament socialment responsable.
En el nostre cas, la comunicació amb els grups d’interès ens
aporta valor, contribueix a la millora contínua de la nostra
activitat i ens enforteix com a organització i com a membres
actius de la societat.

13

Compromís amb la ciutadania
Tenim un paper fonamental en les polítiques públiques de seguretat de la Generalitat de
Catalunya i contribuïm a una convivència democràtica i pacífica.
Treballem per donar protecció i assistència a la ciutadania, amb especial atenció als
col·lectius més vulnerables en termes de seguretat.
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Propers a tu
Proximitat:
La
nostra
d’entendre el servei públic

manera

Orientem la nostra activitat a la proximitat, decisió que
determina l’estratègia en la prestació del servei i atorga un
paper destacat a la participació de la ciutadania en la
presa de decisions.
Amb aquesta perspectiva, podem copsar les necessitats de
la comunitat i afavorim la seva participació en la resolució
dels problemes de seguretat que l’afecten.
Despleguem una activitat complexa i fortament vinculada a
les necessitats del propi entorn. Del patrullatge, a l’activitat
de les oficines de Relació amb la Comunitat o les relacions
institucionals, la interrelació i el contacte amb la societat és
continu.
El resultat és un model de treball orientat a resoldre les
múltiples i variades problemàtiques que es plantegen amb
la voluntat de satisfer les demandes de la ciutadania i
maximitzar la funció preventiva.
Per reforçar aquesta proximitat, la nostra estructura de
comissaries es desplega territorialment en 103 punts de
contacte amb la ciutadania.

59

Àrees bàsiques policials

28

Comissaries de districte

10 Oficines policials
6 Oficines d’Atenció al Ciutadà

A banda de la resposta reactiva a les diferents
problemàtiques, realitzem una tasca important en l’àmbit de
la prevenció.
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Aquesta orientació dóna com a resultat una policia amb
una activitat més complexa, més vinculada a les necessitats
de la societat i fortament compromesa amb uns valors i una
manera pròpia d’actuar, enfocar i resoldre els reptes de la
seguretat a Catalunya.
El patrullatge de proximitat és un model de servei orientat a
la ciutadania, que reflecteix una actitud proactiva en la
generació de solucions de seguretat.

L’any 2014 hem dedicat més
de 523.000 hores als serveis de
proximitat

Facilitem gestions, activem connexions
La Generalitat de Catalunya posa a disposició de la
ciutadania una bústia electrònica única que permet un
contacte directe per atendre i donar resposta a les seves
consultes i peticions.
Durant el darrer exercici es van rebre i gestionar 9.377
correus adreçats a la DGP.
L’anàlisi de les comunicacions dels ciutadans ha motivat la
incorporació de modificacions en 15 documents interns de
treball.
L’aplicació de criteris d’Administració oberta per tal que el
ciutadà pugui dur a terme tràmits que no requereixen
presencialitat s’estén a la presentació de denúncies en els
casos de petits robatoris, robatoris dins dels habitatges,
establiments o vehicles i pèrdua d'objectes. Aquesta
modalitat no és d’aplicació en delictes amb violència física
a les persones o en situacions en què s'hagi identificat
l'autor.
Les persones que facin una denúncia per Internet disposen
de 72 hores de termini per adreçar-se a qualsevol
dependència policial que ofereixi aquest servei per signar
una còpia i ratificar-se.
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L’any 2014 vam recollir 9.549 denúncies per Internet, de les
quals 2.868 van ser ratificades.
El desembre de 2013 vam activar
un servei web que permet
comprovar el número de quadre
(gravat pel fabricant), o bé el
número d’un dels registres de
bicicletes existents (marcat en la
bicicleta) per conèixer si ha estat
denunciada com a sostreta
davant la Policia de Catalunya.
Aquest registre contribueix a detectar i evitar el comerç
il·legal, dipòsit o gestió de bicicletes sostretes i la seva
recuperació.
L’any 2014 hi ha hagut 4.238 visites a la pàgina web.

Relacions amb la comunitat
La importància de mantenir uns contactes de qualitat amb
la ciutadania passa per refermar els vincles relacionals i de
comunicació. A través de la identificació dels interlocutors
vàlids, de mantenir una actitud d’escolta activa,
d’implementar el treball en xarxa, és com aconseguim
detectar les inquietuds mútues i avançar en la prevenció
dels conflictes.
Des del punt de vista reactiu, però especialment des d’una
perspectiva preventiva i assistencial, estem especialment
vigilants a les necessitats de tota la ciutadania, però
dediquem una atenció especial als col·lectius més
vulnerables (dones, menors, gent gran i immigrants).
La Llei 10/1994, d’11 de juliol, ja estableix a l’article 3.2 que el
cos de Mossos d'Esquadra és un cos policial al servei de la
comunitat i ha de contribuir a la consecució del benestar
social, cooperant amb altres agents socials, especialment
en l’àmbit preventiu, assistencial i de rehabilitació.
A totes les comissaries de la PGME existeix un grup dedicat
exclusivament a fer i mantenir una xarxa de contactes amb
tot el teixit social, empresarial i social del territori. Aquesta
xarxa de contactes ens permet conèixer les necessitats de la
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ciutadania i treballar d’una manera més dirigida per satisferles.

Tipus d’accions:


De relació: serveis policials que tenen com a finalitat
mantenir contactes d’atenció i relació amb el teixit
social, associatiu i institucional.



De prevenció: a partir de l’anàlisi
problemàtiques detectades realitzem:



de

les



Campanyes
de
prevenció
adreçades a col·lectius de
especialment vulnerables.

o
informació,
risc i víctimes



Dispositius, identificacions o patrullatges dirigits.



Suport dels grups d’Atenció a la Víctima en el
seguiment de víctimes de violència masclista,
domèstica o delictes d’odi i discriminació o altres
delictes violents.

De mediació: arbitrem en conflictes privats en el cas
que haguem estat requerits per intervenir en la seva
resolució per tal de facilitar acords amistosos o
resolucions consensuades.

Durant l’any 2014 hem establert més de 110.500 contactes
en el conjunt de la PG-ME amb diferents operadors de la
comunitat per tal de conèixer les seves necessitats de
seguretat, recollir o proveir informació i ajustar el servei.
Per tal d’afrontar les problemàtiques que sobrepassen les
competències policials, treballem de manera transversal
amb diferents operadors institucionals, sota els principis de
coordinació, col·laboració i cooperació.
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Consells de seguretat

Destinataris

Sota el principi que la prevenció és la més eficaç de les
mesures de seguretat, hem elaborat i fet difusió de material
amb consells per prevenir i actuar davant de situacions
d'inseguretat o de risc.
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-

Gent gran

-

Joieries

-

Centres esportius

-

Comerciants

-

Internet

-

A l’àmbit rural

-

Al caixer i l’oficina bancària

-

Al domicili

-

Per a unes vacances segures

-

Assistents a congressos

-

Per protegir la vostra bicicleta

-

Per evitar robatoris a l’interior dels vehicles

-

Per a vehicles de gran tonatge

-

En habitatges i magatzems fora del nucli urbà

-

Per a empreses de cablejat i metall

-

A les esglésies i llocs de culte

-

...

Pla d’acció Internet segura per a la
protecció del menor
Internet contribueix a enriquir les nostres fonts d’informació,
de coneixement i de relacions interpersonals.
Malgrat els inqüestionables avantatges, els riscos també hi
són. Els menors són un col·lectiu especialment vulnerable
davant aquests riscos.
La construcció de canals de comunicació entre policia,
famílies i educadors i joves és un bon escenari per prevenir la
ciberdelinqüència.
El Pla d’acció Internet segura es basa en tres línies d’acció:
1. Xerrades adreçades a l’entorn escolar, nens, joves,
professorat, mares i pares. Durant l’any 2014 hem
realitzat 4.602 presentacions.
2. Xarxa de contactes amb diferents associacions i entitats
com el CESICAT, Protégeles, Pantallas Amigas, etc.,
arribant a establir 5.071 contactes.
3. Gestió del correu corporatiu internetsegura@gencat.cat.
L’any 2014 hem gestionat 784 correus amb informació
d’interès policial sobre infraccions penals a la xarxa.

En el marc del Pla d’acció
Internet segura hem
realitzat més de 5.000
contactes o accions que
han arribat directament a
133.700 persones

L’any 2013 vam incorporar dos col·lectius a les accions del
Pla:
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A iniciativa de la Fundació Catalana de la Síndrome
de Down es va organitzar una xerrada per
conscienciar i donar recomanacions sobre els riscos de
navegar per Internet i tenir perfils a les xarxes socials.

Amb el suport del Departament de Benestar Social i
Família, es van realitzar 8 xerrades formatives i
presentacions de mesures de seguretat en xarxes
socials i telefonia mòbil a dones en cases d’acollida,
amb 140 assistents.



Durant l’any 2014 hem treballat diverses accions vinculades
al Pla i que, amb la voluntat d’arribar al màxim públic
possible, diversifiquen els formats:
 Tallers:


Xatejar amb seguretat



Seguretat i smartphones



Facebook joves



Facebook adults



Contrasenyes segures



Configuració router



Autoavaluació de coneixements per a mares i pares

 Adaptació del clàssic La caputxeta vermella en La
cibercaputxeta vermella
 Projecte Internet segura de tu a tu (peer mentoring)
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Plans operatius especials (POE)
Són una eina de direcció per treballar sobre els àmbits més
crítics i que han generat més alertes de seguretat entre la
ciutadania. N’hi ha de vigents durant tot l’any i d’altres
estacionals com el Grèvol, a l’època de Nadal o el Gregal,
al període d’estiu.

POE Centres educatius
POE Comerç i empresa
POE Món rural
POE Habitatge
POE Tràfic d’éssers humans
POE Alcohol i drogues
POE Velocitat
POE Seguretat passiva i distraccions
POE Oci nocturn
POE Lluita contra la delinqüència-metall
POE Pista
POE estacional Grèvol
POE estacional Gregal

Comptant tots els contactes, durant l’any 2014 s’han
realitzat 28.396 contactes, amb 89.401 assistents.
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Pla de seguretat i atenció a les víctimes
de violència masclista i domèstica
Les
víctimes
de
violència
masclista i domèstica, com a
col·lectiu
en
situació
de
vulnerabilitat,
són
objecte
d’especial
atenció
a
les
polítiques
públiques
de
seguretat.
És per això que hem situat la violència masclista i domèstica
com una de les nostres principals prioritats des de fa anys.
Aquest Pla de seguretat és un model d'actuació enfocat a la
prevenció i atenció a les víctimes.
Per assolir els seus objectius, el Pla recolza en dos pilars
fonamentals:
1.

Un programa de seguiment personalitzat de les víctimes
mitjançant una xarxa d’atenció especialitzada ben
reeixida. Els grups d'atenció a la víctima (GAV) són
unitats policials ubicades a les comissaries que tenen la
funció d'atendre i tramitar els casos de violència
masclista.
Funcions:



Atendre: informem, escoltem les dones i les assessorem
sobre els drets que tenen i les accions que poden
emprendre, i sobre els organismes on poden acudir per
exercir aquests drets.



Coordinar: ens relacionem amb els interlocutors socials
mitjançant
protocols
d'actuació
i
fluxos
de
comunicació per plantejar les intervencions d'una
forma integral.



Protegir: en funció del nivell de risc en cada cas
proposem, si escau, la protecció policial, establerta en
la majoria de casos per ordre de l'autoritat judicial, la
Fiscalia o el/la responsable policial de cada
demarcació.



Prevenir: accions adreçades a la comunitat,
campanyes preventives, programes per a joves,
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col·laboració amb organitzacions, entitats, famílies, ...
Formem part de circuits i protocols locals i comarcals i
també de protocols específics (com el protocol per
evitar mutilacions genitals femenines).
2.

Un protocol de valoració del risc, que permet actuar
amb perspectiva preventiva. El Sistema Integral
d’Atenció a les Víctimes (SIAV) fa possible que els agents
del Grup d’Atenció a la Víctima puguin accedir als
expedients procedents de denúncies, millorar-ne el
seguiment, realitzar la valoració del risc i mantenir el
contacte directe amb les víctimes.

Dimensionament del fenomen:

A tots els judicis que se celebren per delictes contra la
llibertat sexual i violència de gènere a l’Audiència Provincial
de Barcelona es du a terme un servei de protecció i
assistència a les víctimes. L’any 2014 se n’han realitzat 175.
Cal fer esment que el procés d’atenció a les víctimes està
integrat al Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) adoptat
per la DGP, fet que revela la seva significació estratègica.

Lluita contra el tràfic d’éssers humans
L’atenció, protecció i acompanyament de les persones
explotades laboral i sexualment i la seva consideració com
a víctimes són els principals eixos que expliquen el model
d’abordatge del tràfic d’éssers humans.
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Les nostres unitats policials especialitzades en la investigació
d’aquests delictes (UCTEH) treballen de manera coordinada
amb els nostres grups d’Atenció a les Víctimes (GAV) i,
especialment, en coordinació i col·laboració amb altres
òrgans assistencials, públics o privats, especialitzats en la
gestió directa de les víctimes de tràfic d’éssers humans.
La protecció d’aquestes víctimes es valora en cada cas
particular i de manera consensuada amb els investigadors,
per tal d’assignar un nivell determinat de protecció que
garanteixi la seva seguretat. Aquest període de protecció es
fa de manera efectiva tant si hi ha decretades mesures
judicials de protecció com si no n’hi ha o aquestes han
finalitzat.

Accions per a la no discriminació de les
persones homosexuals i transsexuals
El
Departament
d’Interior
participa
en
un
pla
interdepartamental que,
de manera transversal, vol
impulsar accions com la creació i difusió de la bústia
corporativa mossos.delictes.odi@gencat.cat per intentar
recollir inquietuds i assessorar la ciutadania sobre els delictes
d’odi i discriminació. Es va crear i donar a conèixer al
novembre de 2013 i des de llavors s’han gestionat prop de
50 correus.

L’any 2014 s’ha contactat amb més de
200 entitats en el marc d’aquest Pla

Pla d’acció i seguretat a l’entorn de les
persones grans
Per contribuir a la millora de la seguretat entre el col·lectiu
de la gent gran i reduir la percepció d’inseguretat d’aquest
col·lectiu vulnerable, s’ha dissenyat un pla de caràcter
transversal que abasta des de la formació dels agents a
estratègies de patrullatge preventiu, campanyes de
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proximitat o el seguiment i protecció un cop han estat
víctimes d’infraccions penals.
Els àmbits del Pla se centren en els àmbits de la seguretat
ciutadana i dels maltractaments.

L’any 2014 vam mantenir 748
trobades/contactes amb 3.450 assistents
entre el col·lectiu de la gent gran

El treball assistencial
Durant l’any 2014 hem atès 116.332
assistencial.

incidents de caire

Tenen la consideració d’incidents de caire assistencial els
accidents laborals; accidents laborals amb ferits i/o morts;
l’acompanyament a domicili; altres assistències a persones;
l’assistència o auxili al ciutadà; l’assistència sanitària a la
platja; les intervencions amb cadàver; la col·laboració amb
altres serveis; conductor malalt o indisposat; incident amb
malalt mental; intoxicació alimentària; obrir vehicle amb les
claus dins (urgència); persona amb sobredosi; persona
caiguda o no contesta en habitatge; persona que demana
ajuda; persona denunciada per desaparició; persona
extraviada en espai públic; persona ferida/malalta en espai
públic; persona morta en edifici; persona morta en espai
públic; persona per avisar en domicili; salvament al mar;
trasllat a centre assistencial/domicili; trasllat a centre
hospitalari; vehicle amb les claus al pany, ....
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Tendim ponts
Interpretació i traducció
Per tal de millorar la qualitat del contacte amb la
ciutadania, la DGP disposa d’un servei d’interpretació i
traducció de llengües extern que s’adjudica mitjançant
concurs públic.
L’any 2014 s’han gestionat a tot el territori 14.861 serveis de
traducció.
Els idiomes més sol·licitats són l’àrab, amb 4.089
interpretacions; el romanès, amb 1.433, i l’anglès, amb 1.716
interpretacions.
Pel que fa als formularis que utilitza la PG-ME en el
desenvolupament de les seves funcions, es tradueixen als
idiomes més freqüents. El formulari que informa la persona
detinguda dels seus drets està disponible en 24 idiomes.

Relació amb els mitjans de comunicació
La comunicació corporativa és un recurs estratègic de
gestió fonamental per a qualsevol organització. En el cas de
la DGP facilitem comunicació que treballem de manera
coordinada
amb
l’Oficina
de
Comunicació
del
Departament d’Interior.
L’Àrea de Comunicació té el compromís d’informar, en la
mesura que sigui possible, dels casos que investigui la PGME,
però més enllà d’aquests fets, que habitualment són molt
rellevants i mediàtics, el nostre compromís informatiu va més
enllà i procura oferir una visió completa de la multiplicitat
d’accions que es desenvolupen des de la DGP.
Mitjançant l’Àrea de Comunicació, establim relacions amb
els mitjans de comunicació tant per donar resposta a
peticions d’informació com per transmetre missatges de
qualitat a la ciutadania.
En consonància amb l’estratègia organitzativa de potenciar
la vessant preventiva, quan s’informa d’una operació
policial, sempre que sigui possible, s’ofereixen consells de
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seguretat i advertències a la ciutadania per tal d’evitar
noves víctimes.
En cas d’investigacions i operacions conjuntes amb altres
operadors de la seguretat o d’emergències, s’elabora una
única nota de premsa. Això reflecteix de nou la nostra
aposta pel treball en xarxa.
A tall d’exemple, a les manifestacions i concentracions,
s’orienten esforços operatius a garantir que els periodistes
puguin desenvolupar la seva feina amb seguretat. A més,
membres de l’Àrea de Comunicació són presents en el
terreny per tal de donar-los suport.
Activitat desenvolupada durant l’any 2014:

55 Convocatòries de mitjans
1.940 Notes de premsa
72 Rodes de premsa i atenció als mitjans
637 Entrevistes
15 Articles d’opinió

A més, s’ha facilitat la realització de 9 reportatges per donar
a conèixer les particularitats de determinades unitats
especialitzades com la unitat canina, TEDAX, Subsòl, GEI, i
unitat subaquàtica, entre d’altres.

Model de mediació
El model d’ordre públic català és un model que disposa
d’elements de mediació i comunicació que han fet que
evolucioni cap a un sistema de gestió positiva del conflicte.
La mediació ha de fer compatible l’exercici del dret de
reunió amb el de la protecció de la seguretat ciutadana.
L’objectiu és resoldre les problemàtiques de les parts, evitar
desordres públics i millorar la convivència ciutadana.
L’any 2014 es van realitzar més de 480 contactes i es van
generar 16 procediments interns d’actuació en mediació i
negociació.
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Millorem el servei a la ciutadania
Amb la voluntat d’oferir un millor servei a totes i cadascuna
de les persones de la nostra comunitat, des de la DGP ens
esforcem per copsar les seves necessitats i per idear
respostes adequades a les seves realitats.
És per aquest motiu que elaborem materials de
sensibilització i directrius tècniques que orientin els nostres
professionals en l’adequació del servei policial al màxim
espectre social.

Guia per a l’assistència a persones amb
trastorn de l’espectre autista
Elaboració i difusió a les comissaries de la PG-ME de la guia
per millorar l’atenció dispensada a les persones amb
trastorns de l’espectre autista (TEA). Aquesta guia dóna
instruccions als agents sobre com interactuar de manera
adequada amb persones amb TEA.

Guia per al coneixement de la diversitat
religiosa
Adreçada als serveis policials de Catalunya ielaborada per
UNESCOCAT (Centre UNESCO de Catalunya) amb el suport
del Departament d'Interior i la col·laboració del Centre
d'Estudis de les Tradicions Religioses.

Pla de ciutadania i de les migracions:
horitzó 2016
Participació en el Pla de ciutadania i de les migracions:
horitzó 2016. La DGP participa en diferents protocols, com la
prevenció de la mutilació genital femenina, de matrimonis
forçats i de tràfic d’éssers humans.
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Prevenció
femenina

de

la

mutilació

genital

La Generalitat aborda la prevenció d’aquesta pràctica des
de la Comissió nacional per a una intervenció coordinada
contra la violència masclista.
El protocol estableix un seguit d’actuacions orientades a
evitar l’acció. L’objectiu és informar les famílies de les
conseqüències tant en termes de salut com punitives, per tal
que abandonin la pràctica per propi convenciment. En cas
contrari, s’inicien tràmits per comunicar-ho a la fiscalia.
Catalunya compta amb més de 70 taules locals i comarcals
per prevenir possibles casos i en les quals participen
professionals de l’educació, la salut, el treball social, i els
cossos policials.
L’any 2014 es va intervenir en més de 24 casos de risc de
patir aquesta mutilació.

Projecte ABUSEX
El projecte es va iniciar l’any 2006 amb l’impuls del Síndic de
Greuges, amb el Protocol marc d’actuacions en casos
d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors.
Actualment hi participen la DGP, l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona, la Fundació FADA, el Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el Síndic
de Greuges i la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA).
L’objectiu és treballar sota un mateix marc la protecció i
salvaguarda dels interessos del menor en tant que víctima
extremament vulnerable. La nostra voluntat sempre és
treballar de manera conjunta per assolir protecció,
diagnòstic, tractament, investigació i enjudiciament.
Des de la PG-ME es va assumir el contingut del protocol,
introduint-lo tant en procediments de treball com en
formació interna per sensibilitzar en aquest àmbit, agilitar i
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fer més eficients
victimitzacions.

els

processos

i

evitar

segones

Pràctiques universitàries
Es tracta fonamentalment d’acollir estudiants en un context
de pràctiques universitàries, així com de prestar
assessorament i facilitar tota la informació possible als
estudiants integrats en diversos serveis com poden ser el
Grup Central d’Atenció a la Víctima, la Divisió d’Investigació
Criminal o la Divisió de Policia Científica.

La prevenció en l’àmbit administratiu
L’activitat de la Policia Administrativa s’orienta a millorar el
marc normatiu. En aquest sentit, es fan propostes a la
Direcció General d’Administració i Serveis, que és qui
exerceix aquesta competència, per ajustar la normativa a
l’experiència recollida mitjançant l’activitat inspectora.
El principi que orienta l’actuació no és sancionador, sinó de
millora objectiva de la seguretat.
A tall d’exemple, el procediment de treball preveu que en
les inspeccions que es realitzen als establiments que han
patit un delicte contra el patrimoni amb obligació de
disposar de mesures de seguretat, si es detecten
irregularitats, es donen 30 dies per corregir-les, en comptes
d’aplicar una sanció sense preavís.

Prevenció del consum de substàncies
estupefaents
L’objectiu del Pla especial de prevenció de drogues ha
estat el d’estar alerta davant les conductes de risc
relacionades amb aquesta problemàtica (consum i tràfic),
que poden tenir com a col·lectiu diana els menors residents
als centres residencials d’Acció Educativa (CRAE).
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Les oficines de Relació amb la Comunitat (ORC) han
realitzat 6 xerrades preventives amb la participació dels
educadors de 10 centres repartits per tot el territori.
Hi han participat el Centre d’Estudis sobre Promoció de la
Salut (CEPS), la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA) i, com hem dit, les ORC de la Policia
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

Model de seguretat en els transports
metropolitans de Barcelona
Aquest és un exemple de com ens adaptem a les
necessitats de seguretat de la ciutadania amb la creació
d’una Àrea específica per donar resposta a la sensació
subjectiva d’inseguretat que produeixen els petits delictes al
transport públic de Barcelona.
Així doncs, l’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità,
ubicada a la Regió Metropolitana de Barcelona, vetlla per
la seguretat de les persones i investiga els robatoris
esdevinguts als espais ferroviaris i dins del seu marc territorial.
Concretament, el dispositiu XARXA, en coordinació amb la
Guàrdia Urbana de Barcelona, té l’objectiu de disminuir els
petits delictes que es produeixen als transports suburbans de
Barcelona i que tenen un gran impacte en la percepció de
seguretat. En els tres anys de recorregut d’aquest dispositiu
conjunt hi ha hagut una reducció del 32% dels delictes.
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Algunes dades de l’activitat del 2014:

Entorn

Delictes i faltes

Persones detingudes

Metro

19.760

834

RENFE-ADIF

8.045

278

FGC

1.292

29

TRAM

232

5

BUS

5.327

54

TAXI

484

13

2.362

-

Bicicleta
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Mobilitat segura
El Pla general de seguretat de Catalunya recull, com un dels
seus principals objectius, la reducció de la sinistralitat viària.
El Pla de seguretat viària 2014-2020 es proposa com a
objectiu la reducció en un 50% del nombre de morts per
accident de trànsit al 2020 respecte del 2010.
Per aconseguir aquest objectiu es desplega un gran nombre
d’activitats per part dels diferents operadors del trànsit.

Educació
La transmissió de valors mitjançant accions d’educació per
a la mobilitat segura és part de la nostra feina des de fa
anys.
Amb el pas del temps, hem avançat en la diversificació,
tant de col·lectius com d’entorns. En els darrers dos anys hi
ha hagut un increment de més de 15.000 assistents a les
xerrades de mobilitat segura. Els col·lectius són molt
heterogenis i arriben a més de 600 entitats.
Actualment, tenim més de 200 agents especialistes
qualificats en trànsit, formadors en mobilitat segura. Aquests
agents reben formació continuada per tal d’actualitzar els
seus coneixements. Concretament, l’any 2014, 58 agents
han participat en 7 accions formatives amb una durada de
332 hores.
D’altra banda, estem convençuts que la integració al
currículum educatiu de l’educació per la mobilitat segura
en els centres escolars contribuirà a reforçar el missatge.
També realitzem accions de sensibilització en mobilitat
segura de tipus road show adreçat a joves de segon cicle
d’ESO o de batxillerat.
A més a més, també col·laborem amb el Bisbat de Girona
en formació d’universitaris en l’àmbit de la mobilitat segura.
L’objectiu és posar en valor els beneficis i problemàtiques de
la mobilitat, identificar conductes de risc i autoavaluar
comportaments, hàbits i actituds, així com afavorir la
proactivitat envers la prevenció d’accidents de trànsit.

34

Accions de formació en mobilitat segura l’any 2014:

Col·lectiu

Sessions

Assistents

276

6.528

1.007

20.346

Educació secundària – ESO

421

10.341

Batxillerat

68

1.590

Cicles formatius

41

1.058

XANASCAT i cases de colònies

71

6.708

Educació especial

13

245

Pares i mares

28

629

Docents

3

24

Treballadors/ores

37

973

Treballadors/ores de transport

31

722

Gent gran

72

1.829

Ciclistes

8

148

Motoristes

13

1.113

Autoescoles

32

365

Nouvinguts

43

1.974

PGME

11

133

40

740

2.213

55.466

Educació infantil (de 0 a 6 anys)
Educació primària

Altres1

Total

1

Altres inclou: mediacions de menors i d’adults, universitats, centres
penitenciaris, aturats i centres d’atenció primària.
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Col·laboracions


Col·laboració en taules de coordinació municipals i
comarcals.



Participació en l’elaboració del Pla estratègic de
seguretat viària 2014-2020.



Detecció de punts de millora a les vies per disminuir la
sinistralitat. En aquests casos s’adreça informe amb
suggeriments de millora al titular de la via. L’any 2014
es van tramitar 103 informes d’aquest tipus.



Foment de la seguretat en les marxes cicloturístiques:
Trobades amb responsables de la Federació Catalana
de Ciclisme per promoure bones pràctiques en les
marxes cicloturístiques que s’organitzen arreu del país.



En els darrers dos anys s’han format 512 funcionaris de
les prefectures provincials de Trànsit de la DGT en
elements
bàsics
d’identificació
de
falsedat
documental.



Informació a les empreses d’ITV sobre la falsedat en les
fitxes tècniques d’ITV. S’ha realitzat una jornada
informativa,
amb
l’assistència
dels
directors
d’operacions de les empreses concessionàries. S’han
proposat millores de les mesures de seguretat, que han
estat implementades per algunes d’elles.



Cooperació en l’elaboració de camins escolars.



Col·laboració amb el gremi de fabricants de
pneumàtics en les proves de pneumàtics d’hivern en
situacions adverses.



Col·laboració amb Prénatal en sessions de consells per
a la seguretat viària per a infants: dispositius de
retenció, consells per anar amb els nens com a
vianants i altres consells de seguretat en la mobilitat per
a famílies.



Col·laboració amb Prénatal en l’elaboració d’un fullet
de consells de seguretat per a pares i mares.
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Col·laboració amb l’associació: PAT-APAT (Associació
de Prevenció d’Accidents de Trànsit).

Víctimes d’accidents de trànsit
Conscients de l’impacte que una mort per accident causa
a l’entorn de la persona finada, a la PG-ME disposem de dos
instruments per tal de maximitzar la qualitat en la relació que
s’estableix amb la ciutadania per aquestes causes:
1. Un procediment homogeni per comunicar la mort per
accident de trànsit als familiars de les víctimes. Aquest
procediment d’actuació vetlla per una comunicació
curosa i sense duplicitats.
2. Un curs de formació adreçat als agents especialistes en
trànsit, que incorpora un mòdul de caire assistencial de
20 hores, de les quals 10 són de comunicació de males
notícies. Durant l’any 2014 s’han fet 99 comunicacions
d’aquest tipus.
3. En accidents amb víctimes mortals o ferits en què hi hagi
nens implicats, els agents de trànsit disposen d’ossets de
peluix per lliurar als menors i que tenen l’objectiu de
minimitzar l’impacte emocional que pot provocar
l’accident en els menors. Ajuda a canalitzar l'ansietat i
afrontar la situació traumàtica amb què es troba el
menor. Aquesta pràctica es porta a terme des de l’any
1999, any en què es va regular mitjançant instrucció del
director general de la Policia. L’any 2014 se n’han lliurat
45.
En cas d’accidents sense víctimes, també oferim mediació i
assistència en el procés.
El Pla d’assistència a les víctimes d’accidents de trànsit
preveu una actuació coordinada en relació amb les fases
de comunicació, lliurament d’objectes personals i
documentació, explicació de l’accident i derivació al servei
d’atenció a la víctima del Servei Català de Trànsit.
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Dispositiu Pas de l’estret
El dispositiu Pas de l’Estret té l’objectiu de prevenir
l’accidentalitat i les conductes de risc a les carreteres
catalanes coincidint amb els trasllats massius de col·lectius
de població residents en països del centre i nord d’Europa
que es desplacen fins als seus països d’origen al nord de
l’Àfrica per passar-hi el període estiuenc.
Aquesta operació mobilitza diferents àrees de la DGP i
externes, com la Creu Roja de Catalunya o Abertis
autopistes, que desenvolupen tasques assistencials en els
controls de seguretat i en la difusió informativa.
Les oficines de Relacions amb la Comunitat i els
coordinadors de mobilitat segura fan difusió del dispositiu,
així com dels consells de seguretat i de la normativa que
més directament pot afectar els seus destinataris, mitjançant
diverses associacions i consolats.
S’editen tríptics informatius en tres idiomes (català, francès i
àrab) per lliurar a les autopistes o a les xerrades.

En el marc d’aquest dispositiu es van
realitzar 546 contactes. A les xerrades
van assistir 2.680 persones provinents
de més de 60 entitats

Als controls de carretera planificats es va actuar sobre 709
vehicles per tal de comprovar l’excés de pes o de viatgers,
així com la correcta utilització dels sistemes de seguretat
passiva.

Altres accions per a la reducció de la
sinistralitat
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Col·laboració amb les ràdios i televisions per difondre
flaixos informatius sobre el trànsit i consells de mobilitat
segura, tant adreçats a la població en general, com
específics per a alguns col·lectius.



Publicació i revisió de fullets informatius o presentacions
per a la mobilitat segura específics per a col·lectius
com ciclistes, motoristes, vianants, transportistes, gent
gran,...



Compromís de realitzar dos controls anuals de transport
escolar, sense que afecti els horaris d’entrada o sortida
de les escoles.



Atenció ciutadana directa. La Divisió de Trànsit respon
els dubtes normatius de particulars o empreses que
aquests formulen directament a través del web o dels
correus adreçats a la bústia única. L’any 2014 es van
elaborar 108 respostes.



Elaboració i revisió de diverses presentacions sobre
mobilitat segura destinades a col·lectius com ciclistes,
motoristes, immigrants i nouvinguts, acompanyants de
transport escolar, pagesos o conductors de tractors.



Confecció de
corporativa.
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Carta de serveis
La carta de serveis és un document que
permet recollir el catàleg de drets de la
ciutadania envers l'organització de la
Generalitat, així com l'adquisició de
compromisos per millorar la gestió.
Informa, les persones usuàries, dels
serveis que prestem, dels drets i dels
nostres compromisos de qualitat.
L’any 2010, per Resolució IRP/192/2010, de 27 de gener,
s'aprova la Carta de Serveis de la Policia de la GeneralitatMossos d'Esquadra.
L'Estatut d'autonomia de Catalunya, en el seu article 30,
disposa que totes les persones tenen dret a accedir en
condicions d'igualtat als serveis públics i que les
administracions públiques han de fixar les condicions d'accés
i els estàndards de qualitat d'aquests serveis.

Els nostres compromisos de qualitat


Oferir atenció 24 hores, 365 dies l'any.



Donar un tracte acurat i amable.



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.



Que els agents s'identifiquin.



Atendre la ciutadania, en el moment que arriben a la
comissaria, interessant-se pel motiu de la seva denúncia.



Establir un temps d'espera per interposar denúncia inferior
a 30 minuts de mitjana.



Garantir la privacitat de les persones denunciants.



Recollir denúncies en llengües estrangeres.



Rebre denúncies per internet en els supòsits previstos.
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Oferir assistència personalitzada a la víctima mitjançant
agents especialitzats.



Gestionar de manera prioritària les ordres de protecció en
relació amb els delictes relacionats amb la violència
masclista.



Mantenir relacions directes i periòdiques amb els diferents
col·lectius socials.



Assistir, comunicar i gestionar el lliurament dels menors
desemparats als pares, tutors o representants legals o a
les institucions pertinents amb la màxima celeritat i, en tot
cas, en 1 hora com a màxim.



Assistir la gent gran i les persones especialment
vulnerables que es troben en situació de risc o
desemparament i gestionar-ne el lliurament als familiars o
a les institucions pertinents amb la màxima celeritat i, en
tot cas, en 1 hora com a màxim.



Promoure programes de seguretat viària mitjançant
cursos de formació i col·loquis informatius.



Contestar els suggeriments, els agraïments i les queixes
rebuts en un termini màxim de 30 dies.



Fer una investigació especialitzada de les activitats
criminals.



Publicar els resultats anuals d'avaluació de la Carta de
serveis.

Instruments de mesura


Temps mitjà d'espera per interposar una denúncia.



Temps mitjà de resposta a fets urgents.



Enquesta de seguretat pública.



Enquestes de satisfacció dels usuaris.



Nombre de suggeriments, agraïments i queixes.



Anàlisi dels suggeriments, agraïments i queixes.



Percentatge de suggeriments, agraïments i queixes
contestats abans de 30 dies.
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Mossos solidaris
La Carta de Serveis de la PG-ME identifica la voluntat de
servei, el compromís i la proximitat com alguns dels valors que
defineixen aquest cos policial i que inspiren i fins i tot superen
la missió de la mateixa organització.
Amb la voluntat ferma de conèixer la realitat social, des de
l’arrelament al territori, les diferents comissaries desplegades
arreu han sabut detectar moltes de les necessitats de la
ciutadania a la qual serveix, necessitats que sovint escapen
de les funcions estrictament policials definides en
l’ordenament jurídic.
Així doncs, aquests principis inspiradors han transcendit
l’àmbit professional i s’han imbricat directament amb la
inquietud més íntima d’ajudar la ciutadania i de millorar el
nostre entorn.
El caràcter sostingut i permanent de la nostra activitat
solidària aconsella, d’altra banda, el plantejament ordenat
de les contínues accions que el mateix cos realitza.
En aquest sentit, es va elaborar el Catàleg d’activitats 2013,
que recull aquest tipus d’accions dutes a terme per la PG-ME
durant l’exercici esmentat i que es resumeixen en el quadre
següent:

Campanyes solidàries 2013
12 Nadal
36 Recollida d’aliments o roba
20 Donacions de joguines i altres materials
21 Projectes vinculats a problemes de salut
10 Campanyes de donació de sang o medul·la
òssia
10 Projectes vinculats a persones amb
discapacitats físiques o psíquiques
8 Altres accions
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En algunes ocasions aquesta inquietud ha superat l’àmbit
estrictament personal i territorial i ha impregnat el global de
l’organització.
Un clar exemple és el cas del Calendari solidari 2015, que
hem impulsat en suport als familiars de malalts d’Alzheimer.
El calendari s’ha realitzat en benefici de la Federació
d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de
Catalunya (FAFAC), a qui es destinaran els guanys de la
iniciativa. Aquesta iniciativa també ha comptat amb la
col·laboració desinteressada de l’agència Barcelona
Photographer, del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de
Catalunya, de l’empresa A BIS de comunicació audiovisual i
de l’impremta APOGRAF.
El calendari està integrat per 14 fotografies realitzades a llocs
emblemàtics i comissaries policials on apareixen companys
de diferents unitats de seguretat ciutadana de les 9 regions
policials, juntament amb persones que pateixen aquesta
malaltia.
Una iniciativa en què han col·laborat 116 mossos, 86
persones amb Alzheimer i 156 familiars i professionals.
La recaptació total ha estat de 69.640 euros, destinats a la
FAFAC.
D’altra banda, hem iniciat una col·laboració amb la
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de
Justícia Juvenil per tal de facilitar als penats el compliment
de les penes imposades pel jutge dintre del Programa de
mesures penals alternatives.
Les mesures penals alternatives són penes imposades pel
jutge a infractors d’una falta o delicte lleu que s’executen
en l’entorn comunitari i que permeten a l’infractor conciliar
el règim penal amb la seva vida personal i laboral.
Els penats inclosos en el Programa de treballs en benefici de
la comunitat (TBC) executen les tasques assignades per la
institució col·laboradora en els horaris i dies establerts per
l’organització durant un període de temps, que inclou el
nombre de jornades imposades pel jutge.
En el moment actual oferim una relació de tasques de
manteniment d’edificis (pintura d’espais, neteja de
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mampares, vehicles i altres), gestió administrativa (recepció,
atenció al públic, valisa entre comissaries i altres) i medi
ambient i reciclatge (manteniment de jardins), a realitzar en
alguna de les diferents comissaries per tal que el servei de
mesures penals alternatives proposi als penats les tasques i
organitzacions en les quals poden complir la pena
imposada pel jutge.
El nombre de persones que han realitzat treballs en benefici
de la comunitat a la nostra organització és de 6.

Servei històric
El Servei Històric neix l’any 2012 amb l’objectiu d’apropar la
societat catalana a la seva policia mitjançant el
coneixement i la difusió de la seva història.
El nostre Fons Històric es compon de col·lecció / Museu i fons
documental de l’Arxiu Històric.
Dades d’activitat 2014:
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BONES PRÀCTIQUES

Aquests són alguns exemples de les iniciatives que hi ha a la DGP en el seu compromís
amb la ciutadania
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Desenvolupament de les persones
La qualitat del servei a la ciutadania que orienta el nostre treball està fortament
relacionada amb la professionalitat i el compromís de les persones que en formem
part. Garantir-ne la seguretat i millorar les condicions de treball té un impacte directe
en la prestació del servei.
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Professionals compromesos
Equip
A la DGP som conscients de l’impuls vocacional que porta a
bona part del nostre personal a treballar a la policia. La
voluntat de contribuir a construir una societat més segura,
en la qual es puguin exercir lliurement els drets que ens
pertoquen com a ciutadans.
La força d’aquesta motivació, que es reflecteix en el treball
diari, és el nostre element més valuós.
Gestionar aquest capital i fer-lo créixer ha de ser el gran
repte dels responsables organitzatius.
Malgrat les dificultats per disposar de tots els recursos que de
manera òptima serien necessaris, som conscients de la
importància de millorar les condicions de prestació del
servei, la formació i els mitjans de treball, i és en aquesta línia
que s’avança a mesura que els recursos ho fan possible.

Dimensionament
El creixement de la nostra organització i el procés de
desplegament territorial ha requerit la incorporació de
moltes persones en un breu període de temps.
Aquest procés ha estat un veritable repte i estímul com a
col·lectiu.
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En aquest camí hem afrontat fites importants, com la
incorporació l’any 1985-1986 de les primeres dones a la PGME.

Les dones representen el 21% del
personal policial, més del 65% del
personal facultatiu i tècnic i el 75% del
personal administratiu

Malgrat aquestes xifres, que se situen a la mitjana de les
policies europees, hi ha camí per recórrer i punts febles com
a organització en matèria de paritat, especialment quan
s’ascendeix a l’escala jeràrquica. Només hi ha un 8% de
dones a les escales executiva i superior.
En aquest sentit, cal reconèixer la feina de la Comissió de la
Dona Policia que s’inicia l’any 1999.
Aquesta Comissió forma part de l’European Network of
Policewomen, organització europea amb 17 països
representats i que treballa per afavorir la igualtat entre
homes i dones als cossos policials europeus.

Personal de la DGP: piràmide d’edats
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Personal de la DGP: distribució per sexes

Categoria

Dones

Homes

Mosso/a

3.089

9.958

Caporal/a

370

2.168

Sergent/a

89

790

Sotsinspector/a

27

345

Inspector/a

11

120

Intendent/a

4
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Comissari/ària

1

13

Personal tècnic i
facultatiu
Personal
d’administració

77
736

41
245

Gestionar per competències
El Model Integrat de Gestió per Competències és un sistema
modular que ha permès alinear les principals funcions en
matèria de recursos humans i estructurar els processos
d’accés, promoció, provisió, formació i avaluació.
Des de l’any 2002 és vigent aquest model que orienta el
desenvolupament professional de les persones en clau
competencial.
Es materialitza en un sistema de Diccionari de competències
que defineix, gradua i posa en relació les competències
clau per assolir els millors resultats en l’activitat professional.
Les competències es combinen per formar els diferents
perfils professionals.
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Avaluar per millorar
Per a qualsevol responsable d’un equip de persones,
l’avaluació del seu rendiment forma part de les seves
atribucions més bàsiques. Malgrat que aquesta avaluació es
produeix en moltes ocasions de manera informal, des de fa
17 anys la nostra organització ha establert de manera formal
una avaluació anual del rendiment individual dels membres
de l’equip.
El nostre sistema d’avaluació afecta tots els membres de
l’organització, inclòs el cap del cos, que també és avaluat,
en un sistema vertical descendent. L’avaluació del
rendiment pren el seu sentit ple amb l’entrevista devolutiva,
que ha de portar a la millora professional.
El Pla general d’avaluació (PGA), vigent des de l’any 1997,
orienta l’organització a la millora contínua. El Pla conté set
programes que volen ser un instrument per al millorament de
l’activitat professional, així com per facilitar l’avaluació del
rendiment i l’eficiència dels serveis policials. Cinc d’aquests
programes tenen com a objectiu l’avaluació de persones.
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Reconèixer
Cada any, durant la celebració del Dia de les Esquadres, es
distingeix públicament la feina dels membres de la DGP, així
com la dels membres d’altres cossos policials i particulars a
través de felicitacions, medalles i plaques.
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Sindicats, un valuós grup d’interès
L’atenció i cura de les relacions laborals i que aquestes
siguin estables i positives comporta beneficis per a totes les
parts de la relació.
La recerca de solucions consensuades a reptes col·lectius
així com la prevenció de conflictes i situacions de falta
d’equitat han de comportar una millor qualitat de vida
laboral i per tant, la satisfacció dels membres de
l’organització. Amb aquest convenciment, ens relacionem
amb els sindicats representants dels treballadors.
El Consell de la Policia–Mossos d’Esquadra és l'òrgan
representació paritària de la Generalitat i dels membres
cos mitjançant els seus representants sindicals.
composició dels consellers de la part sindical
conseqüència de les eleccions sindicals a la PG-ME.

de
del
La
és

A banda dels contactes establerts al territori i d’altres de
caire informal, l’any 2014 s’han produït entre l’Administració i
els representants sindicals 43 trobades formals:

Òrgans de participació i
representació

Nombre de
contactes

Comissió permanent del Consell de la
Policia

6

Comissió observació del Pacte de
segona activitat

5

Comitè Seguretat i Salut Laboral

4

Comissió Jubilació anticipada

2

Comissió negociació condicions
prestació del servei

12

Altres grups de treball

14

Durant l’any 2014 s’ha donat resposta als 358 escrits que els
sindicats han presentat a l’Administració.
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Conciliació
Les mesures de conciliació tenen l’objectiu de crear les
condicions que fomentin la implicació en la vida familiar
dels treballadors i treballadores, sense menyscabar la
prestació dels serveis públics.
Afavorir aquesta conciliació haurà de tenir conseqüències
positives tant en la dinàmica de la vida familiar com en la
satisfacció dels treballadors i treballadores en el seu lloc de
treball.
En aplicació de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal
al servei de les administracions públiques de Catalunya,
s’han concedit:

14.243 Permisos
567 Reduccions de jornada
13 Excedències voluntàries per tenir cura d’un
fill o filla o per tenir cura d’un familiar

Eixamplar la norma
A banda del que assenyala la Llei que regula les mesures de
conciliació, també impulsem accions addicionals que
amplien els beneficis socials dels treballadors i treballadores i
milloren la conciliació familiar.
S’han concedit:


28 mesures de flexibilització de les reduccions de
jornada per tenir cura de fills menors de 12 anys, amb
formes de gaudiment que faciliten la millor gestió del
servei i l’adaptació a la dinàmica familiar



976 permisos per lactància, 932 dels quals han estat
amb modalitats de gaudiment addicionals a la norma,
per afavorir la conciliació familiar
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76 comissions de servei a llocs de treball de localitats
més properes al domicili per malaltia del treballador
mateix o de familiars



206 adaptacions de les condicions de treball a dones
gestants (uniformitat, autorització a no dur arma, ... )



43 apropaments del lloc de treball al de residència per
facilitar la lactància



42 apropaments del lloc de treball al de residència a
gestants a partir del quart mes de gestació
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Formació
La formació ha estat des de sempre una de les nostres
prioritats. La millora de les competències professionals del
nostre equip i l’orientació per a la millora constant dels
nostres professionals és un valor que mereix un
reconeixement especial.
Per assolir aquests objectius, l’Escola de Policia és un
operador fonamental.

Pel que fa als cursos de conducció de vehicles policials
(turismes, furgonetes i motocicletes), en el marc del Fons de
Formació Contínua (FCC), durant els darrers 6 anys s’han
realitzat un total de 56 accions formatives a les quals han
assistit 843 persones. Aquestes habilitats de conducció tenen
un impacte positiu en l’àmbit professional, encara que
també afecta positivament l’ús de vehicles privats.
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Formació en línia
L’Escola de Policia de Catalunya fa una aposta decidida a
favor de la formació a distància mitjançant l’espai
d’aprenentatge virtual de l’ISPC (Institut de Seguretat
Pública de Catalunya). En una tendència en augment,
durant l’any 2014 han participat 521 alumnes en cursos
d’aquest tipus.

Formació per a la reincorporació al cos
L’Escola de Policia de Catalunya disposa d’un programa de
formació per a les persones que es reincorporen a la PG-ME
després d’un temps allunyats. La formació vol enfortir les
competències bàsiques: ús d’eines policials, procediments i
tècniques per preservar la seguretat i autoprotecció dels
agents i influir positivament en el desenvolupament
professional.

Suport informàtic
Un servei d’atenció a l’usuari dóna suport en l’ús de les
aplicacions informàtiques corporatives i algunes d’externes.
Aquest suport permet detectar incidències, donar resposta a
dubtes dels usuaris, augmentar la qualitat de la informació
imputada i identificar punts de millora. Durant l’any 2014
s’han atès 6.436 consultes o peticions.
Un servei de 24 hores de suport i assessorament dóna
atenció a un col·lectiu d’usuaris potencials de 29.000
persones, entre mossos, facultatius, personal administratiu i
policies locals.
L’anàlisi de la naturalesa de les peticions dóna lloc a
formacions en línia sobre els temes que generen més dubtes
en relació amb la instrucció d’atestats.
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Docència
Durant l’any 2014 hi ha hagut 882 autoritzacions per fer
tasques de docència, tant a la mateixa Escola de Policia de
Catalunya com en altres organitzacions externes.

57

Seguretat i salut
Treballem per a la millora de l’atenció mèdica i per a la
promoció de la salut de les persones de la nostra
organització.
L’objectiu d’aquest servei és proporcionar una atenció
integral i ajustada a les diferents exigències que en termes
de salut demanen les diferents funcions que es
desenvolupen a la DGP.
La promoció de la salut dels nostres treballadors i la millora
de l’atenció mèdica contribueix al seu benestar i té una
relació positiva amb la reducció de les taxes d’accidents de
treball, atesa la seva orientació preventiva.
El servei de prevenció de riscos i salut laboral té, entre les
seves funcions:
 Donar assistència mèdica al nostre personal, prescriure
medicació, lliurar baixes, altes, comunicats de continuïtat
i derivació a l’atenció especialitzada corresponent.
 Derivació immediata per temes de salut mental (suport
psicològic del Departament d’Interior, SPIP, o atenció
especialitzada en el marc del conveni amb el Parc de
Salut Mar-Programa ESPAI).
 Realitzar informes per a l’adaptació laboral temporal
d’agents amb problemes mèdics, que permeten avançar
la reincorporació laboral.
 Donar suport a campanyes de vacunació i altres accions
de promoció de la salut i educació sanitària.

Dimensionament del servei
Més de 2.700 Visites presencials
Més de 850 Consultes d'atenció telefònica directa
Més de 150 Estudis radiològics
Més de 500 Adequacions laborals
Més de 200 Analítiques de seguiment i control
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Actualment, 38 funcionaris de la PG-ME ocupen llocs de
treball de suport tècnic no policial. En aquests llocs de treball
en cap cas es desenvolupen tasques de caràcter policial,
tal i com preveu el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de
regulació de la situació administrativa especial de segona
activitat a la PG-ME i és aplicable a persones funcionàries de
la PG-ME declarades en incapacitat permanent total.

Gestió de l’estrès
Sensibles a la importància que el maneig de l’estrès té en el
desenvolupament professional a l’entorn de la seguretat
pública, i amb l’objectiu d’adquirir o potenciar els recursos
per a l’afrontament de situacions estressants en l’àmbit
professional i personal, treballem en dues línies:


En la formació per a l’especialització, incorporem
continguts formatius per millorar la capacitat de
reconèixer i afrontar adequadament situacions
estressants, minimitzant d’aquesta manera els seus
efectes negatius.



Programem accions formatives específiques, com el
Curs d’afrontament de l’estrès i el Curs de gestió de
l’estrès per a comandaments policials, de 24 hores de
durada cadascun, entre d’altres.

Suport psicològic
Les persones que formen part de la PG-ME, tot i estar
habituades a treballar en condicions d’estrès, es troben amb
situacions que poden tenir conseqüències per a la seva
salut, tant física com psicològica.
Des del Departament d’Interior s’ofereix un servei de suport
psicològic adreçat als cossos operatius que ho requereixin.
Es duen a terme tractaments psicològics, en sessions
individuals o de grup, segons les necessitats. També donen
assistència psicològica en situació de crisi, grans catàstrofes i
accidents multitudinaris.
A més, el Departament d’Interior té signat un encàrrec de
gestió amb el Consorci Mar Parc de Salut per als serveis del
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seu Programa ESPAI, per atendre els problemes psicològics i
psiquiàtrics del personal dels cossos de seguretat i
emergències. L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència i
el tractament dels trastorns de salut mental dels cossos
operatius i la detecció i prevenció dels riscos laborals que
causin patologia psiquiàtrica o problemes relacionats amb
el consum de substàncies.

Protocol en relació amb l’assetjament
sexual
Segons la definició continguda a la Guia per a l’eradicació
de l’assetjament sexual per raó de sexe i/o orientació sexual
a la Generalitat de Catalunya: “L’assetjament és tota
conducta no desitjada relacionada amb l’origen racial o
ètnic, la religió o les conviccions, l’opinió, la discapacitat, el
naixement, l’edat, el sexe, la identitat de gènere o
l’orientació sexual, o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social d’una persona que tingui
com a objectiu o com a conseqüència atemptar contra la
seva dignitat i crear un entorn intimidador, humiliant o
ofensiu”.
L’assetjament sexual té greus conseqüències sobre la salut
en diferents manifestacions com ara l’ansietat, irritabilitat o
dificultats de concentració o per conciliar el son, que tenen
impacte psíquic i físic. El treball, evidentment, es veu afectat,
tant des de la vivència personal com en el clima laboral.
El protocol vol ser una garantia per a totes les persones que
treballen a la Generalitat del dret a la prevenció, atenció,
assistència, protecció, recuperació i reparació que atorga la
normativa vigent.
El Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la
resolució de situacions d’assetjament psicològic, sexual, per
raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la
feina va ser aprovat l’any 2009 a la Comissió Paritària
General de Prevenció de Riscos Laborals i de l’Òrgan de
Participació de Polítiques d’Igualtat, coordinats per la
Direcció General de la Funció Pública.
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Esport
L’activitat esportiva reporta nombrosos beneficis per a la
salut. Només aquest motiu ja recolza la necessitat d’orientar
esforços a fomentar-la. A la nostra organització, a més, la
bona forma física és requisit per desenvolupar amb
garanties moltes funcions policials.
El Club Esportiu del Cos de Mossos d’Esquadra, entitat
privada sense ànim de lucre, té com a objectiu el foment, el
desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat
física i esportiva. Té 20 seccions esportives, 8 de les quals
federades i més de 2.300 socis.
Esdeveniments esportius que han organitzat durant l’any
2014:


4a Lliga de Pàdel de Policies i Bombers



2a Duatló de Muntanya de Policies i Bombers



7ena edició Torneig de Golf Mossos d’Esquadra



4a Caminada Popular CEME



3er Concurs Internacional de Tir Policial

A banda del Club Esportiu, altres operadors de la DGP
organitzen esdeveniments esportius, com ara el Cross de la
Policia Científica o la Cursa de Fons de l’ABP El Prat.

Accions addicionals
Club esportiu: acció social interna
A banda de les activitats esportives que el Club Esportiu
promou i gestiona, també dinamitza activitats amb jubilats
del cos de Mossos d’Esquadra i amb els seus familiars.
L’any 2014 vam organitzar:
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Diada dels Jubilats del cos de Mossos d’Esquadra, el
dia 22 d’abril a Castelldefels.



5ena Festa Social Cos de Mossos d’Esquadra, el dia 14
de setembre a l’ISPC, amb l’assistència de 550
persones.



11è Campus Multiesport Cos de Mossos d’Esquadra,
del 27 de juny al 6 de juliol al Vilà (Banyoles), amb la
participació de 105 nens i nenes.

Concursos literaris
Concurs literari de policia científica
L’any 2013 va tenir lloc la primera edició d’aquest concurs
literari. Adreçat als membres de la DGP, les obres
presentades han de narrar relats basats en fets reals o no
vinculats a l’àmbit de la policia científica i destacar i
promoure els valors relacionats amb el nostre cos policial.

Concurs literari de relat breu ‘Paraules amb valor’,
homenatge a Ramon Martí
Aquest concurs literari ha assolit ja la quarta edició. Adreçat
als membres de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra, les obres presentades han de narrar
experiències policials verídiques vinculades en qualsevol dels
àmbits d’actuació del cos Mossos d’Esquadra i destacar i
promoure els valors que conformen el nostre cos.
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BONES PRÀCTIQUES

Aquests són només alguns exemples de les iniciatives que hi ha a la DGP en el seu compromís
amb el desenvolupament de persones
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Transparència i bon govern
La voluntat de la DGP és la de gestionar l’organització seguint criteris de
responsabilitat i eficiència, amb la perspectiva de retre comptes a la ciutadania,
tenint sempre present la importància de la despesa econòmica i la sostenibilitat dels
projectes.
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Compromís ètic
A la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat
- Mossos d'Esquadra es recullen els principis d’actuació que
han de regir l’actuació dels membres del cos de Mossos
d’Esquadra:
Article 111. D'acord amb el que estableix la Llei
orgànica de forces i cossos de seguretat,
s'apliquen al Cos de Mossos d'Esquadra els
principis d'actuació següents:
Primer. Els membres del Cos de Mossos
d'Esquadra han de complir i fer complir en tot
moment la Constitució, l'Estatut d'autonomia i
la legislació vigent.
Segon. En llurs actuacions, els membres del
Cos de Mossos d'Esquadra s'han d'ajustar al
codi de conducta següent:
a) Han d'actuar, en el compliment de llurs
funcions, amb absoluta neutralitat política i
imparcialitat i, en conseqüència, sense fer
cap discriminació per raó de raça, religió,
opinió, sexe, llengua, lloc de veïnatge, lloc de
naixença o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.
b) Han d'actuar amb integritat i dignitat, i
oposar-se amb fermesa a qualsevol acte de
corrupció.
c) Han d'atenir-se, en llur actuació
professional, als principis de jerarquia i de
subordinació; en cap cas, però, l'obediència
deguda no pot emparar ordres que
comportin l'execució d'actes que constitueixin
manifestament delicte o que siguin contraris a
la Constitució o a les lleis.
d) Han de col·laborar amb l'Administració de
justícia i auxiliar-la en els termes establerts per
la llei.
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Tercer. Pel que fa a les relacions amb la
comunitat, els membres del Cos de Mossos
d'Esquadra:
a) Han d'impedir, en l'exercici de llur actuació
professional, qualsevol pràctica abusiva,
arbitrària o discriminatòria que comporti
violència física o moral.
b) Han de tenir en tot moment un tracte
correcte i acurat en les relacions amb els
ciutadans, als quals han de procurar auxiliar i
protegir sempre que les circumstàncies ho
aconsellin o hi siguin requerits, i proporcionarlos informació completa i tan àmplia com
sigui possible sobre les causes i la finalitat de
totes les intervencions.
c) Han d'actuar, en l'exercici de llurs funcions,
amb la decisió necessària i sense retard, quan
d'això depengui evitar un mal greu, immediat
i irreparable, i han de regir-se, en fer-ho, pels
principis de congruència, d'oportunitat i de
proporcionalitat en la utilització dels mitjans a
llur abast.
d) Han d'utilitzar les armes només en les
situacions en què hi hagi un risc racionalment
greu per a la vida o la integritat física d'ells
mateixos o de terceres persones i en les
circumstàncies que puguin comportar un risc
greu per a la seguretat ciutadana, i han de
regir-se, en fer-ho, pels principis a què es
refereix la lletra c).
Quart. Pel que fa al tractament de detinguts,
els membres del Cos de Mossos d'Esquadra:
a) Han d'identificar-se degudament com a
tals en el moment d'efectuar una detenció.
b) Han de vetllar per la vida i la integritat física
de les persones que estiguin detingudes o
sota llur custòdia i han de respectar-ne els
drets, l'honor i la dignitat.
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c) Han de complir i observar amb la diligència
deguda els tràmits, els terminis i els requisits
exigits per l'ordenament jurídic en la detenció
d'una persona.
Cinquè. Pel que fa a la dedicació
professional, els membres del Cos de Mossos
d'Esquadra han de portar a terme llurs
funcions amb dedicació total, i han
d'intervenir sempre, en tot moment i en tot
lloc, estiguin o no estiguin de servei, en
defensa de la llei i de la seguretat ciutadana.
Sisè. Pel que fa al secret professional, els
membres del Cos de Mossos d'Esquadra han
de guardar secret rigorós respecte a totes les
informacions que coneguin per raó o en
ocasió del compliment de llurs funcions, i no
estan obligats a revelar les fonts d'informació,
llevat que els ho imposin el compliment de
llurs funcions o les disposicions legals.
2. Els membres del Cos de Mossos d’Esquadra
són responsables personalment i directament
dels actes que portin a terme en llur actuació
professional infringint o vulnerant les normes
legals, les normes reglamentàries que
regeixen llur professió i els principis enunciats a
l’apartat 1, sens prejudici de la responsabilitat
patrimonial que pugui correspondre a les
administracions públiques.

El Decret 183/1995, de 13 de juny, aprovà el Reglament de
règim disciplinari del cos de la Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra. A continuació s’exposen algunes
conductes recollides al reglament de règim disciplinari i que
preveuen sanció disciplinària:


Tota actuació que signifiqui discriminació per
raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc
de naixement o veïnatge o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.



La inflicció de tortures o maltractament, la
instigació a cometre aquests actes o el fet de
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col·laborar-hi o tolerar-los, i també qualsevol
altra
actuació
abusiva,
arbitrària
o
discriminatòria que impliqui violència física o
moral.


Qualsevol acte de prevaricació o suborn i el fet
de no evitar-lo o denunciar-lo.



La incorrecció vers els superiors, els companys,
els subordinats o els ciutadans.



La publicació o la utilització indeguda de
secrets declarats oficials per llei o qualificats
com a tals, i la violació del secret professional.



El retard, la negligència i el descuit en el
compliment de les funcions o de les ordres
rebudes.



La descurança en la presentació personal.



…

El juny de 2004, mitjançant la Resolució INT/1828/2004, la
DGP incorpora i aplica el Codi europeu d’ètica de la policia
en relació amb l’actuació i la intervenció de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra.
Segons aquesta resolució, s’adopten els principis que recull
la recomanació REC (2001) als estats membres sobre aquest
Codi europeu d’ètica, la qual consisteix en el primer
instrument supraestatal en matèria de seguretat emanat
d’una institució europea, en un marc àmpliament extens,
integrat per 45 països membres.
El Codi proporciona guiatge als membres dels cossos
policials dels països que el subscriuen per desenvolupar un
servei públic en una societat democràtica.
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Una organització accessible
Nou paradigma
L’Administració i la societat han establert nous escenaris de
relació. L’activitat i els resultats d’aquesta activitat s’han de
posar a disposició de la ciutadania per tal de ser conegudes
i avaluades.
Les dades han de ser presentades de forma clara i
comprensible, acompanyades de les eines necessàries per a
la seva correcta interpretació, atesa la complexitat tècnica
d’algunes d’elles.
Des de la DGP assumim aquest compromís amb l’exposició
dels resultats i l’activació d’un sistema intern d’avaluació i
supervisió continuada que implica l’acceptació d’errades,
quan es cometen, i la cerca de mecanismes de millora
contínua de la qualitat del servei i de l’eficiència dels
processos organitzatius.

Transparència
La societat civil és un dels elements essencials de la nostra
feina. Per aquest motiu és absolutament imprescindible
establir ponts de comunicació que afavoreixin l’intercanvi
d’informació i els espais de diàleg necessaris per dur a terme
projectes comuns que reverteixin en una millora de l’entorn i
en el bé de la comunitat.

Reafirmant vincles amb la comunitat
Les relacions amb la comunitat ocupen un lloc destacat
entre les línies estratègiques d’actuació dels cossos policials.
Ens definim com una policia orientada al servei dels
ciutadans, per tant, som un cos de policia que neix de la
societat per servir-la.
A més a més, com a policia integral de Catalunya, cerquem
la manera de vehicular i donar una resposta satisfactòria a
les demandes que ens expressen la resta d’operadors
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institucionals. Aquestes demandes i interdependències
generen la necessitat de mantenir relacions ocasionals o
permanents amb el màxim nombre possible d’interlocutors.
Com a conseqüència, desenvolupem una intensa i cada
cop més complexa activitat relacional.
Quan ens referim a accions vinculades amb la comunitat,
excloem
explícitament
interaccions
directament
relacionades amb la prestació de serveis específics de la
tasca policial (l’assistència al ciutadà, la recollida de
denúncies, l’aplicació d’ordres de protecció, l’aixecament
d’actes, les inspeccions administratives...), així com les
relacions que es generen internament dins l’organització
policial.
Aquest àmbit de treball, per tant, el vinculem amb les
accions de relació, prevenció, atenció a víctimes i
mediació.
La quantificació de les relacions amb la comunitat
corresponents a l’any 2014 donen les xifres següents:

Contactes

Assistents

RP PIRINEU OCCIDENTAL

4.108

10.118

RP GIRONA

19.615

45.668

RP PONENT

7.064

31.182

RP CENTRAL

12.180

37.767

RP METROPOLITANA NORD

16.464

83.188

RP METROPOLITANA SUD

13.512

58.090

RP METROPOLITANA
BARCELONA

11.721

44.399

RP TERRES DE L'EBRE

5.046

13.112

RP CAMP DE TARRAGONA

19.784

47.551

ALTRES

1.042

2.648

TOTAL

110.536

373.723
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Obrim les portes
L’actitud oberta d’una organització passa, entre altres
accions, per mostrar els seus actius humans i materials. Per
tal de presentar a la comunitat l’entorn, la tecnologia i els
mitjans humans i materials amb què comptem, obrim les
portes a diversos ens, personals o institucionals.

La nostra presència a les xarxes socials
La presència de la PG-ME a les xarxes socials segueix els
principis que inspiren els de la Generalitat de Catalunya:


Servei públic



Transparència



Qualitat



Coresponsabilitat



Participació en iniciatives ciutadanes



Coneixement obert

Des de la DGP entenem les xarxes socials com canals de
comunicació i atenció a la ciutadania que permeten la
seva participació en el plantejament de les accions, la
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difusió i l’avaluació dels serveis i de les polítiques públiques.
Són eines idònies per compartir, participar i escoltar.
Les xarxes socials han canviat els paradigmes de relació i
comunicació i transformen els posicionaments tradicionals.
És per això que des de la DGP entenem que hem de ser
presents de manera molt activa a les xarxes socials,
dedicant una especial atenció a la protecció de dades
sensibles.

Algunes dades a destacar:

Sistema de suggeriments, agraïments i
queixes (SAQ)
Perquè la ciutadania pugui exercir el seu dret a manifestar
suggeriments, agraïments o queixes, disposem d’un sistema
de gestió que pretén detectar necessitats i millorar la
qualitat dels serveis que prestem als ciutadans.
El SAQ (Sistema de Suggeriments, Agraïments i Queixes), no
és una via per interposar denúncies ni recursos, i no atura en
cap cas els terminis per presentar al·legacions als expedients
sancionadors.
Des de la nostra organització, ens comprometem a tramitar
les peticions de la ciutadania i, si escau, a donar-hi una
resposta adequada en un termini màxim de 30 dies.
De l’anàlisi de la informació gestionada a través del SAQ,
durant l’any 2014, s’han tramitat un total de 2.529 registres.
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A partir dels agraïments que s’han registrat al sistema, hem
elaborat i distribuït 3.178 comunicacions d’agraïment a
efectius de la PGME per actuacions en les que han
intervingut.
També hem atès 292 trucades telefòniques d’assessorament
a requeriments sobre l’aplicació informàtica i la gestió de
suggeriments, agraïments o queixes.

Atenció institucional
En el marc de la normalitat de l’escrutini institucional sobre
l’activitat policial, des de la DGP atenem les peticions
d’informació o col·laboració d’altres organismes.
Aquestes peticions, en la majoria dels casos, giren entorn de
l’estadística policial, els efectius, o fets concrets que s’han
produït.

Quantificació de l’atenció institucional l’any 2014:
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Durant aquest exercici hem establert diverses relacions en
l’àmbit de la cooperació internacional. Hem atès 18 visites
de delegacions policials internacionals, entre les quals
destaquen les visites rebudes per part d’una delegació de
comandaments de la policia d’Abu Dhabi (Emirats Àrabs),
de l’enllaç policial canadenc de l’ambaixada a París i de
l’assessor del ministre de l’interior i Esports de la ciutat estat
de Bremen, entre d’altres.

Atenció al cos consular
Durant l’any 2014, l’Àrea de Cooperació Internacional ha
establert 95 contactes amb el cos consular amb seu a
Barcelona, amb diferents objectius com ara lliurar informació
estadística, tractar incidents amb súbdits o oferir consells de
seguretat.
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Transversalitat
Per a la DGP l’establiment d’aliances per maximitzar la
qualitat del servei policial i impulsar la seguretat a la nostra
societat és una prioritat.
La complexitat dels reptes en matèria de seguretat i la
creixent exigència de la ciutadania cap a les seves
institucions, ens estimula a cercar solucions de valor
mitjançant un enfocament transversal i multidisciplinari.

Participació en plans interdepartamentals


Pla integral de suport a les famílies 2013-2016



Pla interdepartamental per a la no-discriminació de les
persones homosexuals i transsexuals



Pla de ciutadania i de les migracions 2014



Pla d’atenció a la infància i l’adolescència



Pla integral del poble gitano



Pla de joventut 2012-2015



Pla d’igualtat 2010-2014

Convenis i col·laboracions


Universitat Autònoma de Barcelona: per impartir
docència en l’àmbit de la biologia aplicada a la
criminalística.



Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida: per
impartir docència pràctica en l’àmbit de la biologia
aplicada a la criminalística.



Col·laboració a nivell tècnic amb l’Institut de Ciències
de la Terra Jaume Almera, depenent del Centre
Superior d’Investigacions Científiques.



Col·laboració amb el Laboratori Agroalimentari del
Departament d’Agricultura de la Generalitat de
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Catalunya per portar a terme la calibració interna del
material volumètric i dels equips gravimètrics, així com
auditories internes de gestió.


Col·laboració de la Divisió de Policia Científica amb
Instituto Universitario de Investigación en Ciencias.



Conveni de la Divisió de Policia Científica amb CTF.



Conveni amb l’Institut Geològic de Catalunya (Unitat
d’Intervenció en Muntanya).



Conveni amb ACEM (Associació Catalana d’Estacions
d’Esquí i Muntanya. Unitat d’Intervenció en Muntanya i
Escortes).



Conveni amb CLABSA (Unitat de Subsòl).



Conveni/Protocol d’actuació
intervencions conjuntes en
radiològics, biològics i químics.



Conveni amb el Gremi d’Hotels de Barcelona, en
matèria de seguretat.



Conveni amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya per
oferir suport presencial i atenció especialitzada en
situacions d’emergència.



Conveni per a la cessió d’ús d’una finca amb
l’Ajuntament de Girona.



Convenis amb la Diputació de Girona i amb la
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la prevenció en
matèria de seguretat de les persones grans usuàries del
servei local de teleassistència.



Conveni per a la cessió de l’obra audiovisual Share per
part del Col·legi d’Advocats de Granollers com a
material de formació.



Conveni amb ABERTIS per accedir a la informació dels
sistemes SRS.



Addenda a l’acord marc amb el Departament
d’Empresa i Ocupació sobre la comunicació periòdica
de dades del comerç de coure i ferro.
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SEM-TEDAX per a
incidents nuclears,



Addenda al protocol d’actuació de la DGAIA que
regula la intervenció educativa amb infants i
adolescents menors de 14 anys que presumptament
hagin comès alguna infracció penal.



Conveni amb el Departament de Salut per a l’emissió
de dictàmens mèdics en els procediments de segona
activitat de la PG-ME.



CIVICAT: Informació de temes de trànsit per aconseguir
la mínima afectació de la circulació per part de la
ciutadania.



Conveni amb l’Associació CONEXUS d’atenció a les
víctimes de violència domèstica per a derivació a
recursos de caràcter assistencial.



Conveni amb l’entitat AGI d’atenció a les víctimes de
violència domèstica per a derivació a recursos de
caràcter assistencial, així com al programa ARHOM de
reinserció de l’home agressor.



Conveni de col·laboració amb les Religioses Adoratrius
en el si del programa SICAR.cat per a derivació a
recursos de caràcter assistencial, d’atenció a les
víctimes de tràfic d’éssers humans.

Treballem en xarxa
ENFSI
EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTE
L’objectiu de l’ENFSI és compartir coneixement, intercanviar
experiències i convergir en el camp de les ciències forenses.
Es tracta d’un grup d’experts reconeguts internacionalment
integrat per 64 laboratoris forenses de 36 països europeus. És
una veu reconeguda en l’espai de les ciències forenses,
que assegura la qualitat del desenvolupament de les
produccions en matèria forense en l’àmbit europeu.
Des del maig de 2005, la PG-ME hi forma part com a
membre de ple dret, amb l’objectiu d’aconseguir que els
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procediments de policia científica adquireixin el màxim nivell
de competitivitat i homogeneïtat dins el marc europeu.
Formar part d’aquesta xarxa permet a la PG-ME contrastar
el nivell de professionalitat de la nostra policia amb la resta
de països capdavanters d’Europa.
Aquests laboratoris policials treballen per tal d’aconseguir la
màxima qualitat dels serveis dins de cada especialitat
forense, crear manuals de bones pràctiques, procediments
de treball i guies per a la implantació de la normativa ISO17025, o participar en pràctiques entre laboratoris.

ENP
EUROPEAN NETWORK OF POLICEWOMEN
Fundada l’any 1989, es tracta d’una institució que des del
1994 està inscrita com a fundació d’acord amb la llei
holandesa.
L’ENP actua de forma completament independent de
qualsevol govern i partit polític, treballa en pro dels valors
d’igualtat, llibertat, justícia i solidaritat d’acord amb els
principis democràtics i els drets fonamentals, tal com diu la
Declaració dels Drets Humans.
Els objectius principals són elevar la conscienciació i la
comprensió de les qüestions que afecten les dones als
serveis policials europeus, facilitar i contribuir al debat
referent als temes que afecten tant homes com dones
policies i estimular i sincronitzar la cooperació entre diverses
organitzacions policials, així com entre les xarxes més
rellevants europees en el camp de treball de la integració
des de la perspectiva de gènere i gestió de la diversitat,
entre d’altres.
La PG-ME té representació a l’ENP i en l’actualitat forma part
de l’Executive Board i del General Board.
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Xarxa Kilogram
Participació en el portal internacional d’intercanvi
d’informació KILOGRAM en matèria de bandes moteres
internacionals. Hi participen analistes de la majoria d’estats
signants de l’Acord de Schengen, a més dels Estats Units, el
Canadà i Austràlia.

Establim aliances
La PG-ME participa com a membre actiu en nombrosos
grups de treball, en col·laboració amb altres institucions,
públiques o privades, vinculades o no al món de la
seguretat. Entenem que l’establiment i consolidació de totes
les parts implicades ens permetran oferir un servei de
qualitat amb la suma de capacitats i recursos.

SETSI
SECRETARIA D’ESTAT DE TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE
LA INFORMACIÓ
El grup de treball amb la SETSI té com a objectiu el
desenvolupament tècnic de l’Ordre Ministerial PRE/199/2013
que estableix les vies d’intercanvi electrònic de sol·licituds
judicials sota l’empara de la Llei 25/2007 de conservació de
dades de comunicació, i les corresponents respostes de les
operadores.
Es tracta d’un projecte de gran abast que articula les
relacions entre operadores i agents facultats per a
l’intercanvi de peticions i respostes que permeti complir els
terminis de resposta segons marca la Llei 25/2007 i assegurar
l’ús de comunicacions segures per aquest intercanvi segons
marca la normativa europea ETSI (TS 102 657 v1.6.1).
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RLFOE
RED DE LABORATORIOS FORENSES OFICIALES DE ESPAÑA
La participació de la PG-ME obeeix a la voluntat de treballar
temes estratègics i operatius vinculats a diferents disciplines
forenses amb la intenció de millorar els procediments de
treball i abordar els reptes que presenta la conducta
delinqüencial.
En aquesta xarxa hi participen també el Cos Nacional de
Policia, la Guàrdia Civil, l’Ertzaintza i la Policia Foral de
Navarra.

CNUFADN
COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO FORENSE DEL ADN
La Comissió té atribuïdes diferents funcions relacionades
amb l’acreditació, la coordinació, l’elaboració de protocols
oficials i la determinació de les condicions de seguretat dels
laboratoris facultats per contrastar perfils genètics en la
investigació, persecució de delictes i identificació de
cadàvers.
En el si d’aquest grup de treball s’han establert els
estàndards de qualitat exigibles als laboratoris de genètica
forense d’acord amb la Norma UNE 17025 i s’ha dut a terme
la primera avaluació a escala nacional sobre la garantia de
qualitat que ofereixen aquests laboratoris mitjançant un
procés de revisió dels certificats obtinguts en proves de
suficiència i de l’estat d’acreditació dels laboratoris. L’any
2013 el Laboratori d’Anàlisi de la Divisió de Policia Científica
va obtenir l’esmentada certificació per primera vegada.
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CTPVM
COMISIÓN TÉCNICA
VÍCTIMAS MÚLTIPLES

NACIONAL

PARA

SUCESOS

CON

Òrgan col·legiat dependent del Ministeri de Justícia i adscrit
a la Direcció General de Relacions amb l’Administració de
Justícia.
La PG-ME està present en aquesta comissió a través de la
Divisió de Policia Científica, adherida al Protocolo Nacional
de Actuación medico-forense y de Policía científica en
sucesos con Víctimas Múltiples, segons el Reial decret
32/2009, de 16 de gener.
L’objectiu de treball d’aquesta comissió és la de millorar la
planificació, actuació i coordinació dels professionals
implicats en esdeveniments on es produeix un nombre
elevat de víctimes mortals, amb l’objectiu de millorar la
nostra actuació i oferir una major garantia i eficàcia en els
processos d’identificació i esbrinament de la causa de la
mort.

Projecte ATENEA
Els agents de la PG-ME intervenen anualment en més de
20.000 accidents de trànsit, amb les funcions principals de
garantir la seguretat dels implicats i de la resta d’usuaris de
les vies, així com d’auxiliar i assistir les persones implicades.
Les causes de l’accident, el seu resultat lesiu i el valor dels
danys ocasionats determinarà que s’origini un procediment
civil o penal, essent l’informe policial, tipus formulari o
atestat, el document on es recullen els elements que ajuden
a determinar la responsabilitat penal d’algun dels implicats o
dirimir responsabilitats civils.
El conjunt de les administracions que participen en la millora
del servei públic han de tenir a la seva disposició el màxim
nombre de dades dels accidents, i se n’ha de permetre
l’anàlisi estadística per establir polítiques de seguretat viària,
resultant destinataris el Servei Català del Trànsit, el
Departament d’Interior, la Direcció General del Trànsit, els
ajuntaments i el Servei Territorial de Carreteres.
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Per tenir en compte totes aquestes necessitats s’ha establert
un sistema d’informació policial, amb el nom ATENEA, que
integra totes les dades dels accidents de trànsit.
Aquest sistema permet sol·licitar i trametre de manera
segura informes d’accidents de trànsit a les asseguradores o
persones directament interessades en l’accident amb el
pagament previ d’una taxa. Aquest nou procediment
implica una millora substancial tant en la qualitat del
contingut dels informes com en l’agilitat de la tramitació.
L’any 2014 hem tramitat un total de 6.373 informes.

Projecte IGLAD
És un projecte que sorgeix de la col·laboració de la PGME
amb
Applus+
IDIADA,
companyia
d’enginyeria
especialitzada a realitzar assajos i serveis d’homologació per
a la indústria de l’automòbil internacional.
Durant els darrers 5 anys hem dut a terme aquesta
col·laboració amb la cessió de la reconstrucció de 93
accidents de trànsit, i de les investigacions derivades, per tal
de millorar la construcció dels vehicles i fer-los més segurs.

Projectes internacionals
La PG-ME, fidel a la seva voluntat de compartir el
coneixement acumulat propi, participa habitualment de
projectes d’abast internacional que ens permeten donarnos a conèixer en tota la nostra magnitud, exportar les
bones pràctiques i integrar aquelles d’altres entitats que
poden ser extrapolables a la nostra realitat.
La col·laboració interpolicial portada a l’àmbit internacional
suposa, per extensió, un control extensiu de les estratègies
policials pròpies. De la mateixa manera, aquest tipus de
relacions afavoreixen la possibilitat d’establir contactes
fructífers amb altres socis que poden aportar una visió
complementària.
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Projecte CAPER
COLLABORATIVE INFORMATION, ACQUISITION, PROCESSING,
EXPLOITATION AND REPORTING FOR THE PREVENTION OF
ORGANISED CRIME
Es tracta d’un projecte europeu finançat en el marc del VII
Programa marc de la Comissió Europea, que aborda la
gestió del coneixement per a la prevenció de la
delinqüència
organitzada
mitjançant
l’intercanvi,
l’explotació i l’anàlisi de les fonts d’informació obertes i
privades.
Aquest és un projecte tecnològic de desenvolupament
d’una eina avançada de recerca d’informació en fonts
obertes d’internet. L’estudi incideix sobre la disponibilitat
d’una gama cada vegada més àmplia de tipus i fonts
d’informació, extracció de dades i eines de transformació i
processos de gestió del coneixement.
Es tracta d’un projecte de gran envergadura, ja que hi
participen un nombre elevat de socis: empreses
tecnològiques (9), instituts universitaris (3), empreses
d’assessoria (1), gabinets jurídics (1), agències policials
associades (5) i agències policials observadores. Mossos
d’Esquadra hi participa com a agència policial associada.

Projecte NETDNAMATCH
NATIONAL COMMISSION FOR THE FORENSIC USE OF DNA
Projecte finançat pel programa Prevenció i lluita contra la
delinqüència (ISEC) de la Direcció General d’Afers Exteriors
de la Comissió Europea i que preveu la creació d’una xarxa
que automatitzi els intercanvis i la gestió d’informació
relativa a l’ADN i possibles coincidències.
Des de la Direcció General de la Policia participem com a
soci en el projecte impulsant diverses accions que permetin
obtenir un programari compartit i automatitzat de
coincidències d’ADN amb la resta de socis del projecte.
El projecte vol automatitzar el procés de comunicació i
gestió de coincidències d’ADN obtingudes en el sistema
CODIS mitjançant la importació i exportació d’arxius i
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informes estandarditzats entre CODIS i LIMS (sistema de
gestió de la informació als laboratoris) i entre els sistemes
LIMS i el de les institucions implicades en el projecte utilitzant
una xarxa d’alta seguretat.

Projecte COMPOSITE
COMPARATIVE POLICE STUDIES IN THE EU
El projecte COMPOSITE de recerca es finança a través del
VII Programa marc de la Unió Europea i té com a finalitat
analitzar a gran escala els canvis de processos que es
donen en les forces policials de tota la Unió Europea i
millorar la implantació dels canvis tecnològics i organitzatius
que es porten a terme a les organitzacions policials
europees davant dels nous reptes que planteja la
complexitat de la societat actual.
La PG-ME és un dels cossos policials analitzats i participa tant
en la fase de recerca com en la de difusió dels resultats del
projecte.

Projecte SOMEC
SERIOUS OFFENDING BY MOBILE EUROPEAN CRIMINALS
Projecte bianual (2013-2015) liderat pel Regne Unit que té
com a objectiu l’intercanvi d’informació en relació amb els
delinqüents sospitosos o condemnats per delictes violents i/o
contra la llibertat sexual, relacionat amb la mobilitat dels
diferents ciutadans dels estats membres.
El programa pretén disminuir el risc potencial d’actuació
d’aquests delinqüents als països europeus amb la
participació de les forces policials i departaments de Justícia
de diferents països europeus.
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FIIP PROJECT
FIGHTING INTERNATIONAL INTERNET PAEDOPHILIA
Projecte finançat pel programa Prevenció i lluita contra la
delinqüència de la Divisió de Justícia i Interior de la Comissió
Europea que vol desenvolupar una eina de prevenció del
risc que es cometin delictes de pedofília a través d’internet
per tal de poder actuar de forma immediata i eficaç contra
els delinqüents en funció del risc que presentin.
El projecte es basa en dues àrees clau:


Desenvolupament de solucions tècniques
identificar els delinqüents i protegir els nens.

per



Augment de la col·laboració, compartir el
coneixement i l’intercanvi de bones practiques amb
els països involucrats.

EPOGENDER
GENDER VIOLENCE
Projecte finançat pel programa Daphne III de la Direcció
General de Justícia de la Unió Europea, que elabora un
protocol sobre la protecció de la dona víctima de violència
de gènere.
Els estats membres de la UE tenen protocols de protecció a
la víctima (en particular, dones i nens). Aquests protocols,
però, no són iguals a tots els països i això causa disfunció en
la protecció d’aquestes persones quan es desplacen per
territori de la UE, ja que la protecció que cada estat ofereix
és diferent.

PROTECT
Projecte finançat pel programa Lifelong learning de la
Direcció General d’Educació i Cultura de la Unió Europea,
per formar mediadors voluntaris que puguin ajudar a
persones nouvingudes en situacions d’emergència.
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La formació dels voluntaris ha anat a càrrec de la Creu Roja,
Protecció Civil i cossos de seguretat. Impulsat i desenvolupat
per l’Ajuntament de Mataró, la PG-ME hi ha participat com
a formador.
L’objectiu que perseguíem ha estat el d’augmentar els
coneixements i habilitats per a la prevenció de riscos i
l’autoprotecció; atendre situacions d’accidents domèstics;
la prevenció d’accidents de trànsit i normes de mobilitat; la
prevenció i col·laboració en cas d’incendi; la prevenció i
suport en cas d’accident aquàtic; la comunicació més
adient en situació d’emergència; el treball en grup i les
normes de convivència.

TEFSBPM
TOWARDS EUROPEAN FORSENIC STANDARISATION THROUGH
BEST PRACTICE MANUALS
És un projecte europeu finançat per l’European Network of
Forensic Science Institute (ENSFI) a través del programa
Prevenció i lluita contra el crim (ISEC) de la Direcció General
d’Afers d’Interior de la Comissió Europea.
La Direcció General de la Policia participa com a membre
de ple dret en el projecte mitjançant la participació de
forma activa en l’elaboració d’uns criteris tècnics comuns
que s’incorporaran al Manual de Bones Pràctiques, que
posteriorment han de ser el referent per a la resta d’estats
membres.
El projecte pretén harmonitzar els manuals de millors
pràctiques forenses (BPMs) en l’àmbit europeu involucrant
diverses àrees d’anàlisi forense, des de l’escenari d’un crim
fins al treball de laboratori.
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SMARTPRO
LIGHTWEIGHT, FLEXIBLE AND SMART PROTECTIVE CLOTHING
FOR LAW ENFORCEMENT PERSONNEL
Aquest és un projecte europeu finançat pel VII Programa
marc de recerca en l'àmbit de la seguretat de la Comissió
Europea.
La Direcció General de la Policia participa com a soci de
ple dret en el projecte mitjançant la formació de diversos
equips de treball per a l’establiment i validació dels requisits
per part dels usuaris finals, així com l’avaluació dels prototips
finals que es desenvolupin.
El projecte pretén desenvolupar la millora de la tecnologia
actual i el desenvolupament d’equipament personal de
major protecció, tenint en consideració l’elevat grau de
protecció que requereixen determinades funcions policials.
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Compromesos amb la millora
contínua
Quadre d’indicadors de gestió
La gestió eficaç d’una organització es fonamenta en el
coneixement
acurat
de
la
seva
activitat.
El
desenvolupament de sistemes d’indicadors contribueix a
estructurar la funció de mesura en les organitzacions,
garanteix la qualitat de la informació utilitzada en la presa
de decisions i recolza l’avenç de l’organització cap a la
millora dels seus resultats en relació amb els seus grups
d’interès.
Així doncs, els indicadors de gestió esdevenen una eina
fonamental en la constatació de la conformitat de la
prestació del servei i en la millora contínua.
El 2 de desembre de 2013 la DGP va aprovar la instrucció
que dóna cobertura a aquest sistema de treball basat en la
teoria dels quadres de comandament i va entrar en vigor la
publicació mensual de resultats en l’àmbit de Àrea Bàsica
Policial. Amb la implementació d’aquesta eina el que
pretenem és que les dades obtingudes orientin la presa de
decisions i es corregeixin tendències negatives des dels
primers moments que es constaten.
El quadre d’indicadors de gestió incorpora als indicadors
operatius d’altres de caire més estratègic, afegint a les
taules de resultats policials elements de valor que les
aproximen al model de quadre de comandament.

Pla d’inspecció
El Pla d’inspecció és un procediment d’inspecció de
l’activitat policial que pretén avançar en la cultura de la
millora, la detecció de bones pràctiques i la identificació
d’aquelles que no afavoreixen la consecució dels resultats
sota criteris d’eficiència, amb l’objectiu de millorar-ne el
funcionament.
Les actuacions inspectores que duem a terme des de la
DGP es poden realitzar de manera telemàtica, presencial o
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la combinació d’ambdues i poden afectar tots els serveis de
la DGP.
Com a resultat de les inspeccions detectem disfuncions,
duplicitats i males praxis, i fem recomanacions per a la seva
correcció, així com bones pràctiques que poden ser
exposades i comunicades a la resta de serveis de
l’organització per ser aplicades amb les adaptacions que
s’escaiguin.

Reducció de falses alarmes
L’any 2009 vam detectar que el 94,61% dels avisos emesos
per dispositius de seguretat no es corresponien amb una
emergència real.
Liderat per la Direcció General d’Administració de
Seguretat, es va constituir un grup de treball que va elaborar
un projecte per reduir les falses alarmes i que va tenir com a
resultat la publicació d’una Ordre l’abril de 2010 per tal de
millorar aquesta dada.
Des de llavors, les centrals receptores d'alarmes apliquen uns
criteris comuns de verificació abans de mobilitzar la PG-ME,
així com un criteri únic de manteniment dels dispositius, per
tal de minimitzar avisos per errades tècniques.
Des de l’entrada en vigor d’aquestes mesures, hi ha hagut
una reducció del 66% dels avisos d’alarma a la PG-ME, cosa
que reverteix positivament en hores de servei efectives,
despesa en carburant i millora del nivell d’alerta de la
dotació policial quan és comissionada a una alarma.
Per aconseguir la màxima efectivitat i eficiència dels serveis
de seguretat privada en coordinació amb els responsables
de la seguretat pública a Catalunya, s’ha creat l’UPIOSP
(Unitat Permanent d’Interlocució Operativa amb la
Seguretat Privada).
Aquesta unitat policial ha creat un canal de comunicació
bidireccional entre la PG-ME i el sector privat de la seguretat
a través del qual ambdues parts subministren informació útil
en relació amb diferents amenaces per a la seguretat
ciutadana.
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En aquest intercanvi d’informació operativa, sempre
s’assegura el manteniment de la reserva adequada de les
informacions, emprant-les només per a la finalitat per les
quals han estat lliurades i atenent al secret professional que
ha de guardar el personal de seguretat, tant pública com
privada.
Durant l’any 2014, s’han identificat 156 empreses i
departaments de seguretat adherits a la Xarxa de
Col·laboració entre la PG-ME i els professionals de la
seguretat privada, cosa que suposa un total de 371
contactes personals registrats.
Durant l’any 2014, les empreses i departaments de seguretat
adherits a la Xarxa de Col·laboració han realitzat un total de
693 comunicacions a la PGME que, per la seva part, ha
realitzat 123 comunicats a empreses i departaments de
seguretat.

Sistemes de qualitat
La DGP vol potenciar la qualitat i millora progressiva dels
processos de treball de la PGME i de les unitats
administratives.
La creació d’un sistema de gestió de la qualitat a la DGP es
va iniciar amb el procés de la detenció, per incorporar-hi
posteriorment el procés d’atenció a les víctimes. La
pretensió és que s’hi puguin incorporar els diferents
processos de treball de la mateixa organització.
El sistema de gestió de la qualitat de la DGP permet
disposar, de manera homogènia i per a tota l’organització
d’uns procediments, instruccions i pautes normalitzats, que
asseguren que la prestació del servei policial es dugui a
terme en qualsevol indret del territori, amb els mateixos
estàndards i criteris de qualitat.
El sistema constitueix l’instrument organitzatiu que permet
avançar cap a la millora continuada i la superació
professional de manera permanent.
Pel que fa als sistemes de qualitat, específicament en
l’àmbit de la policia científica, aquesta es troba acreditada
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per la norma ISO 17025 als laboratoris químic i biològic, i per
a la detecció i identificació lofoscòpiques.
Durant el 2014 s’ha consolidat el sistema documental per
avançar en la implementació del sistema de qualitat a tots
els serveis de la Divisió de Policia Científica sota els requisits
de la norma ISO 17025.

Regulació normativa
La regulació normativa és una forma d’intervenció pública
que comprèn l’ordenació d’un sector o la posada en marxa
d’una política pública mitjançant normes jurídiques.
En el cas de la DGP, aquesta regulació interna es concreta
en més de 130 instruccions i procediments normalitzats de
treball.
El Sistema de Gestió de la Qualitat es recolza sobre més de
120 documents, entre procediments, instruccions operatives i
pautes de treball.
En el context d’una cultura organitzativa orientada a
l’excel·lència avaluem contínuament les normes que
regulen la nostra activitat i sota criteris de simplificació
administrativa i millora contínua.

Requeriments judicials
Per tal de millorar l’eficàcia de la resposta i orientats per
criteris d’eficiència, hem optat per la centralització dels
requeriments judicials en una sola unitat. En aquest sentit,
l’any 2014 es van gestionar més de 200.000 registres, més del
90% dels quals es van fer de manera telemàtica.
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Cooperació i col·laboració
La Policia de Catalunya està formada pels Mossos
d'Esquadra i les policies locals. Aquesta arrel compartida fa
dels cossos de policies locals uns aliats d’una condició
especial per a la consecució dels estàndards de seguretat
que ens hem fixat com a societat.
El marc legal determina que tots els municipis de més de
10.000 habitants tenen la potestat, que no l'obligació, de
crear un cos de policia local. Actualment, tots els que
superen aquesta població tenen policia local i algun altre
de més petit, per autorització excepcional del Departament,
també. Així, dels 947 municipis que té Catalunya, 213 tenen
policia municipal, amb més d'11.000 policies que donen
servei directe a una població de més de 5 milions
d'habitants, el 73% del total català, tot i que només és
present en els nuclis principals de població, és a dir, en el
20% del territori català.
Un règim jurídic homogeni i l'homologació de procediments
tècnics i sistemes de gestió ens integra en un mateix sistema
de seguretat pública.
La coordinació policial respon a la necessitat de la suma
d'esforços i de recursos que, en matèria de seguretat, han
de realitzar les diferents administracions.

Juntes locals de seguretat
La Junta Local de Seguretat, presidida per l'alcalde o
alcaldessa, estableix les polítiques de seguretat local i fixa els
criteris de coordinació, col·laboració i cooperació dels
diversos cossos de policia i altres serveis de seguretat que
actuen al municipi per tal que responguin a principis de
racionalitat i eficiència i compleixin els acords fixats per la
junta i els previstos al Pla local de seguretat, de manera
complementària als objectius de seguretat de Catalunya.
És, així mateix, l'òrgan de participació dels diversos sectors
socials que es poden veure afectats.
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A partir de la diagnosi de l'estat de la seguretat pública en
el municipi, s'orienten les activitats i l'acció policial (prioritats,
accions especials i campanyes de prevenció), i la seva
coordinació amb tots els serveis públics que treballen en el
municipi amb la finalitat d'assolir un sistema de seguretat
global, eficaç i de qualitat per a la ciutadania, que
garanteixi la seguretat i asseguri el clima de convivència
adequat per al desenvolupament individual i col·lectiu en
un entorn urbà i rural de qualitat.
Els principis d'intervenció de les forces que treballen en
l'àmbit municipal es defineixen en els convenis de
col·laboració, coordinació i cooperació en matèria de
seguretat pública que les corporacions locals subscriuen
amb el Departament. Aquests convenis estableixen que en
el municipi és la Junta Local de Seguretat la que determina
les prioritats, les actuacions especials i les campanyes de
prevenció, tot i respectar les competències de seguretat
generals que en el conjunt de Catalunya corresponen a les
autoritats del Departament.

Recursos compartits
Formació
La formació bàsica de Mossos d’Esquadra i Policia Local és
comuna. L’objectiu del curs de formació bàsica és
‘Capacitar l'alumne/a per integrar-se en els cossos que
formen la Policia de Catalunya i per exercir les funcions
bàsiques d'un servei de policia, entès com a servei públic i
d'acord amb un concepte ampli de seguretat, reforçant la
transmissió de valors’.
Durant la carrera professional, es continuen compartint
espais de formació més genèrics o més locals, segons les
necessitats de cada territori.
A tall d’exemple, la DGP i l’Agència Catalana de Turisme va
fer l’estiu de 2013 un seguit d’accions formatives conjuntes
per a policies locals i mossos d’esquadra sobre la llengua
russa (nocions d’idioma i culturals), a Lloret de Mar, Blanes,
Tossa de Mar, Salou, Cambrils, i per a la Guàrdia Urbana de
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Barcelona, amb vista a facilitar amb vocabulari elemental
l’atenció dels turistes russos.

Xarxa Rescat
El Departament d’Interior, mitjançant el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, ha implementat la xarxa Rescat
de radiocomunicacions d’emergències i seguretat a
Catalunya per respondre als diversos cossos de seguretat i
emergències de les administracions públiques catalanes.
La xarxa Rescat es caracteritza per l’ús eficient de la banda
de freqüències d’emergències i seguretat, la possibilitat de
comunicacions xifrades, la bona cobertura urbana i rural i les
comunicacions entre grups independents amb possibilitats
de coordinació.
L’ús compartit de la xarxa Rescat i l’increment d’usuaris
permet un menor cost global i una major rendibilitat en l’ús i
una gestió més eficient.
Els principals usuaris de la xarxa Rescat són els Mossos
d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat, els Bombers de
Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, el Servei
d'Emergències Mèdiques, els Agents Rurals, l’Agència
Catalana de l'Aigua, la Direcció General de Protecció Civil,
les policies locals i els serveis de protecció civil de tots els
ajuntaments sense policia local.
A dia d'avui, aproximadament el 98% del territori de
Catalunya disposa de cobertura de la xarxa Rescat.
Més del 80% de les policies locals estan integrades a la xarxa
Rescat i el procés d’integració continua en marxa.
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Patrullatge conjunt
El patrullatge conjunt entre membres de les policies locals i
els Mossos d’Esquadra és cada cop més freqüent. En moltes
ocasions realitzem serveis de proximitat i en d’altres formem
part d’algun pla específic.
L’any 2014 vam activar un total de 5.510 dotacions de
patrulles mixtes de policies locals i mossos d’esquadra.

Centres avançats de coordinació
CECOR
Són centres de comandament temporals que es
constitueixen in situ en diferents casos: emergències,
activació dels plans de protecció civil, dispositius especials,
...
En aquests centres es reuneixen els màxims responsables dels
diferents cossos operatius, organismes i institucions implicats
per
prendre
decisions
estratègiques
sobre
el
desenvolupament de l’actuació. El fet de compartir un
mateix espai de comandament facilita la comunicació,
coordinació, encert i eficiència en la presa de decisions.
Té com a finalitat la seguretat de les persones, dels seus béns
i drets, i també la previsió i la minimització dels efectes que
poden patir en cas d’emergència.
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BONES PRÀCTIQUES

Aquests són només alguns exemples de les iniciatives que hi ha a la DGP en transparència i
bon govern

96

Compromís amb la sostenibilitat
La Direcció General de la Policia vol contribuir positivament a la sostenibilitat. La presa
de decisions i el desenvolupament de la nostra activitat té en compte l’impacte
ambiental per tal de minimitzar-lo. El model policial en matèria mediambiental, de
caire preventiu, s’orienta a la seva protecció.
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Gestió sostenible
La prevenció
prioritària

com

a

estratègia

El nostre model policial mediambiental és un model territorial
operatiu orientat a la prevenció, més que a la reacció,
mitjançant la planificació d’accions derivades del
coneixement de les problemàtiques específiques del territori,
tant estacionals com sobrevingudes, per tal d’establir
accions
orientades
a
intentar
evitar
els
danys
mediambientals abans que es produeixin.

Model policial de medi ambient
Les nostres accions de prevenció i protecció del medi
ambient es concreten en la inspecció i investigació d’il·lícits
administratius i penals.
Per assolir aquest objectiu (activitats relacionades amb
l’abocament de residus, infraccions respecte a la
reordenació del territori, tràfic d’espècies protegides o
control d’animals perillosos), duem a terme tasques
adreçades a la protecció del medi ambient. La nostra
activitat es desenvolupa, així, tant en el medi natural com
en l’industrial.
Des de l’any 1990, també disposem d’un servei especialitzat
d’investigació dels delictes mediambientals.
La creixent preocupació social per les qüestions
relacionades amb aquesta matèria s’ha traduït en un
reforçament del treball policial en la seva defensa
i
preservació.
Durant l’any 2014 hem enregistrat més
procediments relacionats amb el medi ambient.

de

3.000

El model de la PG-ME busca el respecte efectiu del medi
ambient, deixant la sanció com a última opció.
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Durant els darrers anys hem avançat en la consolidació
d’una estructura homogènia, en el territori, de les unitats de
medi ambient. Hem dotat d’entitat les unitats regionals de
Medi Ambient amb l’objectiu d’adaptar a la realitat del
territori les funcions de prevenció i protecció. D’altra banda,
l’Àrea Central assumeix el suport tècnic en aquells casos
complexos o atípics que així ho requereixin.
La nostra premissa és que el referent territorial és el que ha
d’identificar totes les activitats i les característiques
socioeconòmiques i geogràfiques que poden comportar
una problemàtica mediambiental en la seva demarcació
territorial per tal de procurar avançar-se als fets o, en tot cas,
intentar minimitzar els danys al medi natural.

L’interès per l’actualització
En la investigació de delictes contra el medi ambient,
l’actualització dels coneixements és una eina fonamental.
Cal tenir present que la regulació sobre temes de medi
ambient consta de més de 30.000 referències normatives
que els nostres agents han de conèixer, atès que la
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interpretació de la norma administrativa és el factor que
determina el tipus penal a aplicar.
L’Àrea Central de Medi Ambient organitza jornades de
bones pràctiques. Es tracta de facilitar un espai de trobada,
entorn al medi ambient, amb ponències formatives,
presentació de novetats legislatives, i de reforçar la
coordinació entre els serveis centrals i territorials.
El 2014 es van realitzar 2 jornades d’actualització adreçades
a aquests especialistes.

Treball en xarxa
Des de la nostra organització estem conveçuts que el treball
tarnsversal és un actiu que cal preservar. És per això que
sempre que és possible intentem fomentar l’establiment
d’espais de coordinació i col·laboració amb altres
operadors en matèria mediambiental. D’acord amb
aquesta línia estratègica, i fins al moment actual, hem
establert una xarxa de col·laboradors per millorar la qualitat
del treball en aquesta matèria:

Un servei d’incidències dóna una primera resposta policial
especialitzada davant problemàtiques mediambientals
esdevingudes. Un comandament policial valora la
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informació i gestiona directament la incidència o bé la
canalitza cap al servei de l’Administració corresponent.
Pel que fa al retorn a la ciutadania, s’informa de l’estat de
les seves denúncies o inquietuds expressades i, en el cas que
no es tracti de qüestions de caràcter policial, s’orienta sobre
com canalitzar-les cap a l’Administració competent.

Responsabilitat amb els animals
Sensibilitat
animal

envers

el

maltractament

L’Àrea Central de Medi Ambient realitza una funció de
formació interna i de sensibilització sobre el maltractament
animal per tal de millorar el coneixement d’aquesta
tipologia delictiva i, per tant, la identificació i el tractament
policial.
Al procediment operatiu d’atenció a la urgència en casos
de violència masclista i domèstica verifiquem si els animals
de companyia han patit maltractament i, si cal, fem les
gestions oportunes amb protectores d’animals o serveis
similars per garantir que l’animal no queda desprotegit.

Unificació dels canals de comunicació
Amb la finalitat de facilitar l’entrada de les denúncies, així
com de la informació relacionada amb el maltractament
d’animals, hem establert un canal propi de comunicació
amb les entitats de protecció dels animals de Catalunya, a
través del seu representant majoritari, el CIPAC (Comissió
Interlocutora de Protectores d’Animals de Catalunya).
Es tracta de millorar l’eficàcia corporativa en facilitar l’accés
al personal especialitzat que ha de gestionar la
problemàtica en concret, per tal que puguin canalitzar tota
la informació rellevant en relació amb un cas.
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La consideració pels nostres animals
El Complex Central Egara acull la seu central de la Policia
de la Generalitat- Mossos d’Esquadra. Aquesta espai integra
totes les instal·lacions i els equipaments necessaris perquè hi
treballin les unitats més especialitzades del cos que donen
servei en l’àmbit de tot Catalunya.
D’entre totes aquestes unitats, destaquem els espais
destinats a la Unitat Canina. Disposem d’un edifici dedicat a
gossera, amb gairebé 900 m2 i capacitat per a 70 gossos
amb caneres individuals. També tenen a la seva disposició
una pista d'entrenament equipat amb obstacles d’agilitat,
una sala dedicada a la neteja i rentat dels animals, una
cuina, un consultori veterinari i magatzems.
Els gossos que formen part d’aquesta Unitat tenen unes
qualitats excepcionals: posseeixen una capacitat olfactiva
100.000 vegades més gran que la d’una persona, una
resistència també superior, rapidesa en la recerca i
capacitat de discriminar l’olor entre diferents substàncies.
El vincle entre guia i gos és estret. Els guies que formen part
d'una Unitat d'aquestes característiques són els encarregats
d'ensinistrar-los i d'atendre les seves necessitats.
Algunes dades sobre les condicions de vida dels nostres
gossos:


Caneres de 9 m2 dividits en dos espais amb
calefacció radial i allunyades de zones urbanes.



Compliment de la normativa com a zona declarada
nucli zoològic.



Servei d’atenció veterinària de 24 hores i protocol en
funció de l’edat, estat i sinistralitat.



Camp de treball que dóna resposta a necessitats de
treball de l’especialitat i de benestar dels animals.



Manteniment diari, millora i potenciació de les
capacitats detectores en diferents situacions i indrets:
exercicis de discriminació d’olors no desitjables;
d’obediència i control; de socialització,...
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Durant l’any 2014 s’han realitzat de manera global més de
500 hores d’entrenament per binomi guia-gos.
També tenim instal·lacions per unitats descentralitzades a les
regions policials de Girona, Camp de Tarragona i Ponent.
L’ocupació màxima que es preveu és de 19 gossos.
Durant l’any 2014 vam adoptar 6 gossos. Aquesta és una via
d’adquisició que prioritzem sobre la compra, sempre que es
trobin animals que reuneixin les característiques idònies per
al treball especialitzat.
Quan els gossos passen a ser no operatius, se’ls procura
l’acollida en les millors condicions. De vegades continuen a
la Unitat i altres vegades es fa proposta de donació a una
persona que doni prou garanties que l’animal estarà ben
atès. Moltes vegades els acull el mateix guia o una persona
propera.

Impacte de la nostra activitat
Gestió de consums
Mensualment s’emet un informe adreçat als responsables
dels diferents serveis sobre els consums d’electricitat, aigua,
paper i benzina que s’han realitzat per tal de conscienciar
sobre la despesa que es genera des del mateix servei i
orientar accions per a la contenció, si escau.
Consum energètic anual 2014 a la DGP


96.555 m3 de consum d’aigua



42.381.320 kW/h d’electricitat activa



5.899.916 litres de carburant de vehicles

Formació en conducció segura i eficient
El programa de conducció segura i eficient és una mesura
que té com a objectiu l’estalvi de combustible,
l’optimització del parc mòbil i la millora de la seguretat
viària, ja que pretén reduir les possibilitats d’accidentalitat
que puguin patir els agents de policia.
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Fins al moment actual han rebut la formació 950 agents de
tot el territori i serveis centrals.
La formació té una durada de 6 hores per sessió i, per tant,
hem realitzat 5.700 hores de formació en aquest àmbit.

Cessió judicial de vehicles
En cas de vehicles encartats en alguna investigació, existeix
la possibilitat de cedir aquests vehicles a la DGP per a ús
policial. La iniciativa d’aquesta sol·licitud pot provenir de
l’autoritat judicial o bé de la mateixa DGP.
Un cop l’autoritat judicial autoritza aquesta cessió, analitzem
les característiques tècniques dels vehicles per determinar la
idoneïtat del seu ús, tenint en compte criteris de costos de
manteniment del vehicle, potència i utilitat operativa.
Malgrat que la cessió es faci en un territori determinat, el
vehicle es pot destinar a altres unitats que tinguin més
necessitat d’utilitzar-lo.
Durant l’any 2014 els diferents òrgans judicials van autoritzar
la cessió a la DGP de 24 vehicles.

Furgoneta

1

Tot terreny

2

Turisme

21

Climatització
El consum energètic derivat de la climatització suposa entre
el 50% i el 70% del consum d’energia total d’un edifici.
L'increment de la temperatura de calefacció a l'hivern en un
grau significa un increment del 8% del consum i la reducció
de la temperatura de refrigeració a l'estiu en un grau
significa un increment del 10% del consum.
D'acord amb el Programa d'estalvi i eficiència energètica
als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya, i
amb l’objectiu d’assolir un model energètic més sostenible,
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s’estableix que, sempre que les característiques tècniques i
d’ocupació ho permetin, els barems de temperatures han
de ser:
Temperatura màxima de 21 ºC en els recintes calefactats i
temperatura mínima de 26 ºC en els recintes refrigerats.
En aquest sentit, molts dels nostres edificis disposen de
limitadors en els equips de climatització per tal que les
temperatures es mantinguin en aquesta franja. També s’han
fet algunes recomanacions mitjançant la intranet
corporativa per a l’ús racional de l’energia, que són
d’aplicació a tot el personal de la DGP.
Pel que fa a la ventilació natural, es recomana realitzar-la
fora de l’horari laboral més comú, especialment en èpoques
amb salts tèrmics més grans entre l’exterior i l’interior.

Accions sobre la reducció de la despesa
Limitadors de Molts dels nostres edificis tenen instal·lats
temperatura limitadors de la temperatura interior als equips
de climatització. La franja se situa entre els 20
graus a l’hivern i els 26 graus a l’estiu.
Estalvi en el Atès el volum d’ús dels vehicles de la DGP,
combustible s’ha arribat a un acord amb 372 benzineres
de tot el territori per al cost del combustible.
Aquestes benzineres són d’ús preferent per als
nostres vehicles, que han de fer-hi benzina de
manera preferencial.
Els recordatoris sobre aquesta mesura que
s’han dut a terme des del mes de març de
2013 han suposat el pas del 10,2% (54.953
litres) a principis del 2003, al 2,1% (9.282 litres),
a finals del 2014, en benzineres no preferents.
En desplaçaments per assistir a reunions
professionals
o
activitats
formatives,
s’afavoreix l’ús compartit de vehicles. També,
sempre que sigui possible, s’agrupen reunions
de treball per optimitzar els desplaçaments.
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Els responsables policials dissenyen rutes de
patrullatge preventiu tenint en compte la
sostenibilitat. Es programa patrullatge a peu o
punts estàtics, quan els resultats que
s’obtenen són similars als del patrullatge amb
vehicle, amb l’objectiu principal de garantir la
seguretat.
Sensibilització
del control
de la
despesa

Duem a terme multiplicitat d’accions de
sensibilització: publicacions a la intranet
corporativa sobre climatització; quadre de
seguiment de consums; millora de la
climatització de l’ABP Tremp; agraïment a tot
el personal per proveir combustible en
estacions de servei preferents o ‘l’eficiència
energètica als edificis de la DGP és cosa de
tots’, entre d’altres.
Des dels serveis d’administració es recorda
freqüentment en el si de les reunions de treball
la necessitat d’estalviar energia. També es
retolen missatges i s’exposen a les zones
comunes o es fa tramesa de correus
electrònics amb pràctiques que s’han
d’incorporar al desenvolupament quotidià del
treball i que tindran efectes positius en termes
de sostenibilitat.

Augment de Les activitats formatives de l’Escola de Policia
la formació a de Catalunya, cada cop més, aposten per la
distància formació a distància en la seva totalitat o en
part dels continguts. Amb la formació a
distància, la capacitació arriba a un major
nombre de persones, es redueix el cost de
l’acció formativa i s’eviten desplaçaments,
amb la reducció en la despesa en carburant i
en emissions de CO2.
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Eficiència
edificis

energètica

als

nostres

La instal·lació de plaques fotovoltaiques i calderes de
biomassa que limiten les necessitats energètiques de
l’interior dels edificis són dos exemples de la nostra aposta
per les energies renovables.
A 35 edificis hem instal·lat plaques fotovoltaiques
generadores d’energia que sumen més de 2.700 m2 de
superfície total.
Molts dels nostres edificis policials estan orientats a
l’eficiència energètica i a la utilització d’energies
renovables. D’una banda, el revestiment dels edificis limita
adequadament la demanda energètica necessària; de
l’altra, la instal·lació de panells solars i d’energia solar
tèrmica produeix energia que abasteix les necessitats del
propi edifici i redueix les emissions de CO2.
El Complex Central, compost per cinc edificis, disposa d'un
gran nombre de mesures que segueixen criteris d’eficiència i
d’estalvi energètic, com ara:


Instal·lació d’energia solar tèrmica. Aquesta té l’objectiu
d’estalviar energia convencional per escalfar l’aigua
calenta sanitària de l’edifici i així reduir les emissions de
CO2.



Equips i sistemes d’alt rendiment com ara calderes de
baixa temperatura i triple pas de fums i cremadors amb
regulació de flama de tipus modulant i amb control
mitjançant ordinador, de manera que consumeixen
l’energia exacta.



Les unitats refrigeradores treballen amb refrigerant
ecològic (R134A) i disposen de ventiladors amb variadors
de freqüència per adaptar el funcionament a les
necessitats de cada moment.



Els edificis disposen d’un sistema de control lumínic
combinat entre les persianes de les zones dels despatxos i
les lluminàries per estalviar energia en la climatització i
il·luminació.



Inodors de descàrrega doble interrompuda.
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A altres edificis de la DGP:


Remodelació dels equips de climatització de Tremp i el
Pont de Suert, permetent la introducció de rutines que
milloren la gestió de la climatització i la ventilació.



Revisió dels equips de climatització i de les cobertes dels
diferents edificis per tal de millorar les condicions de
treball en termes d’eficiència energètica.



Manteniment preventiu de les instal·lacions per evitar
fuites d’aigua i assegurar l’aïllament tèrmic de les
dependències.



Instal·lació de temporitzadors a les aixetes, mitja càrrega
de cisternes, sistemes de detecció de persones a les
zones de pas o en el manteniment de jardins.

Compra verda
Seguint les directrius de la Unió Europea, la Generalitat de
Catalunya aplica determinats criteris de sostenibilitat i
eficiència energètica a la compra i contractació pública de
productes.
En aquest sentit, la Generalitat recull a la Guia per a la
compra verda de vehicles els requeriments ambientals en el
procediment de contractació dels vehicles i dels serveis de
manteniment que puguin anar associats al contracte i que
han de recollir els plecs de condicions.
Els vehicles destinataris de la guia són els turismes, les
furgonetes lleugeres i les motocicletes.
En aquest sentit, i d’acord amb els principis del Pla
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones
de protecció especial de l’ambient atmosfèric, aprovat per
l’Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, també és
preceptiu que els vehicles destinats a zones d’especial
protecció siguin de gasolina, en atenció als contaminants
diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 10 micres (PM10).
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En els nostres plecs tècnics hem incorporat les previsions del
Pla d’actuació 2007-2009 per a la millora de la qualitat de
l’aire als municipis que s’han declarat zones de protecció
especial de l’ambient atmosfèric, que no permet incorporar
vehicles amb combustible dièsel a la zona 1, protegida.
D’altra banda, als plecs de les renovacions, també hem
previst la reutilització de material de la transformació dels
vehicles que disminuirà l’impacte ambiental.
Durant el 2014 s’han dut a terme 2 licitacions per a
l’adquisició de vehicles. En els plecs de condicions s’han
incorporat les mesures relatives a minimitzar l’impacte
ambiental dels vehicles.

Gestió de residus
Des de la nostra organització, seguim un pla de recollida
selectiva de residus i separació en origen. A la taula següent
es presenten les quantitats de residus que hem recollit durant
l’any 2014:

Aparells elèctrics i

3.047 kg

electrònics
Paper i cartró

16.140 kg

Ferralla

600 kg

Cascs

300 kg

Extintors
Voluminosos
Residus químics i sanitaris

4.096 kg
32.130 kg
186 contenidors

Alguns serveis lliuren material específic a punts de recollida,
com ara el reciclatge de les broquetes utilitzades als controls
d’alcoholèmia. Als vehicles hi ha contenidors per a la seva
recollida on es dipositen en primera instància. Pel que fa al
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concurs d’adquisició de broquetes, la normativa indica que
han de ser biodegradables.

Noves tecnologies
l’estalvi

que

impulsen

La videoconferència és un sistema d’imatge i so que permet
la comunicació en temps real entre persones que es troben
distants en l’espai físic.
La DGP disposa d’un total de 13 equips de
videoconferència, instal·lats a les diferents seus regionals i
centrals.
La instal·lació d’equips de videoconferència té bàsicament
l’objectiu de facilitar les intervencions en judicis del nostre
personal. Els seus efectes són positius des de dos punts de
vista:


L’estalvi en les hores de desplaçament al lloc de la
celebració del judici.



L’estalvi en combustible i, per tant, en emissions de CO2.

L’any 2013 s’han realitzat més de 1.600 judicis amb suport de
videoconferència, 160 dels quals en seu policial.
També s’han realitzat algunes participacions mitjançant
videoconferència, com ara a la Comisión Nacional para el
Uso Forense del ADN a Madrid o a la reunió de l’Associació
Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).
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Accions sobre el paper
Utilització de paper reciclat i paper lliure
de clor
El paper reciclat que utilitzem té l’etiqueta ecològica Àngel
Blau. Aquesta etiqueta, impulsada pel govern alemany,
s’atorga als productes que compleixen criteris propis de
reducció de l’impacte ambiental a les diferents etapes de
fabricació i reciclatge. Garanteix que el paper té un
determinat percentatge de fibra reciclada, que no s’han fet
servir blanquejants ni pigments amb metalls pesants, i que
s’ha reduït el consum d’energia i aigua en la seva
fabricació.
El paper blanc, en les diferents mides que utilitzem, és TCF
(Totally Chlorine Free), és a dir, totalment lliure de clor.

Ús responsable
El consum anual de paper va superar l’any 2014 els
32.000.000 de fulls.
Per tal de racionalitzar l’ús de paper i tòner, publiquem i
donem difusió a través de la nostra intranet corporativa del
document Bones pràctiques d’ús de la impressió, còpia i
digitalització. Algunes d’aquestes bones pràctiques podrien
ser:


Les impressions han de ser de manera ordinària a doble
cara i en blanc i negre. Només en casos degudament
justificats es poden realitzar impressions amb criteris
diferents. La impressió en color és 5 vegades més cara
que en blanc i negre. La impressió a doble cara estalvia
costos de paper almenys en un 30%.



La impressió d’esborranys o arxius no definitius, si no és
del tot necessari, caldria evitar-la, així com la impressió
del correu electrònic.



Els documents, amb preferència, s’han de guardar a la
unitat de dades i evitar imprimir-los a efectes
d’arxivament. L’arxivament ha de ser preferentment
telemàtic.
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Administració electrònica
L’1 de gener de 2013 es va iniciar a la DGP la tramitació
telemàtica de moltes gestions en matèria de personal, fet
que ha dotat el procés de traçabilitat i ha estalviat una gran
quantitat de paper.
Durant el 2014 es van tramitar 96.570 sol·licituds
telemàtiques, amb el subsegüent estalvi en termes
d’impressió.
També hi ha limitadors del privilegi d’imprimir informació o
documents que es pengen a la intranet.
En aquest sentit, cal destacar especialment la difusió de les
dues publicacions organitzatives ‘La Revista’ i ‘La Veu del
Territori’, amb periodicitat mensual i amb difusió exclusiva
mitjançant la intranet corporativa.
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BONES PRÀCTIQUES

Aquests són només alguns exemples de les iniciatives que hi ha a la DGP en el seu compromís amb la
sostenibilitat
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