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La proximitat no es mesura en metres ni en centímetres. És relacional, és 
coneixença.  
El contrari és la llunyania, la distància relacional, la desconeixença. 

 
Josep Maria Esquirol (2015),  La resistència íntima: assaig d’una filosofia de la proximitat

“
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1.1 Missió, visió, valors i objectius  

 

La Policia Municipal de Sabadell, com a cos de seguretat, té la missió garantir el lliure exercici 
dels drets i llibertats dels ciutadans i garantir la seguretat ciutadana desenvolupant les funcions 
que li corresponen en el seu ampli marc legal i competencial. 

 
Com a servei públic universal a disposició de la ciutadania que aspira a ser un agent social 
vertebrador de la pau social i el benestar dels ciutadans es caracteritza per la presencia al 
territori i la proximitat a la ciutadania com a eina de prevenció. 

 
Els valors que es pretén que siguin la base d’aquesta organització són: 

 
- Professionalitat: Factor que va més enllà del fet que sigui la feina que permet als seus 
components de disposar d’ingressos econòmics i que comporta la realització de la mateixa 
a traves del desenvolupament de criteris objectius que delimiten quina es la forma correcta 
de fer les tasques encomanades. 

 
- Proximitat: Element que en les organitzacions de servis implica el contacte directe amb 
les persones per establir una relació bidireccional de confiança, el que permet donar una 
resposta adequada a les demandes socials. 

 
- Neutralitat i imparcialitat: Sense discriminació per raó de sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra circumstància social o personal. 

 
- Integritat i dignitat: Oposant-se completament a qualsevol acte de corrupció i 
desenvolupant l’activitat amb respecte a l’ordenament jurídic en el marc dels drets humans 
i els codis de conducta de la policia. 

 
- Proactivitat: Amb iniciativa responsable en la presa de decisions per detectar situacions 
conflictives i abordar aquestes abans que es converteixin en un autèntic problema per la 
comunitat. 

 
- Responsabilitat social: La responsabilitat és un valor inherent a la tasca de policia en 
les obligacions que li són pròpies i la responsabilitat social és caracteritza per l’actuació 
amb criteris de benefici de la comunitat per davant dels de l’organització policial i això a 
treves de accions de bon govern, compromís, solidaritat, transparència, ètica organitzativa, 
etc. 

 
- Eficiència i eficàcia: Principis constitucionals que han de regir la gestió de 
l’administració per garantir la sostenibilitat del sistema i la satisfacció dels ciutadans per el 
servei públic prestat. 

 
- Compromís: De tots els membres de la plantilla en el desenvolupament de l’activitat 
policial exercint la seva tasca amb professionalitat i compromís amb la societat de manera 
que es produeixin sinergies en la organització. 

 
- Col·laboració: Com a eina de treball per assolir els objectius de la organització,que han 
de respondre a les demandes de la comunitat per la que es treballa, i això a través del 
treball en equip com a metodologia. 

 
- Competència: Capacitació de cadascun dels membres, amb l’objectiu d’assolir 
coneixements, habilitats, actituds i hàbits positius per la feina i el servei al ciutadà 
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Efectius
Policies Locals  Taxa

CIUTAT Població (2015)  2015 Enquadrament  

 

1.2 Recursos Humans  
 

Els recursos humans són el principal actiu de qualsevol organització policial i de la seva 
distribució en depèn, en bona mesura, l’assoliment dels objectius marcats. La distribució del 
personal (policies i administratius) ha d’estar orientada a la optimització de recursos i a la millor 
disposició del capital professional de cada membre en benefici de la organització i en 
conseqüència, del ciutadà com a destinatari final del procés “productiu”. 

 
A la següent taula es pot observar la distribució per categories així com la comparativa 
respecte els tres anys anteriors en la que s’observa una disminució de la plantilla durant el 
període 2013-2015, any en què es trenca la corba descendent que es va iniciar al 2010 i es 
torna a incrementar la plantilla de Policia Municipal. 

 

 

La tabla següent no contempla les incorporacions realitzades al 2016 ja que les dades de la 
resta de policies són a desembre del 2015. 

 
 
 

 
Barcelona  1.604.555 2.926 1,82
Badalona  215.564 278 1,29
Hospitalet de Llobregat  252.171 370 1,47
Terrassa  215.214 225 1,05
Sabadell  207.814 218 1,05
Lleida 138.542 215 1,55
Tarragona  131.255 215 1,64
Mataró  124.867 172 1,38
Sta. Coloma Grame net 116.950 111 0,95
Reus 103.194 156 1,51
Girona  97.586 137 1,40
Catalunya  7.516.254 10.888 1,45
Habitants, Ciutats amb Policia Local  6.701.492 10.888 1,62

Intendent Major  0 
1 
1 
3 

10 
20 

190 

Intendent  
Inspector  
Sotsinspector  
Sergent  
Caporal  
Agent  
Institut de Seguretat Pública de Catalunya  
Auxiliar administratiu  
Operari  
TOTAL FUNCIONARIS 225
 

0 0 1 
1 1 1 
1 1 1 
3 3 3 

10 10 10 
20 21 22 

185 182 183 
  6 
 11 11 
 1 7 

220 218 233 

CATEGORIES 2013 2014 2015 2016 
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A continuació es detallen els percentatges corresponents a l’absentisme, estan incloses les 
de accident i malaltia (actius/absentsx100) a la plantilla de Policia Municipal. 

 
BAIXA PER IT  2013 2014 2015 2016 
MATÍ 8,17 4,07 4,31 6,12 
TARDA 10,19 7,52 10,12 13,33 
NIT 8,24 9,96 11,83 9,23 

MITJANA  8,87 7,18 8,75 9,56 
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1.3 Recursos materials  
 

RECURSOS QUANTITAT 
VEHICLES Scooter Peugeot Satelis 250 8
 Scooter Piaggio Hexagon(s/l) 1
 Moto Honda Varadero 650 4
 Moto Honda Varadero 700 10
 Moto Honda Varadero (s/l) 1
 Turisme Nissan Qhasqai 1
 Turisme Nissan Patrol 1
 Turisme Toyota Landcruiser 1
 Turisme Peugeot 307 1
 Turisme Nissan Primera 2
 Turisme Nissan Primera (Radar) 1
 Turisme Nissan Primera (n/l) 1
 Turisme Seat Leon 3
 Turisme Seat Leon (n/l) 1
 Turisme Citroen ZX (n/l) 1
 Turisme Seat Altea 7
 Turisme Mercedes Viano (n/l) 1
 Turisme Skoda Octavia 1
 Furgoneta Nissan Trade 1
 Furgoneta Nissan Serena 2
 Furgoneta Renault Trafic 1
 Furgoneta MB Vito (n/l) 1
COMUNICACIONS Emissores fixes RESCAT --
 Emissores portàtils RESCAT --
 Emissores portàtils iCOM --
 Telèfon mòbil (veu+dades) --
 Telèfon mòbil (veu) --
EQUIPS INFORMÀTICS Ordinadors 60
 Impressores 17
ALTRES Motoserres 2
 Generadors 2
 Lector xip gossos 1
 Etilòmetre evidencial 1
 Etilòmetre portàtil 7
 Tenda de campanya inflable 1
 Dipòsit d’aigua transportable 1
 Remolcs motos i canina 1/1
 Paranys (camió / turisme) 1 / 2
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1.4 Organigrama  
 
 
 

L’organigrama actual és el que es detalla: 
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1.5 Resultats generals  
 

El servei de policia municipal és essencial per la comunitat i el seu abast va molt més enllà de 
la seguretat en un sentit estricte perquè entre les tasques realitzades per els agents n’hi ha 
moltes que tenen un sentit molt ampli i necessari per al bon funcionament de la ciutat, tant és 
així, que es pot considerar la policia municipal com els “ulls de l’administració municipal”. 

 
El desplegament al territori ens permet resoldre problemes de caràcter delictiu però també de 
caràcter comunitari (convivència, benestar, sociabilització, etc.). La Policia Municipal és per 
tant, una eina estructural fonamental per garantir no només la seguretat, sinó també el 
benestar dels ciutadans i el normal funcionament de la societat. 

 
Resultats absoluts dels serveis realitzats segons l’àmbit d’actuació: 

 
ÀMBITS D’ACTUACIO POLICIAL 2013 2014 2015 2016
Policia de Seguretat  16.075 15.100 15.247 15.381
Policia de Trànsit  7.035 8.528 7.791 9.550
Policia Administrativa  5.807 6.224 5.872 7.106
Policia Assistencial  2.671 2.661 2.658 2.919
TOTAL 31.588 32.513 31.568 34.956

 
 
 

18.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podem veure que disminueix l’actuació en el àmbit de la seguretat ciutadana però és produeix 
un incrementen en totes les demés el que denota el canvi de model reactiu a preventiu que 
va tenir lloc a mitjans del 2015. 
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Resultat total del serveis realitzats al 2016, per franges horàries (FH): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matí 
 

 
Tarda 

 

 
Nit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 
 

  
 

 

Les peticions dels ciutadans o la pròpia activitat professional dels policies genera seguiments 
a via pública que tenen per objectiu corregir les infraccions observades en un punt concret i 
normalment en una franja horària molt concreta. 
Al següent quadre podem observar la distribució de seguiment realitzats per franja horària (FH) 
i la comparativa amb exercicis anteriors. 

 
SEGUIMENT PER FH 2013 2014 2015 2016
Matí 102 (59,3%) 90 (63,8%) 58 (59,8%) 35(41,7%)
Tarda 33 (19,2%) 39 (27,7) 28 (28,9%) 18(21,4%)
Nit  37 (21,5%) 12 (8,5%) 11 (11,3%) 31(36,9%)
TOTAL     

 

Policia de Seguretat 
Policia Administrativa 
Serveis de Grues 

Policia de Circulació i Trànsit 
Policia Assistencial 

De la distribució acumulada de serveis per hores s’obté que el 20,6% dels serveis totals 
anual es realitzen a la franja horària de 10:00 a 13:00 hores. 

El Districte 1 acumula el 23,6% dels seguiments realitzats i els districtes 3 i 4 el 32%, en 
canvi el districte 7 només un 2,8% del total dels realitzats a la ciutat. 

TOTAL 2.090 1.449 1.236

ÀMBITS D’ACTUACIO POLICIAL FH MATÍ FH TARDA FH NIT
Policia de Seguretat 5.235 6.144 4.002
Policia de Trànsit  5.202 3.253 1.095
Policia Administrativa  2.527 2.103 2.476
Policia Assistencial  1.230 1.137 552
Serveis de Grues  2.721 2.557 709
TOTAL 16.915(41,3%) 15.194(37,2%) 8.834(21,5%)
ALTRES TASQUES DE POLICIA  
Comunicats Interns 1.008 333 957
Atestats  1.082 1.116 279
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1.6 Resultats econòmics  
 

En aquest apartat, no es pretén fer una memòria econòmica des d’un punt de vista tècnic, sinó 
assenyalar algunes despeses o ingressos que poden resultar més significatius i que poden 
donar una visió més o menys ajustada de la “rendibilitat” del servei tenint en compte però, que 
la major part de la tasca desenvolupada no és quantificable en termes econòmics i que a més, 
el resultat no depèn únicament de la tasca realitzada des de policia sinó que hi ha la 
participació d’altres departaments de l’Ajuntament de Sabadell. 

 
 

En tot cas es posa en evidencia el que ja s’ha comentat anteriorment, que el principal recus 
policial són els efectius humans, que signifiquen el 94 % de la despesa anual de Policia 
Municipal. 

 
 

 
DESPESES (€) 

Capítol 1 11.987.223,63 
Capítols 2 i 6 (subministres, neteja, lloguers vehicles, manutenció 
animals, jurídic, maquinària, vestuari, etc.) 

752.798,95 

INGRESSOS (€) 
MULTES TRÀNSIT 2.423.331,20 
INFORMES ACCIDENTS 99.176,50 
SERVEI GRÚA 372.193,14 
SUBHASTES U.R.E. 67.922,91 
SUBHASTES DESBALLESTAMENT 36.210,00 
TRANSPORTS ESPECIALS 11.744,70 

Total Ingressos 3.010.577,75 
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2. SERVEIS EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT CIUTADANA  



 

 

 
Un dels elements que ha marcat el any 2016 a estat el manteniment del nivell d’alerta en 4 
sobre 5. Podria semblar que el risc d’atemptats yihadistes ens queda lluny, però els últims 
atemptats ocorreguts a Niza i Berlin ens obliguen a tenir present aquest nivell 4 present en la 
preparació dels actes de la ciutat. 

 
A pesar de aquestes circumstàncies cal impedir que la amenaça terrorista ens impedeixi el 
desenvolupament com a societat democràtica i, per tant, cal entendre la seguretat ciutadana 
com el bé jurídic que tenim encomanat protegir dins d’un marc de exercici de drets i llibertats i 
una bona metodologia per fer-ho és utilitzar estratègies operatives fonamentades en la 
prevenció. La presència al territori, el contacte amb la ciutadania, l’agilitat en la resposta davant 
situacions urgents i l’excel·lència en la prestació del servei són els motors per assolir l’objectiu 
de protegir al ciutadà i assegurar la seva qualitat de vida, evitant la comissió d’infraccions 
penals o donant resposta una vegada comeses. 

 
Durant l’any 2016 s’han realitzat 15.831 actuacions, és a dir, més de 43 accions diàries en 
matèria de seguretat ciutadana 

 
A l’hora de comparar les dades penals del 2016 amb anys anteriors cal tenir present les 
modificacions de la llei del Codi Penal i la Llei d’Enjudiciament Criminal i la promulgació d’una 
nova Llei de Seguretat Ciutadana que al 2015 van suposar canvis destacats en la tipificació 
de les infraccions penals i administratives, en la complementació de documents policials i dels 
drets dels detinguts, per tant podem observar variacions en les dades que en realitat no 
impliquen augments o disminucions sinó un trasllat de dades per aplicació de conceptes 
diferents. 



Memòria 2016  
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2.1 Seguretat ciutadana  
 

Fins ara les memòries anuals tan sols recollien la actuació de Policia Municipal en el àmbit de 
la seguretat ciutadana, com exemple indicar que al fer referència al nombre de delictes 
denunciats tan sols es recollien el que ho havien estat a les dependències de Policia Municipal. 
Si bé aquesta metodologia permetia veure quin era el treball realitzat per Policia Municipal en 
un àmbit en el que comparteix la funció amb d’altres cossos policials, especialment la Policia 
de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, 

 
A partir d’ara s’incorporaran la totalitat de dades que facin referència a les denúncies recollides 
a la ciutat i d’altres incidents que afectin a la seguretat ciutadana, indicant en tot cas el 
percentatge desenvolupat per cada un dels cossos en aquests. 

 
D’aquesta manera no tan sols s’informarà de la feina feta sinó de quina es la situació de la 
ciutat pel que es refereix a la seguretat ciutadana. 

La informació es divideix en quatre grups: 

Contra el patrimoni. 
Contra la Seguretat Vial. 
Contra l’ordre públic i la seguretat col·lectiva. 
Contra les persones. 

 
El delictes agrupats en cada un d’aquests apartats són el següents: 

Contra el patrimoni. 

Es recullen aquells delictes que afecten el patrimoni de les persones físiques o 
jurídiques, furts, robatoris amb força en les coses, estafes, etc. 

 
Contra la Seguretat Vial. 

 
Es recullen els delictes de conduir sota la influència de alcohol o algun tipus 
de drogues, els que impliquen una conducció imprudent i aquelles conductes 
que posen en risc la seguretat dels usuaris de les vies públiques afectats per 
les normes de circulació. 

 
Contra l’ordre públic i la seguretat col·lectiva. 

 
Es recullen aquí els delictes realitzats contra els funcionaris i contra la 
administració pública, contra la seguretat del estat, delictes de risc col·lectiu 
com els incendis i el tràfic de drogues. També els que afecten a institucions 
com la administració de justícia. 

 
Contra les persones. 

 
Es recullen les conductes que afecten directament a les persones: homicidi, 
lesions, tortures, contra la llibertat sexual, contra el honor i en general els que 
són els individus els que veuen afectat directament la seva integritat. 
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Per conèixer el nombre de delictes denunciats a la ciutat cal anar a la bases de dades conjunta 
en la que la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i Policia Municipal de Sabadell 
incorporen les dades referents a aquests delictes que suposen un total de 10.676 fets 
coneguts, els quals tenen la distribució territorial i per blocs delictius que a continuació s’indica 
en el percentatge corresponent respecte del total: 
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Arraona 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ca n'Oriac 4,80 0,14 0,04 0,07 1,13 0,13
Campoamor 2,63 0,05 0,03 0,00 0,54 0,12

Can Borgonyó 0,44 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Can Deu 0,46 0,02 0,00 0,00 0,20 0,02
Can Feu 1,41 0,12 0,00 0,00 0,13 0,02
Can Gambús 0,13 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00
Can Llong 2,54 0,04 0,01 0,01 0,29 0,10
Can Puiggener Alt 0,29 0,03 0,00 0,03 0,08 0,00

Can Puiggener Baix 0,59 0,03 0,03 0,01 0,11 0,02
Can Roqueta 0,42 0,03 0,01 0,00 0,03 0,00
Can Rull 3,39 0,11 0,02 0,01 0,47 0,02
Castellarnau 0,13 0,00 0,00 0,01 0,06 0,01
Centre 17,32 0,27 0,04 0,05 1,20 0,24
Cifuentes 0,18 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00
La Cobertera 1,55 0,04 0,00 0,00 0,15 0,01
La Concòrdia 3,18 0,17 0,03 0,02 0,42 0,07
La Creu Alta 7,16 0,22 0,05 0,03 0,67 0,16
La Creu de Barberà 2,82 0,13 0,02 0,01 0,44 0,04
Eix Maçià 2,80 0,06 0,02 0,00 0,18 0,03
Eixample 2,32 0,06 0,00 0,05 0,20 0,04
Espronceda 2,61 0,15 0,01 0,00 0,34 0,09
Gracia 10,56 0,86 0,22 0,09 1,12 0,20
Hostafrancs 1,38 0,08 0,03 0,02 0,04 0,03
La Plana del Pintor 0,49 0,01 0,01 0,00 0,20 0,01

La Romànica 0,51 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02
Laietana 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Merinals 2,31 0,08 0,00 0,01 0,42 0,01
El Poblenou 0,31 0,00 0,00 0,03 0,06 0,02
E Raval d'Amàlia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Roureda 0,39 0,00 0,00 0,00 0,08 0,03
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0,04

6,31
3,38

0,49
0,70

1,69
0,17

3,00
0,44

0,79
0,49

4,02
0,21

19,13
0,21

1,75
3,89

8,30
3,46

3,09
2,67

3,20
13,06

1,59
0,72

0,56
0,01

2,83
0,42

0,01
0,50
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Sant Julià 0,74 0,05 0,01 0,00 0,17 0,00
Sant Oleguer 1,43 0,06 0,01 0,00 0,11 0,00
Sant Pau 2,24 0,03 0,00 0,00 0,03 0,06
Serra d’en Camaro 0,21 0,03 0,00 0,00 0,04 0,01
Sol i Padrís 1,62 0,05 0,00 0,00 0,16 0,03
Les Termes 1,58 0,02 0,00 0,00 0,27 0,01
Togores 0,13 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01
Torreguitart 0,72 0,03 0,00 0,00 0,16 0,01
El Torrent del Capella 0,10 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01
Torre-romeu Alt 1,05 0,07 0,00 0,02 0,27 0,00

Torre-romeu Baix 0,26 0,04 0,00 0,00 0,04 0,01
Via Alexandra 0,71 0,02 0,01 0,01 0,12 0,00

TOTAL 83,94 3,22 0,62 0,50 10,10 1,62

0,98
1,62

2,36
0,29

1,86
1,88

0,17
0,93

0,14
1,41

0,36
0,87

100,00
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Denúncies per delictes comesos a Sabadell  

 
 
 
 

Les dades que a continuació es relacionen són fets penals classificades per tipologia delictiva 
i la seva distribució per districtes en les que participa únicament Policia Municipal de Sabadell. 

 
 

2.1.1 Il·lícits penals 
 

PER DELICTE 2013 2014 2015 2016
Contra la seguretat viària 480 433 355 378
Lesions 387 389 386 352
Homicidi i les seves formes 3 1 1 1
Robatori amb violència i intimidació 937 701 758 695
Furts 3.603 3.381 3.419 2.950
Salut pública 35 38 37 51
Robatori interior de vehicle 978 768 993 1.066
Robatori amb força en domicili 390 478 471 570
Contra l’ordre públic 321 225 109 63
Altres 4.472 4.629 4.509 4.550
TOTAL 11.606 11.043 11.038 10.676

 
 

La recollida de les denúncies es va distribuir, entre Policia de la Generalitat – Mossos 
d’esquadra i Policia Municipal de Sabadell, al 2016 en els següents percentatges 

 
 
 

19,89% 
 
 
 
 
 
 

 
80,11% 

 
 

 
Mossos D'Escuadra Policia Municipal 

Destacar que l’índex de delictes a Catalunya l’any 2016 ha estat de 64,86 fets per cada 
1.000 habitants i en Sabadell es de 51,26 per cada 1.000 habitants, 13,60 punts per sota 
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19,89% 

 
 

2.1.2 Àmbit de la violència masclista 
 
La Llei 5/2008 dels dret de les dones a eradicar la violència masclista defineix la violència 
masclista com “aquella que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació 
i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre 
les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, 
les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o 
psicològic, tant si és produeix en l’àmbit públic com en el privat”. 

 
En el 2015 es va recuperar el servei d’Atenció a la Víctima en Policia Municipal de Sabadell, 
però no limitat tan sols a violència de gènere sinó per atendre també a les víctimes de delictes 
de odi, en el àmbit familiar, i qualsevol altre forma de violència que tingui com a víctimes 
persones de especial vulnerabilitat. Aquest servei ha estat potenciat al 2016 amb una major 
assignació de recursos humans. 

 
Pel que fa als delictes d’odi es tractaria d’aquells casos en que les víctimes ho són per 
humiliació, menyspreu o descrèdit per pertinença a grups de caràcter ètnic, religiós, sexuals, 
ideològics i de caràcter similar. 

 
No obstant això, les dades següents es refereixen als delictes de violència de gènere 
denunciats a la nostra ciutat. 

 
PROCEDIMENTS 2013 2014 2015 2016
Per maltractament 199 206 198 173
Detinguts 114 107 90 100

 

2016 
Els procediments són nous fets denunciats en 
el any indicat. 

 

 
80,11% 

 

 

 

Els expedients són víctimes de les que es fa un 
seguiment personaliggtzat pel GAV de Mossos 
d’Esquadra i el SAV de Policia Municipal. 

2016 

 

19,89% 

 
 

80,11% 

Mossos D'Escuadra Policia Municipal 

Expedients  2016 
En curs 
Ordres de protecció vigents 

657
205

Mossos D'Escuadra Policia Municipal 
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DETENCIONS SEGONS DELICTE 2013 2014 2015 2016 

 
 

2.1.3 Persones detingudes 
 
 
 
 
 

Delictes i faltes contra el patrimoni 467 479 304 367
Delictes contra les persones 312 267 221 254
Delictes contra la seguretat viària(*) 13 18 15 1
Atemptat, resistència i desobediència 
agents 

104 76 51 49
Ordres judicials 272 218 213 182
Altres 108 97 62 110
TOTAL 1.276 1.155 866 963

 

(*) Cal indicar que en aquest cas les detencions són una mesura excepcional i que en la 
majoria dels casos de delictes contra la seguretat del viaria s’ha procedit contra els autors amb 
la qualificació de investigats amb un nivell de resolució dels casos del 99,74 %. 

 
2016 

 
 

19,89% 
 
 
 
 
 

80,11% 
 
 

 

Mossos D'Escuadra Policia Municipal 

Cal indicar que el nombre de detencions es un indicatiu de la activitat policial però no 
necessàriament serveix com a indicador del nivell de seguretat a la ciutat 
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2.2 Dispositius planificats  
 

2.2.1 Protecció d’activitats culturals i esportives  
 
Sabadell és una ciutat amb una diversitat cultural molt important i això provoca que les 
celebracions culturals siguin molt nombroses. A més, s’ha de tenir en compte que la divisió 
territorial en barris fa que les associacions tinguin un vincle amb la ciutat però també amb els 
seus veïns i, per tant, es desenvolupen celebracions amb caràcter marcadament de ciutat i 
d’altres marcadament de barri. 

 
Algunes d’aquestes es repeteixen anualment amb la distribució per mesos següent: 

 
GENER 
- Cavalcada de Reis de Torre-romeu 
- Passada de Sant Antoni Abat 
- Cursa “La Llanera” 

 
FEBRER 
- Rua principal de carnaval i les rues de Carnaval dels barris (21) 

 
MARÇ 
- Trofeu ciclista Joan Escolà (ctra. de Prats) 
- Campionat ciclista de Sabadell (ctra. de Prats) 
- Processó de Setmana Santa de Can Puiggener 
- Processó diumenge de Rams (Parròquia Sagrat Cor) 
- Campionat d’Espanya Open Natació (Club Natació Sabadell) 
- Benedicció de rams de diverses parròquies de la ciutat a la via pública 

 
ABRIL 
- Processó diumenge de Rams (Parròquia Sant Roc) 
- Processons de la Parròquia de Sant Vicenç - Sagrat Cor i Portants del Sant Crist 
- Romeria Nuestra Señora Virgen de la Cabeza 
- Festa Major Torrent del Capellà 
- Ral·li de “La Llana” 
- Festa del Parc de Catalunya - Exposició vehicles policials 

 
MAIG 
- Junta d’Accionistes del Banc Sabadell (Fira Sabadell) 
- Cursa ciclista Memorial Fidel Bagan (rda. De Jean Monnet) 
- Trobada corals infantils al TM La Faràndula 
- Romeria San Sebastian de los Ballesteros (Ermita de Sant Julià d’Altura) 
- Aplec de La Salut 
- Aplec de Togores 
- Medievàlia (Mercat Central) 
- Festa Major Concòrdia 
- Festa Major de Creu Alta 
- Festa Major de Nostra Llar 
- Romeria Ntra. Sra. Virgen de la Fuensanta 
- Processó Corpus Christi (Parròquia Sagrat Cor de Ca n’Oriac) 
- Processó Corpus Christi (Parròquia San Roc de Can Puiggener) 
- Processó Corpus Christi (Parròquia Sant Fèlix) 
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JUNY 
- Festa Major Sol i Padrís 
- Festa Major Espronceda 
- Festa Major de Can Rull 
- Festa Major Ca n’Oriac 
- Festa Major de Poblenou 
- Festa Major de Campoamor 
- Romeria Virgen de Gràcia (St. Vicenç de Jonqueres) 
- Fi del “Ramadan” 
- Festa Major de Merinals 
- Festa Major de Serra Cameró 
- Sabadell, Festa i Tradició 
- Flama del Canigó - Sant Joan 

 
JULIOL 
- Festa Major Hostafrancs 
- Festival 30 Nits 
- Festa Major Can Feu 
- Festa Major Creu de Barberà 
- Festa Major Can Deu 
- Festa de Sant Cristòfol 
- Festa Major Sant Julià 
- Festa Major Covadonga 
- Festa Major Eixample 
- Festa “Africana” 

 
SETEMBRE 
- Festa Major de Sabadell 
- Diada Nacional de Catalunya 
- Festa Major de la Plana del Pintor 
- Festa Major de Gràcia 
- Festa Major Can Llong - Castellarnau 
- 50è aniversari del Mercat Creu Alta 

 
OCTUBRE 
- Cursa del Club Natació Sabadell 
- Festa Major de les Termes 
- Processió “Virgen del Rosario” (AAVV de la Plana del Pintor) 
- Precessió “Virgen del Pilar” (Centro Aragonés) 
- Diada de Castellers 

 
NOVEMBRE 
- Tots Sants 
- Festa del Fi Novell (Bodega Coca de c. de Brutau) 
- Processó “Virgen del Quinche” (pl. de Triana) 
- Cercavila del Dia Universal dels Drets dels Infants (Centre) 
- Fira de Santa Llúcia (Rambla) 
- XXII Diada Castellera “Correcastells” 
- Marxa solidaria “Mans Unides” 

 
DESEMBRE 
- Top Bàsquet (Escola Pia, Pavelló del Nord, Pavelló del Sud i Cal Balsach) 
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- Fira d’Artesans de Nadal – FANSA (pl. del Doctor Robert) 
- Nit de “compres” (Rambla Sabadell) 
- Campament Reial - Ambaixador Sabadell Comerç (Centre) 
- Cursa de Sant Silvestre 

 
Al marge de les activitats anteriors, durant l’any es desenvolupen tres proteccions que es 
repeteixen setmanal o quinzenalment: 
- Protecció d’entrades i sortides de diferents escoles 
- Protecció dels partits de futbol del CE Sabadell 
- Protecció del Mercat de la Zona Hermètica 

 
 
2.2.2 Pla de seguretat Nadal 2016-2017 

 
La Campanya de Nadal es va iniciar el 01/12/2016 i va finalitzar el 08/02/2017. 

 
L’objectiu principal de la campanya va ser afavorir l’existència d’un clima de bona 
convivència i seguretat a la nostra ciutat, mitjançant l’aplicació d’un pla d’actuació en 
aquelles zones de major afluència, derivat de l’augment habitual de l’activitat comercial 
durant les festes de Nadal. 

 
 
Zones d’aplicació de la campanya 

 
Per a la realització d’aquesta campanya es va dividir els eixos comercials en 12 sectors, 3 
d’ells d’actuació preferent en base a la seva localització i volum d’establiments comercials: 

 
Sectors d’actuació preferent: 

 
Sector 1.1- Rambla, pg. de Manresa, pg. de la Plaça Major, pl. del Dr. 
Robert i pl. de Sant Roc. Sector 3.1- avinguda de Matadepera. 
Sector 4.1- Avinguda de Macià. Altres 

Sectors d’actuació: 

Sector 1.3- Via de Massagué, c. de es Valls, zona de vianants i Mercat 
central Sector 1.5- avinguda de Barberà. 
Sector 1.6- Sol i Padrís. 
Sector 2.5- Rda. de 
Zamenhof. 
Sector 4.2- Avinguda de la 
Concòrdia. Sector 4.3- Rda. 
Europa. 
Sector 5.1- Fuerteventura, c. de La 
Palma. Sector 5.2- Sant Pau. 
Sector 6.2- Pg. Espronceda i pg. dels Almogàvers. 



Memòria 2016  

23 

 

 POLICIA MUNICIPAL DE SABADELL  | Memòria 2016   

 

  SERVEIS Campanya de Nadal  
 

▪ Total serveis realitzats  
1.265 

Dades totals dels serveis serveis % 

▪ Serveis programats (realitzats) 708 55,97 % 

▪ Serveis NO programats 557 44,03 % 

 
 
 

El “full de servei planificat diari” és el document que caracteritza la metodologia de treball 
escollida, aquest recull les tasques assignades a cada unitat establin orientativament les zones 
i horaris de patrulla així com les circumstancies que aconsellen aquests serveis, i del seu 
anàlisi s’obtenen les següents dades: 

 
 

Serveis de Seguretat  15.216
Serveis de Trànsit  3.753
Serveis de policia Administrativa  79
Seguiments realitzats 84
TOTAL SERVEIS PROGRAMATS 18.948



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SERVEIS EN MATÈRIA DE 
TRÀNSIT 



 

 

 
El control, l’ordenació i la regulació del trànsit, així com de les condicions per circular a les vies 
de la ciutat són competència exclusiva de la Policia municipal i, per tant, és l’acció de policia 
que més ens significa. 

 
En aquest marc competencial es treballa per prevenir l’accidentalitat eliminant punts negres i 
proposant millores de la senyalització o d’altres condicions de la via per facilitar la circulació 
als conductors i vianants, motiu pel qual, s’analitza l’accidentalitat amb les dades obtingudes i 
es realitzen campanyes de control de diferents tipologies d’infraccions possibles però 
relacionades amb la seguretat en el trànsit. 

 
En aquest sentit és molt important la col·laboració amb l’autoritat del trànsit de la Generalitat 
de Catalunya (Servei Català de Trànsit) i d’aquesta, es deriven algunes de les campanyes que 
es realitzen a la ciutat i que a continuació també es detallen. 
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3.1 Accidentalitat  
 

Hi ha una notable diferència entre la circulació a les ciutats i a les vies interurbanes i també 
les actituds que tenen els conductors. A l’entorn urbà es circula a una velocitat més reduïda, 
però donada una major densitat del trànsit, l’estructura vial caracteritzada per les interseccions, 
la interacció entre vehicles i vianants i les nombroses maniobres que realitzen els conductors 
provoquen un major nombre de situacions de risc i, consegüentment, més accidents. 

 
L’accidentalitat té unes característiques molt específiques pel tipus i estil de conducció que té 
una tendència manifesta a una desobediència viària com a conducta antisocial caracteritzada 
per la manca de respecte als límits de velocitat o a la senyalització, les preferències, els límits 
i la realització de maniobres de risc que provoca, juntament amb les característiques de 
l’entorn urbà, un augment de l’accidentalitat. 

 
L’accident de trànsit és un esdeveniment eventual i fortuït, d’origen mecànic, ambiental, físic 
o humà, que es produeix o té el seu origen en una via pública oberta a la circulació de vehicles 
en el que intervé com a mínim un vehicle en moviment i en el que es produeix un resultat de 
mort o lesions en les persones i/o danys materials en les coses. 

 
Durant l’any 2016 s’ha intervingut en un total de 1.510 accidents de trànsit, dels quals, 1.347 
van generar informe d’accident de trànsit i d’aquests, 163 atestats policials. 

 
Dels accidents en els 10 eixos de Sabadell, el 40% es concentren a la gran via i els punts amb 
un major índex d’accidentalitat son: 

 

 
Punts de major concentració  d’accidents  Nombre  Percentatge del  total  
Ctra. de Barcelona / pg. del Comerç 7 0,46 % 

5 0,33 % 
5 0,33 % 
5 0,33 % 
5 0,33 % 
5 0,33 % 

Ctra. de Barcelona / c. dels Calders  
C. de Rocafort / c. de Viladomat  
Av. Alcalde Moix / ctra. de Prats de Lluçanè s 
C. de Sant Baldomer / ctr a. de Terrassa  
Pl. de Catalunya / rda. de Zamenhof  
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ACCIDENTS DE TRÀNSIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dades generals  2013 2014 2015 2016 
Accidents de trànsit  1.181 1.237 1.302 1510 
Vehicles implicats  2.202 2.387 2.515 2.879 
Persones implicades  2.633 2.730 2.903 3170 
Classificació per resultat   
Danys materials  49,8% 55,46% 55,84% 53,04% 
Persones ferides  21,1% 19% 17,36% 18,14% 
P. ferides i danys materials  29,1% 25,38% 26,57% 28,60% 
Mortals  0% 0,16% 0,23% 0,06% 
Persones implicades   
Conductors/es  70,4% 71,94% 71,92% 72,17% 
Passatgers/es  23,4% 23% 23,05% 22,70% 
Vianants  6,2% 5,06% 4,58% 5,07% 
Singularitats   
Amb fuga  6,6% 5,82% 5,83% 6,82% 
Danys a l’erari públic  8,7% 8,16% 7,53% 8,41% 
En dies laborables  85,4% 86,01% 85,10% 85,09% 
En dies festius  14,6% 13,99% 14,90% 14,91% 
Classificació per torn   
Matí (6-14) 44,3% 46,89% 44,62% 44,03% 
Tarda (14-22) 40,3% 40,58% 41,86% 42,05% 
Nit (22-6) 15,4% 12,53% 13,52% 13,90% 

 

 
 
 
 

 
2016 

2013 2014 2015  

     

     

     

     

     

     

El 72% dels accidents es produeixen entre les 8 i les 20 h i la major concentració la trobem 
de 12 a 14 h, amb un 13,11% dels accidents registrats. 
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Denúncies  de Trànsit  2013 2014 2015 2016 

 
 

3.2 Expedients sancionadors  
 

  
Denúncies de radar  15.993 14.195 6.390 17.239
Resta infraccions  15.530 15.115 12.113 9.620
En matèria  de transports  163 166 32 61
Servei Català del Trànsit (SCT)  2.331 1.864 1.647 1.088
TOTAL 34.017 31.340 20.182 28.008

 
 

20.000 

18.000 
16.000 

14.000 

12.000 
10.000 

8.000 
6.000 

4.000 
2.000 

0 
2013 2014 2015 2016 

 

 
 
 

 
 

3.2.1 Alcoholèmia / Drogotest 
 

Des de fa alguns anys, les diferents administracions encarregades de la vigilància i el control 
del trànsit fan especial incidència en el control dels conductors que condueixen sota els efectes 
de l’alcohol i les drogues perquè s’ha demostrat la relació directa que hi ha entre el consum 
d’alcohol, accidents i morts en accidents. 

 
El SeCT, al seu anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2015 determina que 
aproximadament l’1 % dels conductors circula amb una taxa d’alcohol per sobre de la permesa. 

 

Denúncies de radar Resta infraccions En materia de Transports SCT 

Cal destacar que s’ha produït una reducció en les denúncies d’estacionament i un 
increment en les denúncies en moviment 

Entre els accidentats de Catalunya, el percentatge de conductors que circulen amb taxa 
d’alcohol per sobre de la permesa es situa en el 12% i entre els conductors morts supera el 
30%. 
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Resultat positiu  penal  4

 
 

A la taula següent es poden observar els resultats que fan referència a les proves realitzades 
d’alcoholèmia i drogotest amb el resultat obtingut. 

 
ALCOHOLÈMIA 2016
Resultat positiu penal (inclou les 10 negatives) 219

121 Resultat positiu administratiu  
TOTAL 330
DROGOTEST 
Resultat negatiu 2

 
Resultat positiu administratiu 36
TOTAL 42

 

 

PROVES ALCOHOLÈMIA 

Negativa a fer les 
proves 

8% 

Tramitació 
Administrativa 

36% Tramitació Penal 
56% 

PROVES DROGOTEST 
 

NEGATIU 
5% 

POSITIU PENAL 
11% 

 
 

 
POSITIU 

ADMINISTRATIU 
84% 
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 3.3 Dispositius planificats  
 

Els dispositius planificats (campanyes) són serveis que tenen l’objectiu d’intervenir durant un 
temps determinat en una matèria, territori i/o activitat concreta. 

 
En el marc de la col·laboració entre administracions públiques, s’han realitzat 5 dispositius 
planificats en matèria de trànsit i en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit (SCT), que 
n’és l’administració sol·licitant. Al marge d’aquests, s’han portat a terme, en el decurs del 
normal desenvolupament del servei policial, altres dispositius de prevenció, control i regulació 
del trànsit. 

 
A continuació es detallen els dispositius realitzats durant l’any així com els aspectes més 
destacats dels mateixos: 

 
DENOMINACIÓ DATA OBSERVACIONS 

Transport de mercaderies 
peribles 

juny 1 vehicles inspeccionat 
0 denúncies 

Cinturó i sistemes de retenció 
infantil 

març 12 vehicles inspeccionats 
12 denúncies 

Distraccions al volant  juny i 
octubre 

26 vehicles inspeccionats 
24 denúncies 

Sonometria informativa  novembre 32 proves 
4 denúncies 

Transport escolar i de menors  maig i novembre 19 inspeccions 
8 denúncies 

Telefonia mòbil  març 11 vehicles inspeccionats 
4 denúncies 

Polivalents  setembre i novembre 67 vehicles inspeccionats 
17 denúncies 
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INFRACCIONS 2013 2014 2015 2016 

 
 

3.4 servei de Radar  
 

Des de Policia Municipal es gestiona el servei de radar mòbil i fix. Durant l’exercici s’han 
tramitat 17.239 expedients sancionadors contra infractors per circular per sobre de la velocitat 
permesa en diferents vies de la ciutat. 

 

 
Radar fix - Administratiu  9.549 7.475 5.350 6701
Radar fix – Penal*  2 11 10 1
Radar mòbil - Administratiu  6.440 6.700 1.030 10.533
Radar mòbil – Penal*  2 9 0 4
Controls radar mòbil 320 381 56 63
TOTAL 15.993 14.195 6.390 17.239 

 

* L’article 379.1 del Codi Penal estableix com a delicte el fet de conduir a 60 quilòmetres hora per sobra del 
que reglamentàriament es determini com a velocitat màxima permesa en via urbana. Cal acudir al Reglament 
General de Circulació per acabar de determinar la velocitat que serà punible, aquest estableix al seu article 50 
que la velocitat màxima genèrica en vies urbanes serà la de 50 quilòmetres per hora. Per tant, de forma general 
estaríem parlant de conductors que circulen a una velocitat superior als 110 quilòmetres per hora. 

 

INFRACCIONS ADMINISTRATIVES 

RADAR FIX RADAR MÒBIL 
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3.5 Educació viària i cívica  
 

L’educació per la seguretat viària és una activitat molt important per garantir l’adquisició de 
coneixements sobre el que és la via pública, la seguretat viària, els accidents de trànsit, els 
primers auxilis i la mobilitat sostenible. 

 
La UESVI (Unitat d’Educació per la Seguretat Viària) desenvolupa la seva activitat educativa 
principalment sobre la seguretat viària amb els alumnes de diferents centres educatius de la 
ciutat de Sabadell com a destinataris però també es realitzen visites comentades a Prefectura 
per fomentar la proximitat amb la ciutadania. 

 
La voluntat de la Policia Municipal és posar a disposició de la ciutadania un recurs preventiu 
que permeti millorar la mobilitat i el respecte normatiu present i futur com a eix vertebrador per 
garantir la seguretat de conductors i vianants 

 
Els programes i activitats d’educació viària, adreçats a alumnes d’educació primària, 
d’educació especial i d’escoles bressol, es classifiquen segons els destinataris: 

 
- Alumnes d’educació Infantil (AEI) 

- “Sessions d’educació vial” amb el propòsit d’estar al corrent dels elements de 
seguretat passiva. 

- 
- Alumnes d’educació primària (AEP) 

- “Mou-te amb seguretat” amb l’objectiu de saber les normes de circulació viària i les 
actituds de respecte que cal tenir i adquirir hàbits preventius en matèria de circulació. 

- “La policia de prop” amb la finalitat de donar a conèixer la Policia Municipal. 
- “De vianant a ciclista” amb la voluntat d’entendre i interpretar els diferents tipus de 

senyalització, la forma correcta de conduir pel carrer, les accions que no ha de realitzar 
un conductor i els elements de seguretat passiva. 

- “L’educació cívica al carrer” amb l’objectiu de fomentar el civisme entre els infants. 
- “La carretera bona”, taller amb la finalitat d’ajudar a les famílies a educar als infants en 

la seguretat viària. 
 
- Alumnes d’educació secundària i batxiller (AESB) 

- “Conducció, prevenció i seguretat” amb l’objectiu de donar a conèixer els diferents 
elements de seguretat i conscienciar dels riscos tant a nivell legislatiu com el risc 
d’accident que comporta conduir sota els efectes de l’alcohol i drogues. 

 
Durant l’any 2016 (curs lectiu 2015-16) s’han fet un total de 222 sessions formatives a 28 
centres públics i 11 en centres privats, amb la participació de 3.654 alumnes.(bona part 
d’aquests han participat en dues sessions).
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TOTALS 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

2013 2014 2015 2016
CENTRES EDUCATIUS 53 60 61 39
PARTICIPANTS 4.957 4.875 4.495 3.654

 
 

Museu de la Policia Municipal 
 

El Museu es va inaugurar l’any 2005. Es troba situat a la planta baixa de l’edifici de Prefectura 
i aplega importants col·leccions d’objectes relacionats principalment amb la policia de la ciutat 
així com d’altres policies. 

 
El Museu es pot veure amb visites prèviament concertades, és obert al públic en general, 
escoles, grups, associacions, etc. i aquest any s’han realitzat 5 visites programades d’entitats 
i 73 visites de grups escolars, amb un total de 1.869 alumnes. 

 
Escola Pública 
Escola Privada 
Totals 

Segon Quart Sisè Totals  
929 309 890 2.128 
360 272 397 1.029 

1.289 581 1.287 3.654 

Escola bressol 
Biblioteques 
Educació especial 
Casals gent gran 
Ed. Primària 2n 
Ed. Primària 4t 
Ed. Primària 5è 
Ed. Primària 6è 
ESO 4t 
Mòduls 
Road Show (Batxillerat) 

Sessions a C. públics  Sessions a C. privats Total  
177 0 177 

0 0 0 
72 0 72 
20 0 20 

929 360 1.289 
309 297 606 
98 129 227 

836 427 1.263 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

2.441 1.213 3.654 
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TOTAL 5.614 5.035 3.133 

 
 

3.6 Servei de grua municipal  
 

El servei de grua municipal té l’objectiu de donar un servei a la ciutadania que en moltes 
ocasions no té una cara amable. La grua retira els vehicles denunciats que obstaculitzen la 
circulació i això genera una taxa a abonar per els particulars però també intervé en accidents 
per retirar vehicles i minimitzar el risc i normalitzar la circulació, retira vehicles perquè es puguin 
realitzar activitats culturals, trasllada tanques en situacions d’urgència, fa serveis a 
requeriment d’altres administracions, vehicles de robatori, abandonats, etc. 

 
 

 
SERVEIS GRUA MUNICIPAL  2014 2015 2016
Retirada per Infracció  4.447 3.899 3.133
Retirada per immobilització deficiències tècniques i manca de     
documentació  291 213 259
Trasllat vehicles entre dipòsits (abandonament, a disposició judicial    
per salut pública, renúncia, embargament, precinte per ordre judicial,    
residu sòlid) 547 517 313
Servei al ciutadà (reserva estacionament, alcoholèmia preventiva,    
robatori, accident, servei ciutadà, implicació diligències judicials i    
estada en el dipòsit) 329 406 450

 
 

A partir de l’1 de Juliol, es va signar un conveni de col·laboració, amb Castellar del Vallès i 
Barberà del Vallés, en el sentit que el servei de grua és un servei compartit, de manera que són 
les mateixes grues les que actuen en els tres municipis. 
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4. SERVEIS EN MATÈRIA DE 
POLICIA ADMINISTRATIVA  



 

 

 
4.1 Inspeccions administratives  

 

En termes generals podem dir que la policia administrativa abasta, des d’un punt de vista 
orgànic, a tots els cossos funcionarials que s’estructuren per realitzar funcions específiques 
per tal de prevenir infraccions a les lleis administratives en funció de la matèria en que tinguin 
competències. 

 
La Policia Administrativa és una de les formes d'activitat de les administracions públiques i 
consisteix en la intervenció o limitació de l'activitat dels particulars per raons d'interès general, 
per harmonitzar l’interès públic amb l'interès privat. 

 
A diferència del que passa amb qualsevol altre tipus d’activitat administrativa, on 
l’Administració inicia un expedient com a resultat d’una informació que coneix, l’activitat de 
policia administrativa per contra, cerca, inspecciona i investiga les matèries que li són pròpies 
i no espera a rebre la informació per actuar. 

 
L’extensa normativa en matèria administrativa obliga als membres de la policia municipal a 
tenir-ne un coneixement molt extens en matèria d’activitats i espectacles públics, medi 
ambient, seguretat pública, tinença d’animals, urbanisme, etc. 

 
4.1.1 Inspeccions d’espectacles públics i activitat s recreatives 

 
Per acord de Ple de data 12 de gener de 2010 l'Ajuntament va assumir les competències 
inspectores i sancionadores respecte els establiments oberts al públic, els espectacles públics 
i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal, d'acord amb el que s'estableix a 
l'article 13.1.d) de la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives. 

 
La Policia Municipal de Sabadell durant tot l’any 2016 ha realitzat un total de 331 inspeccions 
a bars, bars musicals i discoteques. En aquestes inspeccions s’han detectat un total de 789 
infraccions a la Llei 11/2009 de Regulació administrativa del espectacles públics i les activitats 
recreatives. 

 
Del conjunt de les inspeccions efectuades les infraccions més habituals han estat les 
relacionades amb els diferents rètols, excés d’aforament, dret d’admissió i incompliment 
d’horari. 

 
TIPUS D’INSPECCIÓ 2014 2015 2016 
Inspeccions  124 145 331

294 346 789 Infraccions  
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TIPUS D’INSPECCIÓ / INFORME 2015 2016 

 
 
 

4.1.2 Inspeccions en col·laboració amb els departam ents d’Espai Públic i Comerç 
 
Actualment, Policia Municipal té destinat un agent per col·laborar amb el Departament de Via 
Pública i un altre amb el de comerç la tasca d’aquests agents és la de donar suport a les 
inspeccions i desenvolupament de la activitat de policia administrativa d’aquests departaments 
en el desenvolupament de les activitats que és porten a terme a les diferents vies públiques 
de la ciutat. 
. 

 

 
Convivència (conflictes veïnals, danys a la VP o entre particulars, brutícia a VP o 
habitatge, grafits, finestres i balcons col·locació d’aparells a façanes i zones comunitàries, 
pisos pastera, pudor i aigües residuals, sorolls i vibracions) 
Activitats (venda ambulant, notificacions i decrets, precintes i desprecintaments i 
activitats a la VP) 
Establiments públics (inspecció general, incompliment d’horari, mobiliari, 
maquinaria, comerç d’animals) 

Terrasses (informes previs, renovacions, noves peticions) 
Fires, festes i espectacles (espectacles, activitats recreatives, focs i pirotècnia, 
fires setmanals i anuals, fires d’atraccions, festes no autoritzades) 
Publicitat (espais per a col·locació d’elements publicitaris, tanques, a les façanes, rètols 
d’establiments, pissarres i expositors, propaganda electoral i propaganda incontrolada) 
Residus i medi ambient (contenidors de residus i reciclatge, residus a la VP, 
abocaments a VP i/o clavegueram) 
Trànsit i Mobilitat (ocupacions per vehicles especials o de grans dimensions, 
d’elements, senyalització i mobiliari de la VP, carrers i places i guals) 

 
38 

 
107 

 
19 

671 

110 
 

17 
 

0 
 

12 

 
1

 
36

 
22 

589

51
 

1
 

0
 

13 

Obres (solars, enderrocs, elements auxiliars, tanques de protecció, bastides, grues i   
elevadors, ocupacions parcials o totals, reserves d’estacionament, desperfectes a la VP i/o 117 85
a habitatges de l’entorn i paralitzacions provisionals)   
Sacs i contenidors (col·locació i sancions) 24 31
Animals (control d’animals domèstics, a espais públics, gossos perillosos i d’altres) 63 6
Control de mercats (Control ubicació paradistes i permisos)  105
TOTAL 1.178 940
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4.2 Intervencions relacionades amb el medi ambient  
 

La Unitat de Vigilància Rural té com a objectiu en el seu treball diari la vigilància de les activitats 
que es desenvolupen a l’espai natural de la ciutat. Aquest espai està format per la superfície 
forestal i agrària que sumen aproximadament el 40% de la superfície total de Sabadell (37,8 
km2) i es localitza principalment a la serra de Sant Iscle, la ribera fluvial del riu Ripoll i els tres 
parcs periurbans (Can Deu, la Salut i Castellarnau). 

 
Les principals activitats de la Unitat de Vigilància Rural estan relacionades amb el control 
d’abocaments il·legals, incendis, horts, camins, activitats industrials al medi natural, control del 
cabdal del riu Ripoll, fauna, masies, etc. i a la taula següent es detallen el nombre 
d’intervencions dels serveis més rellevants. 

 
 

ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL MEDI AMBIENT  2014 2015 2016
Controls d'abocaments il·legals 100 128 131
Controls d'abocaments industrials  2 21 24
Actuacions amb animals  68 48 78
Tala d'arbres  21 7 9
Camins  3 9 12
Actuacions en caça i pesca  9 10 6
Horts  19 27 32
Intervenció en cremes i incendis  22 28 18
Contro l pujades del cabal d'aigua al r iu Ripoll  14 4 6
Robatoris (tapes clavegueram, línies elèctriques i altres) 18 6 17
Inspeccions i control de masies  57 57 25
Actuacions amb barraques  6 6 5
Actuació amb pous  2 4 1
Asistencia a ciutadans  i informes  0 0 81
Control entrada i sortida centre  escolar ( el Poblenou)  0 0 440
TOTAL 341 355 686
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4.3 Infraccions a la llei de protecció de la seguretat ciutadana  
 

L’1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la nova llei de protecció de la seguretat ciutadana amb 
importants diferencies respecte a la anterior pel que fa als imports de les sancions i a la sanció 
de noves conductes. En qualsevol cas, les infraccions més habituals són les relacionades amb 
el consum o tinença de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques i/o la 
tinença o utilització d’armes prohibides i reglamentades sense llicència i altres infraccions. 
 
A la taula es pot observar la evolució dels procediments administratius instruïts per Policia 
Municipal durant el període 2008-2016 

 

INFRACCIÓ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Drogues 209 513 966 882 339 522 543 641 240
Armes  91 37 107 93 33 20 28 11 26
Altres  18 2 3 3 2 3 2 41 114
TOTAL 318 552 1.076 978 374 545 573 693 380 

DENÚNCIES DE LA LPSC 
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4.4 Infraccions de les OOMM  
 

Les ordenances municipals són normes jurídiques incloses en els reglaments, subordinades 
a una llei i que regulen els usos i activitats a la via pública en l’àmbit territorial d’un municipi. 
Les OOMM més recurrents a la tasca de policia són les relacionades amb el trànsit, sorolls, 
usos i ocupacions de la via pública, establiments, zones forestals, etc. 
A la taula podem observar les infraccions més habituals i la comparativa respecte l’exercici 
anterior: 

 
TIPUS D’INFRACCIÓ 2014 2015 2016
Consum d'Alcohol a via pública 158 234 102
Miccionar a via pública 75 32 8
Ocupacions sense llicència 30 36 21
Venda Ambulant 89 66 23
Mendicitat 0 26 2

 

4.5 Dispositius planificats  
 

Els dispositius planificats (campanyes) són serveis que tenen l’objectiu d’intervenir durant un 
temps determinat en una matèria, territori i/o activitat concreta. 
Les campanyes en matèria de policia administrativa durant l’exercici les ha portat a terme la 
USR (Unitat de Seguretat i Reforç) i concretament han estat tres: 

 
- Inspeccions a paradísies de roses autoritzats o no durant la festivitat del dia de St. Jordi. 

- Inspeccions d’establiment de pirotècnia amb motiu de la festivitat de St. Joan. 
- 

CAMPANYES POLICIA ADMINISTRATIVA 2016  
 Total Parades  Inspeccions  
Roses 72 72 
Pirotècnia – Revetlles 18 18 
Pirotècnia – Fogueres 8 8 
TOTAL 98 98 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. SERVEIS DE POLICIA 
ASSISTENCIAL I ALTRES  



 

 

 
 

5.1 Tramitació de documentació d’altres organismes o ad ministracions  
 
 

Tal com indica l’Art. 5 de la Llei 30/92 RRJAP-PAC 30/92, les administracions públiques en les 
seves relacions, es regeixen pel principi de cooperació i col·laboració, i en la seva actuació, 
pels criteris d’eficiència i servei als ciutadans. És per això que durant l’any s’han realitzat les 
gestions sol·licitades a instància d’altres administracions i del propi Ajuntament de Sabadell 
per notificar a persones físiques o jurídiques els diferents actes administratius, oficis o 
requeriment judicials. 

 
     

   

DOCUMENTS PREFECTURA PROVINCIAL TRÀNSIT 4 13 25 31
DOCUMENTS AJUNTAMENT DE SABADELL  0 2 1 0
DOCUMENTS GENERALITAT DE CATALUNYA 8 11 5 0
ALTRES DOCUMENTS 20 8 2 15

 
 

 
 

Cal tenir en comte també que durant l’any, els jutjats de Sabadell han realitzat 122 sol·licituds 
d’acompanyaments a comissions judicials. 

 
 

 

En total s’han tramitat 4.033 documents, cosa que representa un descens del 26,5% 
respecte als tramitats l’any 2015. 

CITACIONS I NOTIFICACIONS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

a POLICIES 

a PARTICULARS 

2013 2014 2015  

DOCUMENTS JUDICIALS  2013 2014 2015 2016 
Citacions i notificacions a policies 803 685 577 396 

3.332 4.030 4.577 3.454 
115 68 79 8 

Citacions i notificacions a particulars 
Localitzacions permanents 
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5.2 Tramitació d’incidències segons 
destinació  

 

La Unitat de Gestió i Suport gestiona la tramitació dels documents als quals fa referència el 
punt 5.1 de la present però a més, realitza els tràmits necessaris d’aquelles incidències 
generades per la tasca habitual dels policies a la via pública. Unes incidències requereixen un 
tràmit notificador al departament de l’administració que correspongui per a la seva posterior 
solució i d’altres es tramiten per l’obertura de l’expedient sancionador que correspongui. 

 
A la següent taula podem observar el departament de destí i el concepte de les incidències: 

 
a Via Pública 2015 2016 
Consum d’alcohol 234 102 
Escopir 2 1 
Grafits 2 2 
Mendicitat 26 2 
Miccionar 32 8 
Ocupacions 36 24 
Venda ambulant 66 23 
Venda ambulant roses (Sant Jordi) 77 8 
TOTAL 398 270 

a Infraestructura Urbana  

Tapes de registre 1 0 

Il·luminació via pública 2 1 
Connexió il·legal 2 0 
Fuita d’aigua 2 1 
TOTAL 7 2 

a Disciplina d’Activitats  

Inspecció d’establiment 59 143 

Petició notificació de precintes 45 125 
TOTAL 104 268 

a Salut 

Recollida d’animals d’en Llorch 94 106 

Gossos (preventives i infraccions) 195 217 
Inspecció habitatge insalubre 4 45 
Inspecció establiment 7 3 
Llei tabac 1 0 
Maltractament d’animals 16 79 
Plagues 5 1 
Transport mercaderies peribles 7 1 
TOTAL 329 452 
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a Serveis socials  

Centre d’emergències 31 72 
Intervenció amb menors 6 5 
Intervenció amb persona gran 5 6 
Maltractament familiar 5 2 
Persona amb problemes mentals 5 20 
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TOTAL 53 105
a Sostenibilitat  
Sonometria 13 5
Sorolls 13 21
TOTAL 26 26
a Trànsit i Transports  
Reserva discapacitat incorrecta 8 8
Peticions de senyalització 30 45
Incautació targeta d’est. Discapacitat 15 39
TOTAL 53 92
a Urbanisme  
Despreniments façana 22 66
Obres 66 87
TOTAL 88 153
a Vialitat  
Desperfectes a la vorera 6 4
Desperfectes a la calçada 2 5
TOTAL 8 9
a Mediació  
Molèsties per sorolls 10 1 
a Prefectura Provincial de Trànsit  
Pèrdua vigència permís per punts 16 10
Incautació Permís 55 39
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5.3 Activitats formatives  
 

La formació continuada és un dels elements més significatius en el debat sobre la qualificació 
a les organitzacions i no només és un factor de mobilitat social sinó que també té efectes 
positius en la producció que en el nostre cas, és l’excel·lència en la prestació del servei. 

 
És considerat un element molt significatiu en el model orgànic d’organització empresarial que 
dona la possibilitat de tenir major autonomia en les decisions com a recurs essencial en la 
tasca de policia, però a més, és un mecanisme per optar a la promoció, per fomentar la 
motivació del personal i per assolir els niell més elevats de polivalència que és una altra de les 
característiques fonamentals dels agents de policia d’àmbit municipal. 

 
Un bon pla de formació ha d’identificar les necessitats formatives dels membres de la 
organització i proposar activitats formatives orientades a donar resposta a aquestes 
necessitats. 

 
En el cas concret de la Policia Municipal de Sabadell, la formació es realitza mitjançant una 
proposta d’activitats formatives de caràcter intern i proposades per la Prefectura però a més, 
es facilita que els policies i personal que depèn del departament, que complementin aquest 
currículum formatiu amb activitats organitzades per altres entitats o administracions. 

 

 
 

5.3.1 formació interna 
ÀREA ACTIVITAT FORMATIVA PARTICIPANTS 

 
ADMINIST. 

ASPECTES TRÀCTICS DEL RÈGIM DISCIPLINARI DELS 
EMPLEATS DE LES ENTITATS LOCALS 

 
2 

ADMINIST. INSPECCIÓ I CONTROL DE RESIDUS 4 
 
SEGURETAT 

ELS DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I CONTRA 
LA VIDA I LA INTEGRITAT FISICA 

 
20 

 
SEGURETAT 

ELS DELICTES DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE 
GÈNERE 

 
16 

 
SEGURETAT 

LA JURISDICCIÓ PENAL I ELS PROCEDIMENTS 
JUDICIALS I PENALS 

 
20 

 
SEGURETAT 

ELS DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I CONTRA 
LA VIDA I LA INTEGRITAT FISICA 

 
20 

 
SEGURETAT 

ELS DELICTES DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE 
GÈNERE 

 
21 

 
SEGURETAT 

LA JURISDICCIÓ PENAL I ELS PROCEDIMENTS 
JUDICIALS I PENALS 

 
21 

 
TRAFIC 

DETECCIÓ DE DROGUES TÒXIQUES,ESTUPEFAENTS 
I SUBSTÀNCIES PSICOTRÒPIQUES 

 
30 

TOTAL  144 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formació és una prioritat en la gestió dels recursos humans de la PMS. 



46 

Memòria 2016 

 

 POLICIA MUNICIPAL DE SABADELL  | Memòria 2016   

5.3.2 formació externa 
ÁREA ACTIVITAT FORMATIVA PARTICIPANTS 

 
ADMINIST. 

TÈCNIQUES DE CONTROL DEL SOROLL PER A 
POLICIES LOCALS 

 
4 

ADMINIST. CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÙBLIC 1 
ADMINIST. CURS D’INTRUCCIÓ D’ATESTATS 3 

PREVENCIÓ TALLER DE L’ESQUENA 2 
 

PREVENCIÓ 
GESTIÓ EMOCIONAL DE L’ATENCIÓ DIRECTE 
A LA CIUTADANIA 

 
2 

SEGURETAT CURS D’AUTOAPRENENTATGE EN LÍNIA 3 
SEGURETAT TALLER BASTÓ POLICIAL EXTENSIBLE 2 
SEGURETAT CURS D’AUTOAPRENENTATGE EN LÍNIA 3 
SEGURETAT SESSIÓ PRODERAI 5 
SEGURETAT SESSIÓ PRODERAI 5 
SEGURETAT CURS D’AUTOAPRENENTATGE EN LÍNIA 3 
SEGURETAT SESSIÓ PRODERAI 10 
SEGURETAT TALLER BASTÓ POLICIAL EXTENSIBLE 1 
SEGURETAT SESSIÓ PRODERAI 3 
SEGURETAT TALLER D’ELABORACIÓ DE CARTES DE SERVEIS 1 

TIC OUTLOOK 2013 1 
TIC EXCEL BÀSIC 2013 1 
TIC POWERPOINT 2016 1 
TIC WORD 2013 1 

TOTAL  52 
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5.4 Relacions amb la ciutadania  
 

Un dels eixos fonamentals per l’èxit d’un model de policia de proximitat és establir un sistema 
de comunicació amb els diferents actors socials, de manera que la pròpia organització es pugui 
fer entendre i també es puguin recollir les demandes dels ciutadans. 

 
L’Oficina de Relacions Ciutadanes (ORC) de la Policia Municipal és una eina de gestió i 
resolució de conflictes i el canal mitjançant el qual es facilita la trobada entre els ciutadans i la 
policia que permet donar un servei personalitzat i proper per millorar la seguretat i el benestar 
de les persones que viuen i treballen a la ciutat. 

 
Els serveis que es porten a terme són els següents: 

 
Activitats per a autoprotecció i convivència 

 

Periòdicament es realitzen xerrades i cursos adreçats a fomentar les mesures d’autoprotecció 
i millorar la convivència ciutadana (persones grans o escolars). 

 
Es col·labora i s’assessora per la creació a Catalunya de la primera Associació de Policies 
Sèniors amb la finalitat que des de la seva experiència desenvolupin activitats docents sobre 
mesures de seguretat i destinades a les persones grans. 

 
Gestió de conflictes 

 

Té com a objectiu principal la resolució de problemes tractats des del punt de vista policial i en 
sintonia amb els diferents departaments de l’Ajuntament. 

 
Els agents actuen en l’àmbit de la conflictivitat escolar i en el d’immigració. Ho fan d’acord amb 
les directrius dels responsables municipals i de mediació intercultural i també es dóna una 
resposta adequada a aquells conflictes veïnals enquistats en els quals el ciutadà requereix la 
intervenció policial. 

 
L’àmbit d’actuació són conflictes privats i la cooperació i col·laboració amb diverses entitats 
locals. 

 
Cal destacar el treball conjunt de tràmits entre la Direcció de la Policia Municipal de Sabadell i 
l’Oficina de Relacions Ciutadanes, gestionant un total de 1.098 sol·licituds d’expedients de 
petició, queixa, suggeriments i agraïments. 

 
En l’àmbit de la gestió de conflictes es porten a terme xerrades pedagògiques en mediació i 
resolució de conflictes pels treballadors de piscines de l’Ajuntament de Sabadell amb una 
durada de 9 hores lectives i xerrades de mediació per alumnes de Centres Educatius. 

 
Atenció i informació a alumnat que fa treballs de r ecerca o d’investigació 

 

Any rere any el nombre d’estudiants que es dirigeixen a Policia Municipal per assessorar-se i 
buscar informació creix de manera notable i una de les tasques realitzades és l’atenció i 
l’assessorament d’aquests alumnes que, en funció de les seves necessitats, s’han pogut trobar 
amb agents de les diferents Unitats de Policia Municipal. Aquest any s’ha atès 7 alumne 
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Participació en la Comissió de la Taula de Convivèn cia 
 

L’objectiu és treballar per a la prevenció i l’actuació transversal contra la violència de caràcter 
discriminatori i d’odi. És un instrument de seguiment i d’intervenció directa en els casos 
d’agressions o discriminació per raó de xenofòbia, racisme i/o homofòbia, aporofòbia. 

 
Com a òrgan de participació, consulta i assessorament de l’Ajuntament per facilitar la detecció 
i la solució de totes aquelles situacions de conflicte que puguin alterar la convivència de la 
ciutat de Sabadell, està formada per representants de tots els partits polítics presents al 
consistori, sindicats, entitats veïnals i ciutadanes, els cossos de seguretat, familiars de víctimes 
de la violència d’extrema dreta, el Síndic Municipal de Greuges, el Col·legi d’Advocats de 
Sabadell, representants de la comunitat gitana, del col·lectiu de Gais, Lesbianes i 
Transsexuals, representants del col·lectiu d’immigrants i personal de l’ajuntament especialitzat 
en convivència, joventut, educació i drets civils. 

 
 
Participació en l’Àgora 

 

Aquest és un pla comunitari per a la millora i la convivència al Districte 3, impulsat des del govern de 
l’Ajuntament de Sabadell 

 
Hi ha quatre línies de treball: 

 
 
1.Convivència i seguretat: Desenvolupar accions immediates a curt termini que permetin millorar la 
convivència, tot fent complir el mínim de normes de convivència i reduir la sensació d’impunitat. A mig 
termini, desenvolupar activitats de caràcter comunitari per a millorar la relació i convivència entre els 
veïns i veïnes. Abordar la transmissió de cultura de la inseguretat amb vernissos xenòfobs dels pares 
als fills per una cultura relacional de convivència i respecte. 

 
2.Àmbit socioeducatiu dels infants i adolescents: Una intervenció socioeducativa que integri les 
edats de 0 a 18 anys, i actuï en la direcció de la millora de les oportunitats en matèria de formació, lleure 
i inserció ocupacional. A mitjà i llarg termini s’hauria d’aconseguir que els infants i adolescents mostrin 
menys problemes conductuals, tinguin millors resultats educatius, i mostrin millors competències en 
l’àmbit de la intel·ligència emocional i les competències socials. També cal treballar per a la millora de 
les capacitats parentals. 

 
3. Espai Urbà: Una intervenció de millora de l’entorn urbà, orientada a la recerca de l’amabilitat dels 
espais relacionals: places, carrers, aparcaments i mobiliari urbà per a usos de lleure. 

 
4. Ocupació i inserció sociolaboral: Una intervenció amb l’objectiu de millorar el nivell d’ocupació i 
inserció laboral, especialment per a joves. 

 
 
Policia participa a la taula (Àgora) "de convivènci a i seguretat" , amb els objectius de millorar la 
convivència, donar suport a les associacions i veïns/es en el desenvolupament de les seves tasques 
d’ajuda a la comunitat, Generar espais de participació per al conjunt de la comunitat. Consensuar 
necessitats dels barris i buscar respostes conjuntes a les mateixes. 

 
Participació en grups de treball . 

 

El Servei d’Atenció a les Víctimes forma part de les diferents taules que estan relacionades 
amb les dinàmiques d’atenció a la víctima, com ara: 
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Protocol per a l’abordatge de la violència masclista
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Comissió tècnica per a l’abordatge en xarxa per a la violència masclista al Vallès 
Occidental. 
Protocol per a la Intervenció de maltractaments a la infància i l’adolescència. 
Protocol d’Absentisme Escolar 
Comissió de Convivència. 
Comissió de Treball Joves i Convivència (la Serra) 

 
Absentisme escolar 

 

La Comissió Municipal d’absentisme escolar, de la qual en forma part la Policia Municipal 
representada per l’ORC treballa per coordinar i determinar els procediments a seguir pels 
diferents professionals implicats en l’atenció i l’absentisme que segons les diverses situacions 
que es presentin poden fer actuacions complementàries. 
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Centre d’Emergències 
 

La Policia Municipal disposa d’un centre d’emergències per els casos en què es valora la 
necessitat d’acolliment d’alguna persona per diferents motius. Es va posar en funcionament a 
la ciutat l’any 1989 i té com objectiu prioritari donar resposta a situacions d’emergència que es 
produeixen a la ciutat de forma esporàdica i que requereixen d’una intervenció ràpida a nivell 
de cobertura de les necessitats bàsiques. 
És un recurs finançat i gestionat pel Departament d’Acció Social amb estreta col·laboració de 
Policia Municipal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Durant l’any 2016 s’han fet un total de 79 acollides al C.E. ( 91 persones ateses). 
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5.5 Servei de Atenció a la Víctima  
 

El Servei d’Atenció a la Víctima (SAV) es va crear a principis de l’any 1999 i es va desactivar 
al 2008 i ara l’actual equip de govern l’ha reactivat al mateix equip del Servei de Policia de 
Proximitat en una clara aposta pel model de Policia proactiva i preventiva que es va posar en 
marxa a finals del 2015 amb voluntat de donar resposta a la necessitat d’adequar el servei a 
les demandes ciutadanes, afavorint l’apropament entre la policia i la ciutadania. 

 
Es tracta d’un Servei d’Atenció i informació de qualitat i professionalitat, específicament per a 
la plena atenció a persones víctimes de la violència. 

 
Forma part de l’àrea de proximitat de la Policia Municipal de Sabadell. 

 
Durant l’any 2016 s’han treballat amb un total de 267 expedients, dels quals 248 s’han obert 
durant el període de gener a desembre d’aquest any i 19 són expedients que s’havien obert 
abans del 2016. 

 
Aquests expedients han generat les següents intervencions: 

 
 

Atencions personalitzades 531
Seguiments 114
Actuació Policial 131
Denúncies 110
 

 
 

TIPOLOGIES DE LES DILIGÈNCIES 
 
 
 

Violència física 64 
Violència psíquica 2 
Amenaces 25 
Coaccions 1 
Trencament de mesura cautelar 17 
Impagament de pensió d’aliments 1 
TOTAL 110 

 

Al llarg de l’any 2016 s’han tramitat 110 diligències en matèria de violència de gènere i 
domèstica, de les quals s’han realitzat 52 detencions. 

 
ORDRES DE PROTECCIÓ (OP) CONCEDIDES 

 

De les denúncies tramitades en Policia Municipal (UAT) s’han concedit 16 OP. D’aquest total 
el SAV fa el seguiment a 15 dones amb un nivell de risc BAIX. L’altra cas va donar un nivell 
MITJÀ i en aquest cas és Mossos d’Esquadra qui li fa el seguiment a la dona. 

 
Dels 248 expedients que s’han obert durant l’any 2016, 19 són homes i 229 són dones, cal tenir 
present els diferents tipus de relacions que hi pot haver: parelles homosexuals i altres relacions 
familiars (pares, fills, germans, avis...).
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EDAT DE LES VÍCTIMES 

 

Les víctimes són d’una àmplia franja d’edat però hi ha una major concentració en les que 
tenen entre 18 i 40 anys. S’observa amb preocupació que més d’un terç de les mateixes 
tenen una edat inferior als 30 anys. 

 
 
 

De 0 a 17 15 6,04 % 
De 18 a 30 64 25,8 % 
De 31 a 40 63 25,4 % 
De 41 a 50 41 16,5 % 
De 51 a 60 23 9,27 % 
De 61 a 70 22 8,87 % 
De 71 a 99 8 3,22 % 
Total 236 100,00% 

 
 
AUTORS DELS FETS 

 

Dels casos atesos al SAV durant l’any 2016 s’observa que els presumptes autors dels fets 
són majoritàriament de sexe masculí. 

 
 

Dones 27 11,45% 
Homes 209 88,55% 
TOTAL 236 100,00% 

 
 
 
EDAT DELS AGRESSORS 

 
 
 
 
 
 

De 0 a 17 10 4,23 % 
De 18 a 30 65 27,54 % 
De 31 a 40 58 24,57 % 
De 41 a 50 41 17,37 % 
De 51 a 60 26 11,06 % 
De 61 a 70 5 2,11 % 
De 71 a 99 8 3,38 % 
No informat 23 9,74 
TOTAL 236 100,00% 

 
 
PAÍS DE PROCEDÈNCIA LES VÍCTIMES 
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En el nombre de víctimes següents, ateses al Servei de Atenció a la Víctima durant l’any 
2016 són majoritàriament nascudes a Espanya. 

 
 

Espanya 184 71,74% 
Fora d'Espanya 52 28,26% 
TOTAL 236 100,00% 

 
 
 

ALTRES ATENCIONS SAV 
 

Moltes de les actuacions que rep el SAV es realitzen amb persones que poden ser 
vulnerables per diversos motius (sexe, edat, existència d’alguna discapacitat, raça, etc.). això 
implica una intervenció que faciliti la proximitat entre el/la ciutadà/na i l’administració pública. 
Si es realitza una intervenció coordinada amb altres agents i/o serveis es pot oferir un tracte 
més proper i humà al temps que integral i àgil a l’hora de cerca solucions a les dificultats 
existents, si més no a les més immediates. 

 
Un treball coordinats entre diversos àmbits, pot proporcionar major eficàcia a la intervenció 
realitzada. 

 
Durant l’any 2016 s’ha treballat en aquest camp i amb els següents resultats: 

 
 

Menors  Total  
Absentisme Escolar 20 
Derivació CSMIJ 2 
Conflictes Centres Escolars 1 
Fuites menors 5 
Intervencions Règim Visites 6 
Agressions 1 
Informes DGAIA 2 
Informes Fiscalia de Menors 1 
Seguiments menors en risc 6 

 
 
 
 
 

Gent Gran  Total  
Atenció domiciliària 3 
Agressions Sexistes 1 
Assetjament/Agressió Sexual 2 
Delictes d’Odi 4 
Persones sense sostre (menors i adults) 1 
Habitatge / Catàstrofe 2 
(Col·laboració amb dept. de Mediació 
Comunitària) 

4 

Informació i Atenció a víctimes de Trànsit 1 
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5.6 Objectes perduts  
 

En el marc del que disposa l’Art. 20 de l’OM d’ocupació de les vies i els espais públics de 
Sabadell, la Oficina d’Objectes Perduts desenvolupa la seva activitat amb l’objectiu de garantir 
un servei al ciutadà dirigit a la posar a la seva disposició aquells objectes trobats i/o recuperats. 

 
Les troballes més habituals són les relacionades amb documentació personal com el DNI, NIE, 
permís de conduir, targeta sanitària, documentació de vehicle, passaport, targeta bancària, 
carnets diversos, etc. 

 
Entre els objectes trobats més habituals hi ha carteres, moneders, bosses, ulleres, telèfons 
mòbils, claus, ordinadors, tauletes, jaquetes, bitllets de loteria, etc. 

 
A destacar l’enviament d’un anell d’or de gran valor i documentació als consolats d’Itàlia, 
Alemanya, la Xina, Polònia, Bèlgica, el Paraguai, França, Eslovènia i les Filipines de ciutadans 
de les respectives nacionalitats. 

 
Sovint la localització de propietaris o titulars requereix fer tasques d’investigació com per 
exemple la consulta que es realitza amb el servei d’atenció al client del Supermercats DIA per 
contactar amb clients a traves de la targeta DIA que normalment es porta penjada al clauer o 
a l’interior de moneders, carteres o bosses. 

 
L’OOP és el servei de referència de les següents administracions, organismes, serveis o 
comerços amb els que s’ha establert contacte per col·laboració: Mossos d’Esquadra, Policia 
Nacional, Correos, TUS, Taxi, Jutjat de Sabadell, El Corte Inglés, Complex Esportiu “La 
Bassa”, associacions de comerços i veïns, municipis de les rodalies, Ikea i Leroy Merlin. 

 
DOCUMENTS O OBJECTES ENTREGATS 2015 2016
DNI, NIE, passaport, permís conducció 678 885
Targetes bancàries 260 319
Carteres i moneders 345 351
Bitllets loteria 16 9
Telèfons mòbils 16 25
Material informàtic 4 8
Diners (efectiu) 3.045, 56€ 2.164,63 €
EXPEDIENTS 1.018 1.044
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5.7 Oficis i reclamacions patrimonials  
 
La Unitat d’Atestats, a part de la instrucció d’atestats, durant el any 2016, també ha tramitat 
271 oficis destinats a jutjats i altres cossos policials com a conseqüència d’esbrinaments de 
domicili, citacions, ordres de detenció, etc. 

 
Igualment s’han tramitat 149 reclamacions patrimonials derivades de reclamacions dels 
ciutadans per danys ocasionats per la grua municipal (15), per danys a vehicles particulars 
(37) i per caigudes casuals de vianants i ciclistes (97). 
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5.8 Unitat CAnina  
 
Aquesta unitat és pionera a Espanya pel que fa a la metodologia d’adquisició i ensinistrament 
de gossos. 

 
Els quatre gossos de la unitat han estat gossos adoptats i provinents de gosseres i/o 
protectores i la metodologia es caracteritza pel treball sense condicionament previ de forma 
que, en el seu treball habitual, no se’ls estimula prèviament per obtenir un resultat de recerca. 

 
Formada per 4 gossos i tres agents instructors, la UCA ha realitzat durant l’any, un total de 
726 serveis, de caire estrictament policial i d’altres de caràcter formatiu i/o educatiu. 

 
De les relacionades amb serveis de policia destaquen: 

 
- 154 Actes (D10) d’incautació de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 

psicotròpiques. 
- 136 Actes (I04) de localització de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 

psicotròpiques sense autor conegut. 
- 58 Actes d’intervenció amb gossos (A05) no sancionadores. 
- 5 Detencions per delictes contra la salut pública, 2 detinguts per robatori i VIDO 

respectivament. 
- 5 Diligències policials per presumptes il·lícits penals. 
- 17 Actes (A11) d’identificació i complementació de requeriments pendents. 
- 6 Serveis de col·laboració amb CME. 
- 2 Actes (000) d’inspecció de locals de concurrència pública. 
- 8 Inspeccions a vehicles presumptes portaven drogues tòxiques, estupefaents o 

substàncies psicotròpiques. 
- 38 Serveis assistencials al ciutadà 
- 19 Actes (A02) de denúncia per consum de begudes alcohòliques a la via pública. 
- 2 col·laboració amb diverses patrulles en baralles multitudinàries. 

 
Es fan un total de 726 serveis per part de la Unitat K9 a l’any 2016 

 
 

  SERVEIS REALITZATS PER K-9  
 

▪ Total serveis realitzats 
 

Dades totals dels serveis més importants 

 
 
 

serveis 

726 
 
 
 

% 

▪ Denúncia 4/2015 (D10) 154  24,70% 

▪ Acta Incautació (I04) 136  23,10% 

▪ Denúncia consum begudes (A02) 19  5,98% 

▪ Acta intervenció amb gossos (A05) 58  11,95% 

▪ Detenció 6  0,80% 

▪ Seguiments 21  1,99% 

▪ Serveis diversos 362  1,99% 
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De les relacionades amb serveis de caràcter formatiu i/o educatiu destaquen: 
 

- Exhibicions d’operativa policial canina a la població de Premià de Mar. 
- 1 Xerrada als alumnes de la UAB al Màster de gossos de treball impartit a les 

instal·lacions de Policia Municipal de Sabadell. 
- 2 Xerrades al Centre d’Educació Secundaria Obligatòria PAU VILA sobre: 

Consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, alcohol i 
tabac conseqüències administratives i penals. 
Tinença responsables d’animals de companyia. 
Tinença de gossos potencialment perillosos 

 
Participació en IV Congrés de Unitats Canines Policials Internacionals a San Andreu de la 
Barca (Barcelona). 

 
I finalment diferents col·laboracions amb la Unitat d’Educació Viària amb exhibicions de la 
Unitat Canina quan hi ha visites a les instal·lacions de Prefectura de diversos Centres 
d’Educació inicial i Primària. 

 
 

L’Associació de Guies Canins de Policia Local de Catalunya ha guardonat la Policia Municipal 
de Sabadell pels valors que representa al disposar de la totalitat dels seus gossos provinents 
de gosseres o protectores i la qualitat educativa en les activitats amb menors. 
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EXPEDIENTS DE VEHICLES 

 

5.9 Vehicles  
 

Durant any 2016, la Unitat de Vehicles (UVH) ha incoat 1312 expedients per abandonament, 
renúncia, precintes, etc. i ha gestionat durant l’any la retirada de 229 vehicles de la via pública, 
80 dels quals són renuncies dels propietaris i els 149 restants són abandonaments que 
finalitzat el procediment són declarats com a residu sòlid. 

 
Durant l’any s’han obert 1.312 expedients, i s’han realitzat 1.915 trasllats (comunicacions a 
titulars en forma de 128 decret) que ha provocat la retirada de via pública de 587 vehicles. 

 
 

Expedients oberts 1.312
Decrets publicats 128
BOE per vehicles del carrer 16
BOE per vehicles del dipòsit 13
Trasllats a titulars 1.915

 
 

 
Vehicles retirats 2015 2016
Abandonament 297 149
Renúncia 196 80
Precintes  210 116
Judicials 20 21
Hisenda Municipal 187 80
Seguretat Social 3 10
Hisenda Estatal 0 0
Altres administracions 0 5
Venda a via pública 12 0
Retirats pels titulars 558 587
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6. SERVEIS DE PROXIMITAT 



 

 

 
 
 

Introducció 
 

El servei de Proximitat es va crear l’1 de desembre de 2015, quedant composat per: 

20 policies: 1 Sergent, 2 Caporals i 17 Agents. 

Aquest personal, en base al calendari existent, representava que el servei de proximitat 
disposava de quatre parelles per torn, més un Caporal, que en un dels torns disposava d’un 
agent acompanyant i a l’altre no. 

 
La reestructuració portada a terme l’1 de novembre de 2016, va suposar un increment del 
personal al servei de proximitat i a l’actualitat el servei consta de: 

 
32 policies: 1 Sergent, 2 Caporals i 29 agents. 

 
El servei es va iniciar amb una distribució per districtes: Els districtes es van subdividir en 
sectors comercials i sectors de barris, i distribuïts en les quatre unitats en servei 
anomenades “Lima” de la següent manera 

 
Lima-1 Districte 1r 6 sectors comercials i 5 sectors de barris 

Lima-2 Districtes 2n i 7è 6 sectors comercials i 4 sectors de barris 

Lima-3 Districtes 3r i 4t 5 sectors comercials i 11 sectors de barris 

Lima-5 Districtes 5è i 6è 4 sectors comercials i 6 sectors de barris 
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Resultats del servei: 
 

Durant el període comprès entre l’1-01-2016 al 30-06-2016 i l’1-09-2016 al 31-12-2016, el 
Servei de Proximitat de la Policia Municipal de Sabadell ha realitzat un total de 11.607 
serveis , dels quals 6.016 corresponen a serveis programats, el que representa el 51,83% i 
5.591 a serveis no programats, el que representa el 48,17%. 

 
Pel que fa als serveis programats, es van planificar un total de 8.770 serveis, havent-se 
realitzat 6.016 serveis. 

 
Per tant el servei ha realitzat el 68,55 % del total de serveis que s’ha planificat. 

 
 

  SERVEIS de Policia de Proximitat  
 

▪ Total serveis realitzats  11.607 

Dades totals dels serveis Serveis % 

▪ Serveis programats (realitzats) 6.016 51,83 % 

▪ Serveis NO programats 5.591 48,17 % 

 
 

DESGLOS SERVEIS PROGRAMATS 

 Serveis 

Total Serveis en Seguiments 660 
Total Serveis en Mercadets 261 
Total Serveis en Escoles 173 
Total Serveis en Sectors 4.918 



Memòria 2016  

 

 POLICIA MUNICIPAL DE SABADELL  | Memòria 2016 
 

 
 

Seguiments realitzats pel Servei de Proximitat 
 

Durant el període comprès entre el 01-01-2016 i el 30-06-2016 el Servei de Proximitat ha 
realitzat un total de 851 seguiments, a sol·licitud de veïns o altres Departament de l’Ajuntament 
per diferents motius. 

 
 
 

  3. SEGUIMENTS de Policia de Proximitat  
 

▪ Total seguiments realitzats 
 

Dades totals dels serveis 

851 
 

seguiments 

 
 
 

% 

▪ Tancats 839 97,86 % 

▪ En tràmit ( iniciats en aquest període) 12 2,14% 

▪ Iniciats en el període 824 53,33 % 

Procedència  seguiments % 

▪ SAC 303 33,33% 

▪ Altres (Rel. Ciutadanes, Instancies) 210 14,26% 

▪ Altres Departaments Ajuntament 338 52,41% 

▪ Habitatge 102 18,89% 

▪ Salut 149 18,52% 

▪ Altres 87 15,00% 

 
 

Motiu de la demanda  

▪ Molèsties procedents d’habitatges 33,84% 

▪ Procedents del trànsit 17,79% 

▪ Incivisme 17,54% 

▪ Gossos 12,78% 

▪ Seguretat Ciutadana 8,27% 

▪ Altres 9,77% 
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Contactes amb les associacions de veïns 
 

Al llarg del primer semestre, i tenint en compte que els contactes es van iniciar a partir de 
mitjans de febrer, es van dur a terme una mitjana mensual d’1-2 visites, a totes les AAVV de 
la ciutat, a excepció de: 

 
L’AV de Can Puiggener, amb la que els contactes han estat setmanals. 

 
L’AV de la Plana del Pintor, amb la que els contactes, tot i no haver estat setmanals, han 
estat més nombrosos. 

 
La relació d’AAVV visitades ha estat la següent: 

 
Districte 1: Centre-Salut-Creueta / Covadonga / L’Eixample / Sant Oleguer-Sol i Padrís / 

Nostra Llar / Rambla Centre / Centre Mercat 

Districte 2: Can Puiggener / Can Puiggener Nord / La Creu Alta 

Districte 3: Ca n ’Oriac / Torreguitart / e l  Torrent del Capellà / la Plana del Pintor / 

La Roureda / Sant Julià / Can Deu 

Districte 4: Can Llong / Can Rull / Concòrdia 

Districte 5: Merinals- Can Gambús / Can Feu / Gràcia / Serra d’En Camaró 

Districte 6: Campoamor / Espronceda / les Termes / la Creu de Barberà 

Districte 7: Torre-romeu / el Poblenou 

 
 

  VISISITES ASSOCIACIONS VEÏNS  
 

▪ Total visites realitzades al període 145 

Dades totals dels serveis 

▪ Mitjana visites / Associació veïns 
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