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Presentació  

En aquest document podreu trobar el 
membres de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca durant l’any 2018. 
Disposar d’aquestes dades ens permeten auditar el nostre treball, comparar
amb les dades d’altres localitats amb iguals o similars característiques i, 
finalment, millorar allò que no acaba de funcionar o canviar les estratègies que 
no permeten assolir els objectius fixats. El treball policial en aquest aspecte
de millora contínua, mai no pode
la forma de millorar-los i que es tradueixin en una destacable millora de 
benestar per als ciutadans.

Durant l’any 2018 les diferents estratègies dutes a terme en l’àmbit de la Policia 
han permès millorar els resultats respecte a l’any anterior. Tot i aquesta millora 
som conscients que cada nou requeriment policial esdevé en moltes ocasions 
una situació d’angoixa pels nostres ciutadans, és per aquest motiu que hem de 
centrar els nostres esforços en minorar
podem citar les dades referents a la Seguretat Ciutadana: hem augmentat els 
fets coneguts un 10,18 % respecte a l’any 2017 (943 fets 2017
2018); hem millorat en un 12,62 % la resolució de fets; i hem realit
detencions (+21,36 %).  

A nivell general hem pogut reduir l’accidentalitat en un 37,96 %, els accidents 
amb danys materials han baixat un 55,42 % i els de danys personals un 
38,46%. Tampoc hem tingut cap víctima mortal en accident de trànsit aquest
any. 

Durant l’any 2017 vam endegar un pla de xoc contra en consum de substàncies 
estupefaents en els parcs públics, proximitats d’entorns escolars i altres llocs 
d’interès. Un cop valorades les dades dels anys 2017 i 2018 estem en 
disposició de dir que el
denunciat més infraccions (57 actes l’any 2017 i 126 l’any 2018, un augment 
d’un 122 %).  

El nostre treball incansable continua en diferents àmbits per a millorar el 
benestar dels ciutadans. Val a dir 
aconseguiria els resultats que presentem i que l’Ajuntament esdevé el nostre 
aliat immillorable a l’hora de plasmar determinades millores que ens permeten 
arribar allà on volem arribar. 
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En aquest document podreu trobar el  recull dels  treballs realitzats pels 
membres de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca durant l’any 2018. 
Disposar d’aquestes dades ens permeten auditar el nostre treball, comparar

ltres localitats amb iguals o similars característiques i, 
finalment, millorar allò que no acaba de funcionar o canviar les estratègies que 
no permeten assolir els objectius fixats. El treball policial en aquest aspecte
de millora contínua, mai no podem estar satisfets pels resultats, hem de trobar 

los i que es tradueixin en una destacable millora de 
benestar per als ciutadans. 

Durant l’any 2018 les diferents estratègies dutes a terme en l’àmbit de la Policia 
resultats respecte a l’any anterior. Tot i aquesta millora 

som conscients que cada nou requeriment policial esdevé en moltes ocasions 
una situació d’angoixa pels nostres ciutadans, és per aquest motiu que hem de 
centrar els nostres esforços en minorar-los el més possible. A tall de resum 
podem citar les dades referents a la Seguretat Ciutadana: hem augmentat els 
fets coneguts un 10,18 % respecte a l’any 2017 (943 fets 2017-
2018); hem millorat en un 12,62 % la resolució de fets; i hem realit

 

A nivell general hem pogut reduir l’accidentalitat en un 37,96 %, els accidents 
amb danys materials han baixat un 55,42 % i els de danys personals un 
38,46%. Tampoc hem tingut cap víctima mortal en accident de trànsit aquest

Durant l’any 2017 vam endegar un pla de xoc contra en consum de substàncies 
estupefaents en els parcs públics, proximitats d’entorns escolars i altres llocs 
d’interès. Un cop valorades les dades dels anys 2017 i 2018 estem en 
disposició de dir que el pla està funcionant a nivell policial: hem detectat i 
denunciat més infraccions (57 actes l’any 2017 i 126 l’any 2018, un augment 

El nostre treball incansable continua en diferents àmbits per a millorar el 
benestar dels ciutadans. Val a dir que aïlladament el nostre treball no 
aconseguiria els resultats que presentem i que l’Ajuntament esdevé el nostre 
aliat immillorable a l’hora de plasmar determinades millores que ens permeten 
arribar allà on volem arribar.  
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A tall d’exemple podem citar
vianant, les rotondes que permeten que la mobilitat sigui molt més fluida i 
minimitzen la gravetat dels accidents o els passos de vianants intel·ligents. 
Anant de la mà podem aconseguir molt més ràpidame
esmentar-ho ja que no totes les poblacions poden gaudir d’aquesta entesa.

He de fer esment de la Policia en el seu conjunt, les diferents unitats han fet un 
bon treball, constituint, en alguns casos, un referent a nivell 
Lucia”, que es marca com a objectiu l’ajuda a persones amb un trastorn de 
l’espectre autista (TEA) aprofitant les capacitats terapèutiques dels gossos, no 
és ben bé un treball policial però aprofitem els coneixements en aquesta 
matèria per traslladar-li una mica de benestar a aquestes persones i als seus 
familiars. Aquesta aportació crec que denota el component humà del nostre 
col·lectiu, que té en el seu ADN ajudar a la resta.

La gestió administrativa electrònica ha comportat un canv
recompte de l’activitat policial realitzada en diversos àmbits. En aquest moment 
estem començant a operar amb un programa gestor de serveis policials que 
ens permetrà explotar les dades de la nostra activitat diària de forma molt més 
ràpida i també podrem implementar altres tasques policials. Com podeu veure 
tot allò que fem està adreçat a millorar contínuament i prendre el pols de les 
diferents problemàtiques i necessitats que els ciutadans nostra ciutat tenen.

Tenim davant un futur amb
o les millores materials i de les eines de treball) que ens han de permetre 
assolir els reptes que la ciutadania ens reclama.

Finalment us puc dir que a hores d’ara tots els components de la Policia Loc
continuen treballant per oferir el millor servei policial possible del qual us informarem 
en darreres edicions d’aquest document.

 

 

Jordi Bernat López 

Inspector Cap Policia Local de Sant Andreu de la Barca

 

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

A tall d’exemple podem citar les obres constructives que fan molt més visible al 
vianant, les rotondes que permeten que la mobilitat sigui molt més fluida i 
minimitzen la gravetat dels accidents o els passos de vianants intel·ligents. 
Anant de la mà podem aconseguir molt més ràpidament els resultats i això cal 

ho ja que no totes les poblacions poden gaudir d’aquesta entesa.

He de fer esment de la Policia en el seu conjunt, les diferents unitats han fet un 
bon treball, constituint, en alguns casos, un referent a nivell policial. El “Projecte 
Lucia”, que es marca com a objectiu l’ajuda a persones amb un trastorn de 
l’espectre autista (TEA) aprofitant les capacitats terapèutiques dels gossos, no 
és ben bé un treball policial però aprofitem els coneixements en aquesta 

li una mica de benestar a aquestes persones i als seus 
familiars. Aquesta aportació crec que denota el component humà del nostre 
col·lectiu, que té en el seu ADN ajudar a la resta. 

La gestió administrativa electrònica ha comportat un canvi substancial en el 
recompte de l’activitat policial realitzada en diversos àmbits. En aquest moment 
estem començant a operar amb un programa gestor de serveis policials que 
ens permetrà explotar les dades de la nostra activitat diària de forma molt més 

pida i també podrem implementar altres tasques policials. Com podeu veure 
tot allò que fem està adreçat a millorar contínuament i prendre el pols de les 
diferents problemàtiques i necessitats que els ciutadans nostra ciutat tenen.

Tenim davant un futur amb molts canvis (com el relleu generacional de policies 
o les millores materials i de les eines de treball) que ens han de permetre 
assolir els reptes que la ciutadania ens reclama. 

Finalment us puc dir que a hores d’ara tots els components de la Policia Loc
continuen treballant per oferir el millor servei policial possible del qual us informarem 
en darreres edicions d’aquest document. 
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familiars. Aquesta aportació crec que denota el component humà del nostre 
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tot allò que fem està adreçat a millorar contínuament i prendre el pols de les 
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El nostre municipi 
 

Descripció general del  

Sant Andreu de la Barca és una ciutat de Catalunya que es troba a uns vint 

quilòmetres al sud-est de Barcelona, i que pertany a la comarca del Baix 

Llobregat, on es troba en el seu sector central.

El municipi es situat a la marge dreta del riu Ll

de la desembocadura, i està limitat pels municipis de Corbera de Llobregat, 

Castellví de Rosanes, Martorell i Castellbisbal.

És el municipi més petit, en superfície, del Baix Llobregat i un dels més petits 

de Catalunya. 

 

Situació geogràfica  
 

Sant Andreu de la Barca es troba situat a  les coordenades geogràfiques 

següents:   

Longitud: 1º 58' 37,5161' Est 

Latitud: 41º 26' 57,1300' Nord.

Coordenades UTM (metres)

UTMx 414.500 

UTMy 4.589.100 
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 municipi  

Sant Andreu de la Barca és una ciutat de Catalunya que es troba a uns vint 

est de Barcelona, i que pertany a la comarca del Baix 

Llobregat, on es troba en el seu sector central. 

El municipi es situat a la marge dreta del riu Llobregat, a uns vint quilòmetres 

de la desembocadura, i està limitat pels municipis de Corbera de Llobregat, 

Castellví de Rosanes, Martorell i Castellbisbal. 

És el municipi més petit, en superfície, del Baix Llobregat i un dels més petits 

Sant Andreu de la Barca es troba situat a  les coordenades geogràfiques 

Longitud: 1º 58' 37,5161' Est                    

Latitud: 41º 26' 57,1300' Nord. 

Coordenades UTM (metres) 
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Sant Andreu de la Barca és una ciutat de Catalunya que es troba a uns vint 

est de Barcelona, i que pertany a la comarca del Baix 

obregat, a uns vint quilòmetres 

de la desembocadura, i està limitat pels municipis de Corbera de Llobregat, 

És el municipi més petit, en superfície, del Baix Llobregat i un dels més petits 

Sant Andreu de la Barca es troba situat a  les coordenades geogràfiques 
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Superfície  
 

El terme municipal ocupa una superfície

situat a  una altitud mitjana de  

alt de la població és el Pi Tallat (267 metres d'altitud).

 

Superfície  Urbana 

Superfície zona industrial

Superfície Forestal 

Superfície Agrícola 

Superfície total 

 

Límits territorials de la població:
 

Els nostres habitants
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El terme municipal ocupa una superfície de  5,52 quilòmetres quadrats, està 

ltitud mitjana de  42 metres sobre el nivell del mar i  el p

Pi Tallat (267 metres d'altitud). 

ie zona industrial 

Límits territorials de la població:  

Els nostres habitants  
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5,52 quilòmetres quadrats, està 

42 metres sobre el nivell del mar i  el punt més 

2,18 km² 

1,62 km² 

1,7 km² 

0,02 km² 

5,52 km² 
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*Font: Arxiu històric municipal  i  departament d’Estadística de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

Sant Andreu de la Barca compta amb una població censada de 27.

habitants (1 de gener 2019

el total de dones és de 13.964

de 25032 persones (90,10

%).  

 ANY 2016 
 (1 de gener de 2017) 

HOMES    
13755 

DONES     
13836 

POBLACIÓ TOTAL 27591 
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Evolució històrica de la població
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stòric municipal  i  departament d’Estadística de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

Sant Andreu de la Barca compta amb una població censada de 27.

gener 2019).  El total d’homes és de 13818 (49,7

dones és de 13.964 (50,26 % del cens). Hi ha una poblac

persones (90,10 %) i una població immigrant de  2750 persones (9,90

ANY 2017 
 (1 de gener  de 2018) 

ANY 2018 
(1 de gener  de 2019) 

TENDÈNCIA

13685 13818    + 133

13869 13964  + 95

27554 27782     + 228 
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stòric municipal  i  departament d’Estadística de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  

Sant Andreu de la Barca compta amb una població censada de 27.782 

(49,74 % del cens) i 

% del cens). Hi ha una població nacional 

750 persones (9,90 

TENDÈNCIA 

133 persones 

+ 95 persones 

+ 228  persones 

27781
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Conviuen a la nostra població persones de 

menys que l’any passat)

ètnica i cultural molt diferent que fan necessàries mesures d’inclusió social i 

també de coneixement intercultural.

 

Les cinc nacionalitats més nombroses de la n
anys són: 

 

Nacionalitat 
Any 2016 

Habitants
* Nacionalitat

ESPANYOLA 25082 ESPANYOLA

MARROQUINA 949 MARROQUINA

GHANESA 266 

XINESA 144 

ROMANESA 135 PAKISTANESA

*dades totals a data 31 de desembre

 

La densitat de població és de 5032,97
mitjana del Baix Llobregat 
anuari 2018) 

 

 

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

nostra població persones de 66 nacionalitats diferents

menys que l’any passat), aquest fet comporta que hi hagi una composició 

ètnica i cultural molt diferent que fan necessàries mesures d’inclusió social i 

també de coneixement intercultural. 

Les cinc nacionalitats més nombroses de la nostra localitat en els darrers tres

Nacionalitat 
Any 2017 

Habitants* 
Nacionalitat 

Habitants *

ESPANYOLA 24968 ESPANYOLA 

MARROQUINA 955 MARROQUINA 

GHANESA 288 GHANESA 

XINESA 157 XINESA 

PAKISTANESA 138 PAKISTANESA  

31 de desembre 

de població és de 5032,97  habitants/km 2, molt per sobre de la 
mitjana del Baix Llobregat que se situa en 1685,6 habitants/km

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   9 

nacionalitats diferents  (3 

aquest fet comporta que hi hagi una composició 

ètnica i cultural molt diferent que fan necessàries mesures d’inclusió social i 

ostra localitat en els darrers tres 

Any 2018 
Habitants * 

Tendència 

25031     + 63 

1033     + 78 

313     + 25 

168     + 11 

140   + 2 

molt per sobre de la 
habitants/km2  (Font : Idescat, 
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 Parc mòbil: 

 

 
Evolució del parc mòbil 

 

Turismes 

Autocars 

Camions 

Tractors/remolcs 

Ciclomotors 

Motocicletes 

 

El nombre total de vehicles és de 
2017 que era de 16534  

*Font: Padró vehicles elaborat per la DIBA

 

12240

18

12274

0
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4000

6000

8000

10000

12000

14000

Parc mòbil 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Any 2016 Any 2017 

12240 12274 
 
                        

18 18 

1483 1430 
 

492 472 
 

378 358 
                 

1923 1977 
 

El nombre total de vehicles és de 16529  xifra més baixa que el passat any 
 vehicles, la tendència és manté.* 

*Font: Padró vehicles elaborat per la DIBA  

18 1483 492 37818
1430

472 358

Parc mòbil -evolució entre 2017 i 2018

Any 2017 Any 2018

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

 

Tendència 

                  
                         

 
Es manté 

 

                  

16529  xifra més baixa que el passat any 

1923

1977

evolució entre 2017 i 2018-
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Índex de motorització:  
 

Aquest indicador ens ajudarà  a  avaluar la dependència que tenen els 

ciutadans de Sant Andreu  del vehicle privat ja que l’excessiva presència del 

vehicle privat a les ciutats es generador de problemes de circulació de vehicles, 

estacionament, congestió, contaminació ambiental, etc.

La població de Sant Andreu de la Barca té u

vehicles per cada 1000 habitants. Aques

d’Espanya que està a 479

Segons les dades que hi figuren a l’Idescat referent a les vivendes familiars 

existents a la població que són 9977 i les dades obtin

vehicles 2018,  16406 vehicles

mitjana  de vehicles per llars obtenint una xifra de  1.

 La nostra Policia 

Pressupost del servei de Policia:
 

El pressupost destinat al departament de la Policia Local ha 

PRESSUPOST 
Lloguer vehicles 

Conservació maquinària  i utillatge

Renting transmissions (RESCAT) 

Conservació de vehicles seguretat 
ciutadana 

Combustible 

Vestuari personal  

Equip tècnic 

Despeses diverses 

Despeses protocol 

Estudis i treballs tècnics 

Servei retirada vehicles 

Despeses locomoció 

Assistència judicis 

Adquisició vehicle (motocicleta) 

Maquinària i utillatge (inversions) 

Total 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

 

Aquest indicador ens ajudarà  a  avaluar la dependència que tenen els 

ciutadans de Sant Andreu  del vehicle privat ja que l’excessiva presència del 

vehicle privat a les ciutats es generador de problemes de circulació de vehicles, 

estacionament, congestió, contaminació ambiental, etc. 

La població de Sant Andreu de la Barca té un índex de  motorització de    

vehicles per cada 1000 habitants. Aquesta xifra és superior a la mitjana 

79 vehicles /1000 hab. 

Segons les dades que hi figuren a l’Idescat referent a les vivendes familiars 

existents a la població que són 9977 i les dades obtingudes del padró de 

vehicles (restem remolcs) , realitzarem el càlcul de la  

mitjana  de vehicles per llars obtenint una xifra de  1.64 vehicles per 

ressupost del servei de Policia:  

El pressupost destinat al departament de la Policia Local ha estat el següent:

ANY 2016 ANY 2017 

13415,25 4964,52 
Conservació maquinària  i utillatge 1000 2000 

 ----- 7000 
Conservació de vehicles seguretat 

10000 10000 

9000 9000 

12000 24000 

3500 5500 

1000 1200 

500 600 

 3388 

58080 58080 

3500 3500 

6000 6000 
 ------- 8000 
 11000 40000 

128995,25€ 
 

183232,52 € 
 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

Aquest indicador ens ajudarà  a  avaluar la dependència que tenen els 

ciutadans de Sant Andreu  del vehicle privat ja que l’excessiva presència del 

vehicle privat a les ciutats es generador de problemes de circulació de vehicles, 

n índex de  motorització de    590,5 

ta xifra és superior a la mitjana 

Segons les dades que hi figuren a l’Idescat referent a les vivendes familiars 

gudes del padró de 

, realitzarem el càlcul de la  

vehicles per cada llar. 

estat el següent: 

ANY 2018 

4964,52 

2000 

6422,07 

10000 

9000 

24600 

5800 

1500 

800 

3388 

58080 

3800 

6800 

0 

52000 

 
189154,59 € 
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Evolució històrica de la plantilla 
 

*Font: Dietaris de la Policia Local a data 01 de gener 

Distribució de la plantilla
 

 
Escala executiva  

 
Escala intermitja

INSPECTOR SOTSINSPECTOR

 

 

         

              1            
TOTAL PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL
 

D’altra banda, aquest departament disposa del personal tècnic  i administratiu 
següent: 

- 1 auxiliar administrativa
- 1 auxiliar administrativa 
- 1 xòfer de grua –contracte de serveis amb empresa privada

 

Distribució de la plantilla 
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Evolució històrica de la plantilla de la Policia Local

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Evolució històrica de la plantilla de la Policia Local  

Font: Dietaris de la Policia Local a data 01 de gener  de cada un dels anys ressenyats

Distribució de la plantilla  

Escala intermitja     Escala bàsica Escala bàsica

SOTSINSPECTOR CAPORALS 

 

 

 
             1            7             

TOTAL PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL   39

D’altra banda, aquest departament disposa del personal tècnic  i administratiu 

administrativa –mitja jornada- 
administrativa –gestió de multes ORGT contracte temporal

contracte de serveis amb empresa privada

de la plantilla  per sexe:  

21 21 22 21 20 21 22
26 26 26 27 27 26 27 30
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Evolució històrica de la plantilla de la Policia Local

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

 

de cada un dels anys ressenyats 

Escala bàsica  

AGENTS 

            30 
39 POLICIES 

D’altra banda, aquest departament disposa del personal tècnic  i administratiu 

contracte temporal- 
contracte de serveis amb empresa privada- 

35 35 36 34 33 33 34 35 35 3739
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Mitjana d’edat de la plantilla:
 

 

 

La mitjana d’edat de les Poli

*Font: Informe 2017 de les Policies Locals de Catalunya en xifres, elaborat per la Sub
de Coordinació  de les Policies Loca
Catalunya. 

Distribució de la plantilla per edats:
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Distribució de la plantilla per edats

87%

13%

Distribució per sexe

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

 

 

 

La Policia Local disposa de 3
efectius -34 homes i 5

Mitjana de la resta de Policies 
Locals de Catalunya   (88,3 % 
homes i 11,7 % dones)

Mitjana d’edat de la plantilla:  

MITJANA D’EDAT 201 8 

46,11 anys 

La mitjana d’edat de les Policies Locals de Catalunya és de 45 anys

de les Policies Locals de Catalunya en xifres, elaborat per la Sub
de Coordinació  de les Policies Locals de Catalunya –Departament d’Interior de la Generalitat de 

Distribució de la plantilla per edats:  

7

4 4

7 7

5

3

7 7 7

4

7

31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 65 

Edat

Distribució de la plantilla per edats

Distribució per sexe

Homes

Dones

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

La Policia Local disposa de 39 
i 5 dones-. 

Mitjana de la resta de Policies 
Catalunya   (88,3 % 

% dones)i 

anys* 

de les Policies Locals de Catalunya en xifres, elaborat per la Sub-direcció  General 
nterior de la Generalitat de 

 

2 2

61 a 65 

2017

2018
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Absentisme:  

 

 

 

DIES PERMÍS 

DIES BAIXA 

INDISPOSICIÓ 
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PERMÍS

Comparativa absentisme 2016

 GENER FEBRER MARÇ ABRIL

DIES PERMÍS 9 7 19 10 

DIES BAIXA 157 83 62 60 

INDISPOSICIÓ 11 5 8 4 

TOTAL MES 177 95 89 74 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

2016 2017 2018 

162 148 255 

1385 1337 637 

52 76 87 

BAIXA INDISPOSICIÓ

Comparativa absentisme 2016-2017-2018

ABRIL  MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE 

 19 20 0 0 36 61 

 31 35 51 62 48 4 

 9 7 9 7 9 5 

 59 62 60 69 93 70 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

 

TENDÈNCIA 

 

 

 

2016

2017

2018

NOVEMBRE DESEMBRE TOTALS 

42 32 255 

25 19     637 

2 11 87 

69 62 979 
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Formació policial  

Aquest any la formació ha anat dirigid

FORMACIÓ 
Curs de control de sorolls

Curs jornada arma foc Policia

Drogotest 

Taller identificació de documents de 
transport 

Jornada ACCPOL
DEA 

Jornada videovigilància al mon local
Denuncies trànsit DRAG

Planificació personal del treball

Pla formatiu OAC

Redacció de documents policials
Jornada coordinació OAC

Taller comerç i OVP
Jornada sobre desnonaments

Inspecció establiments musicals
Jornada sobre seguretat dades

Curs d ’atenció al menor
Curs d’actualització legislativa 2015

Curs Ofimàtica EXCEL

Curs Ofimàtica WOLD

Proderai  
Curs Racisme  

Curs control i vigilància tranport residus
Campus Cornella –guies canins

Curs guia caní
Curs guia caní
Curs guia caní

TOTAL       

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

La formació policial representa un eix 
fonamental  que permet als Policies 
adquirir  els coneixements i la 
preparació adequada per a afrontar 
els reptes continus als quals ens 
sotmet la societat i les problemàtiques 
o circumstàncies sobrevingudes.

 

Aquest any la formació ha anat dirigida a la a la formació continuada

 HORES DESTINATARIS
control de sorolls  16 1 Caporal

Curs jornada arma foc Policia  10 2 Caporals –instructors tir

120 
1 Sotsinspector

1 Caporal
1 Agent –Seg. Viària

Taller identificació de documents de 
18 3 agents – Seg. Viària

Jornada ACCPOL  6 1 Inspector
156 28 Agents

Jornada videovigilància al mon local  5 1 Inspector
Denuncies trànsit DRAG  

3 
1 Sotsinspector

 
Planificació personal del treball  

40 
1 Sotsinspector

1 Caporal
Pla formatiu OAC  

36 
2 Caporals
2 Agents

Redacció de documents policials  25 1 Agent
Jornada coordinació OAC  5 1 Caporal

Taller comerç i OVP  20 1 Agent
Jornada sobre desnonaments  5 1 Caporal Seg. Ciutadana

Inspecció establiments musicals    
rnada sobre seguretat dades  4 1 Caporal Seg. 

’atenció al menor  25 1 Agent
Curs d’actualització legislativa 2015  

54 
1 Caporal
8 Agents

Curs Ofimàtica EXCEL  
75 

1 Caporal
2 Agents

Curs Ofimàtica WOLD  
90 

1 Caporal
2 Agents

16 4 Agents
 32 2 Agents

Curs control i vigilància tranport residus  16 1 Agent –Seg. Viària
guies canins - 55 1 Agent –Unitat Canina

Curs guia caní  110 2 Agents –Unitat Canina
Curs guia caní  55 1 Agent –Unitat Canina
Curs guia caní  5 1 Agent –Unitat Canina

TOTAL       1002   HORES FORMACIÓ  

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

La formació policial representa un eix 
fonamental  que permet als Policies 

coneixements i la 
preparació adequada per a afrontar 
els reptes continus als quals ens 
sotmet la societat i les problemàtiques 
o circumstàncies sobrevingudes. 

a a la a la formació continuada: 

DESTINATARIS 
1 Caporal 

instructors tir- 
1 Sotsinspector 

1 Caporal 
Seg. Viària- 

Seg. Viària- 

1 Inspector 
Agents 

1 Inspector 
1 Sotsinspector 

 
1 Sotsinspector 

1 Caporal 
2 Caporals 
2 Agents 
1 Agent 

1 Caporal 
1 Agent 

aporal Seg. Ciutadana 
 

aporal Seg. Ciutadana 
1 Agent 

1 Caporal 
8 Agents 
1 Caporal 
2 Agents 
1 Caporal 
2 Agents 
4 Agents 
2 Agents 

Seg. Viària- 
Unitat Canina- 
Unitat Canina- 
Unitat Canina- 
Unitat Canina- 
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*En aquest recompte no hem afegit el CFB dels dos agents que es van incorporar recentment

 

 

 

 

 
 

 

 

 Any 

2016 

2017 

2018 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

En aquest recompte no hem afegit el CFB dels dos agents que es van incorporar recentment

hores formació % variació any   
anterior  

1019,5 - 

810 -20,54% 

1002* +23.70% 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

En aquest recompte no hem afegit el CFB dels dos agents que es van incorporar recentment. 

% variació any   
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Parc mòbil policial  
 

VEHICLE MARCA 

A-1 SEAT 

A-2 SEAT 
A-3 SEAT 
E-1 NISSAN 
K-9 FORD TOURNEO
M-1 HONDA 
M-2 HONDA 
M-3 HONDA 
M-4 YAMAHA 

     9       VEHICLES OPERATIUS
 

 

 
KM  MOTOCICLETES 

 
   7700 

 

     

POLICIA ADMINISTRATIVA
La Policia Local com a Policia Administrativa de l’Ajuntament du a terme 

multitud de serveis que generen 

institucions o ciutadans. 

 

 

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

MODEL ANY 
MATRICULACIÓ 

ALTEA 09/2012       

ALTEA 08/2010                
ALTEA 09/2010 
LEAF 08/2015 

TOURNEO 03/2008 
FORZA 03/2014 
FORZA 11/2014 
FORZA 01/2017 
X-MAX 09/2017 

9       VEHICLES OPERATIUS 

KM  MOTOCICLETES  2018 
 
         KM TURISMES

 
 

                    

POLICIA ADMINISTRATIVA  
La Policia Local com a Policia Administrativa de l’Ajuntament du a terme 

multitud de serveis que generen informes o oficis dirigits a l’Ajuntament, 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

2018 

      13503 
 

               11376 
9859 
1492 
2570 
2007 
551 

2127 
2984 

46500 KM 

KM TURISMES   2018                                                  

                    38800 

La Policia Local com a Policia Administrativa de l’Ajuntament du a terme 

informes o oficis dirigits a l’Ajuntament, 
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Codi Expedients: O121 

departaments de l’Ajuntament.

Departament d’activitats

Departament d’assessoria jurídica

Departament d’ensenyament

Departament de cultura

Departament d’esports

Departament de medi

Departament d’obres i serveis

Departament de salut pública i 

consum 

Departament de serveis socials

Departament d’urbanisme

 INFORMES INCIDÈNCIES

 

 

Els ciutadans, altres  institucions o les empreses sol·liciten informació 

intervencions policials diverses: 

 

Codi Expedients: O166 Informes contingents de la Policia Local sol·licitats per

altres administracions. 

 

 

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

 informes d’incidències que cal comunicar als diferents 

departaments de l’Ajuntament. 

Departament d’activitats 13 

Departament d’assessoria jurídica 4 

Departament d’ensenyament 4 

Departament de cultura  1 

Departament d’esports 11 

Departament de medi ambient 31 

Departament d’obres i serveis 469 

Departament de salut pública i 

 
90 

Departament de serveis socials 96 

Departament d’urbanisme 32 

INFORMES INCIDÈNCIES 751 

ls ciutadans, altres  institucions o les empreses sol·liciten informació 

diverses:  

Codi Expedients: O166 Informes contingents de la Policia Local sol·licitats per

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

informes d’incidències que cal comunicar als diferents 

ls ciutadans, altres  institucions o les empreses sol·liciten informació sobre 

Codi Expedients: O166 Informes contingents de la Policia Local sol·licitats per 
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Codi Expedients: O154 Info

gener febrer març abril maig

14 14 13 8 17 

 

Codi Expedients: O139 Informes sobre inter

gener febrer març abril maig

4 2 2 3 2 

 

Codi Expedients: O141 Oficis relacionats amb atestats

gener febrer març abril maig

0 7 0 1 2 

 

Codi Expedients:  0148 Citacions  de Jutjats  a Policies Locals

gener febrer març abril maig

9 24 16 2 14 

 

Codi Expedient: O171 inspecció o control 

informes que poden generar un procediment sancionador)

 

 

0166 gener febrer març abril

ENTITATS 
BANCÀRIES 

0 0 0 1 

INSTITUCIONS 
LOCALS 

0 1 0 1 

INSTITUCIONS 
AUTONÒMIQUES 

4 5 2 3 

INSTITUCIONS 
ESTATALS 

5 3 1 1 

JUTJATS 34 34 38 32

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Codi Expedients: O154 Informes tècnics d’accidents de trànsit 

maig juny julol agost setembre octubre novembre desembre

 7 14 9 8 18 9 

Codi Expedients: O139 Informes sobre intervencions policials 

maig juny julol agost setembre octubre novembre desembre

5 0 1 4 4 3 

Codi Expedients: O141 Oficis relacionats amb atestats 

maig juny julol agost setembre octubre novembre desembre

0 0 0 0 10 3 

Codi Expedients:  0148 Citacions  de Jutjats  a Policies Locals 

maig juny julol agost setembre octubre novembre desembre

 6 5 8 5 14 12 

71 inspecció o control de procediment general

informes que poden generar un procediment sancionador) 

abril maig juny julol agost setembre octubre novembre

 2 2 2 0 0 1 

 0 0 2 0 1 0 

 1 2 3 1 1 1 

 3 1 1 0 3 3 

32 31 43 46 17 15 46 38

 470 INFORMES 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

desembre TOTAL 

8 139 

desembre TOTAL 

1 31 

desembre TOTAL 

0 23 

desembre TOTAL 

3 118 

de procediment general (actes o 

novembre desembre TOTAL 

2 1 11 

1 1 7 

3 6 32 

2 1 24 

38 22 396 
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gener febrer març abril maig

7 6 15 6 18 

 

Codi Expedient: C-2 Actes realitzades per 

gener febrer març abril maig

13 11 21 13 23 

 

Codi Expedient: C-14 Règim interior

gener febrer març abril maig

22 18 25 19 23 

 

  2131

Informes sol·licitats per altres departaments per a  resoldre els expedients 

adminis tratius de la seva competència

F202 Informes de vetllador (ocupació temporal)

F203 

F204 

F205 Reserves d'estacionament (mobilitat reduïda, obres, etc

F206 

F209 

F211 

F213 

F215 

F216 OVP actes, concentracions, mudances

F217 OVP obres (saques, contenidors i bastides)

F218 

B141 Expedients reclamació patrimonial

B142 Expedients de reclamació a tercer per danys a béns municipals

L163 Queixes i/o consultes ciutadanes i suggeriments

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

maig juny julol agost setembre octubre novembre desembre

 34 9 13 15 6 4 

2 Actes realitzades per motius diversos 

maig juny julol agost setembre octubre novembre desembre

 48 8 24 24 17 11 

14 Règim interior 

maig juny julol agost setembre octubre novembre desembre

 26 23 8 12 27 22 

2131 INFORMES/OFICIS 

Informes sol·licitats per altres departaments per a  resoldre els expedients 

tratius de la seva competència  

Informes de vetllador (ocupació temporal) 

Informes de guals 

Senyalització viària 

Reserves d'estacionament (mobilitat reduïda, obres, etc 

Infomes talls de carrer 

Tanques, fitons, miralls, etc 

OVP Fires o mercats ocasionals 

OVP Firaires, atraccions, circ 

OVP Establiments o parades 

OVP actes, concentracions, mudances 

OVP obres (saques, contenidors i bastides) 

OVP Venda material pirotècnic 

Expedients reclamació patrimonial 

reclamació a tercer per danys a béns municipals 

Queixes i/o consultes ciutadanes i suggeriments 

 701  INFORMES 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

desembre TOTAL 

3 136 

desembre TOTAL 

11 224 

desembre TOTAL 

14 239 

Informes sol·licitats per altres departaments per a  resoldre els expedients 

150 

33 

1 

35 

12 

05 

28 

12 

30 

132 

152 

5 

32 

11 

62 
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Oficina d’objectes i animals 
L’oficina de troballes de la Policia Local treballa amb l’objectiu de fer el retorn 

d’aquells  objectes perduts i animals a la ciutadania i evitar al màxim molèsties 

als ciutadans.  

Codi Expedient: O127 Oficina de troballes

 

             

 

OBJECTES LLIURAT A 

PERSONES FÍSIQUES

 

OBJECTES LLIURATS A ALTRES 

ENTITATS 

 

OBJECTES NO LLIURATS

 

TOTAL EXPEDIENTS 

D’OBJECTES PERDUTS 

GESTIONATS:

 

 

ANIMALS  
OBJECTES 
 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

i animals perduts:  
L’oficina de troballes de la Policia Local treballa amb l’objectiu de fer el retorn 

d’aquells  objectes perduts i animals a la ciutadania i evitar al màxim molèsties 

Codi Expedient: O127 Oficina de troballes 

                   

2017 

OBJECTES LLIURAT A 

PERSONES FÍSIQUES 272 

OBJECTES LLIURATS A ALTRES 

 40 

OBJECTES NO LLIURATS  
11 

TOTAL EXPEDIENTS 

D’OBJECTES PERDUTS 

GESTIONATS:  
323 

43 
285 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

L’oficina de troballes de la Policia Local treballa amb l’objectiu de fer el retorn 

d’aquells  objectes perduts i animals a la ciutadania i evitar al màxim molèsties 

                      

2018 

282 

35 

11 

328 
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Resum  total de  l’activitat administ
 

 

 

 

 

CODI 
EXPEDIENT 

O121 Comunicació incidències als departaments de 
l'ajuntament 

O127 Objectes perduts

O166 Informes contingents de la Policia Local 
altres administracions públiques

O154 Informes tècnics d'accidents de trànsit 

O139 Informes sobre intervencions policials

O148 Citacions de jutjats a Policies Locals

O141 Oficis relacionats amb atestats

O161 Expedients per armes de la 4ª categoria

O171 Inspecció o control de procediment general

F202 Informes de vetllador (ocupació temporal)

F203 Informes de guals

F204 Senyalització viària

F205 Reserves d'estacionament (mobilitat reduïda
etc 

F206 Infomes talls de carrer

F209 Tanques, fitons, miralls

F211 OVP Fires o mercats ocasionals

F213 OVP Firaires, atraccions, circ

F215 OVP Establiments o parades

F216 OVP actes, concentracions, mudances

F217 OVP obres (saques, contenidors i bastides)

F218 OVP Venda material pirotècnic

B141 Expedients reclamació patrimonial

B142 Expedients de reclamació a tercer per danys a béns 
municipals 

L163 Queixes i/o consultes ciutadanes i suggeriments

C-2  Actes realitzades per motius diversos

C-14 Règim interior

 TOTAL INFORMES / OFICIS GENERATS

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

l’activitat administ rativa durant l’any 2018  

TEMÀTICA OFICIS/INFORMES

Comunicació incidències als departaments de 
 

Objectes perduts 

Informes contingents de la Policia Local sol·licitats per 
altres administracions públiques 

Informes tècnics d'accidents de trànsit  

Informes sobre intervencions policials 

Citacions de jutjats a Policies Locals 

Oficis relacionats amb atestats 

Expedients per armes de la 4ª categoria 

Inspecció o control de procediment general 

Informes de vetllador (ocupació temporal) 

Informes de guals 

Senyalització viària 

Reserves d'estacionament (mobilitat reduïda, obres, 

Infomes talls de carrer 

Tanques, fitons, miralls 

OVP Fires o mercats ocasionals 

OVP Firaires, atraccions, circ 

OVP Establiments o parades 

OVP actes, concentracions, mudances 

OVP obres (saques, contenidors i bastides) 

OVP Venda material pirotècnic 

Expedients reclamació patrimonial 

Expedients de reclamació a tercer per danys a béns 

Queixes i/o consultes ciutadanes i suggeriments 

Actes realitzades per motius diversos 

Règim interior 

TOTAL INFORMES / OFICIS GENERATS 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

OFICIS/INFORMES 

751 

328 

470 

139 

31 

118 

23 

7 

136 

150 

33 

1 

35 

12 

5 

28 

12 

30 

132 

152 

5 

32 

11 

62 

224 

239 

3166 
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POLICIA DE SEGURETAT
 

Foto: Control de pas nocturn 

 

 

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

POLICIA DE SEGURETAT  

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   
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*Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Interior 

Altres delictes

Delictes contra seguretat viària

Resta delictes contra el patrimoni 

Robatori furt d'us de vehicle

Robatori amb violència i/o intimidació

Robatori amb força resta

Robatori amb força interior vehicle

Robatori amb força establiment

Robatori amb força empresa

Robatori amb força domicili

Resta de delictes contra les persones

Amenaces/Coaccions

Maltractament en l'ambit de la llar

Comparativa i evolució interanual per tipologia 
de fets penals coneguts per la Policia Local de 

Sant Andreu de la Barca i els Mossos 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

28

45

19

142

175

207

22

28

20

31

7

9

66

33

31

38

42

38

60

20

184

178

195

16

25

22

26

26

22

71

16

67

32

34

0 100 200

Altres delictes

Delictes contra seguretat viària

Resta delictes contra el patrimoni 

Estafes

Danys

Furts

Robatori furt d'us de vehicle

Robatori amb violència i/o intimidació

Robatori amb força resta

Robatori amb força interior vehicle

Robatori amb força establiment

Robatori amb força empresa

Robatori amb força domicili

Resta de delictes contra les persones

Amenaces/Coaccions

Maltractament en l'ambit de la llar

Lesions

Comparativa i evolució interanual per tipologia 
de fets penals coneguts per la Policia Local de 

Sant Andreu de la Barca i els Mossos 
d'Esquadra

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

 

de la Generalitat de Catalunya 

300

Comparativa i evolució interanual per tipologia 
de fets penals coneguts per la Policia Local de 

Sant Andreu de la Barca i els Mossos 

Any 2018

Any 2017
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Fets penals coneguts per cada 1000 habitants  per t erritori

 

 

 

 

 

Fets penals coneguts per territori i cos policial
 

              Sant Andreu de la Barca

       

    

  

Catalunya 

63,73 ‰ 

* Dades  obtingudes informe 

Seguretat Pública a 

Catalunya 2016 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Fets penals coneguts per cada 1000 habitants  per t erritori  
   

 

 

 

 

Fets penals coneguts per territori i cos policial  

Sant Andreu de la Barca 

 

     

Regió Policial 

Metropolitana 

sud  54.25 ‰ 

* Dades  obtingudes 

informe Seguretat 

Pública a Catalunya 2016 

Sant Andreu de la Barca

34,22‰ 

Any 2017  

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

Sant Andreu de la Barca 
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Policia Local de Sant Andreu de la Barca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’any 2018 s’han incrementat els 
fets  coneguts en un 10,18
total de 1039 fets. 

Així mateix la resolució de delictes ha 
augmentat en un 12.62%. 

Finalment podem observar un augment de 
les detencions d’un 21,36 % 

 

 

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

s’han incrementat els 
8 %, amb  un 

de delictes ha 

Finalment podem observar un augment de 
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O131  Intervencions policials en matèria de seguretat ciutadana que generen 
informe policial intern: 

gener febrer març abril maig

51 52 56 57 58 

 

Atestats instruïts per la Policia Local per informar a l’Autoritat Jud icial 
d’un il·lícit penal:  
 

ATESTATS INSTRUÏTS DURANT 
L’ANY 2016 

 
 

ATESTATS INSTRUÏTS DURANT 
L’ANY 2017 

 
 

ATESTATS INSTRUÏTS DURANT 
L’ANY 2018 

 
*En aquest apartat figuren els atestats instruïts per pèrdues, les diligències informatives i les 

autoritzacions a menors per viatjar a l’estranger 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

131  Intervencions policials en matèria de seguretat ciutadana que generen 

maig juny julol agost setembre octubre novembre desembre

 70 67 51 51 64 31 

per la Policia Local per informar a l’Autoritat Jud icial 

ATESTATS INSTRUÏTS DURANT 
1020 TENDÈNCIA

ATESTATS INSTRUÏTS DURANT 
937 

NSTRUÏTS DURANT 
1011 

En aquest apartat figuren els atestats instruïts per pèrdues, les diligències informatives i les 

autoritzacions a menors per viatjar a l’estranger  

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

 

131  Intervencions policials en matèria de seguretat ciutadana que generen 

desembre TOTAL 

35 643 

per la Policia Local per informar a l’Autoritat Jud icial 

TENDÈNCIA 

-17 

 
+74 

 
En aquest apartat figuren els atestats instruïts per pèrdues, les diligències informatives i les 
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ATESTATS PER FETS CONEGUTS PER LA POLICIA LOCAL

 

CONTRA LES PERSONES  Lesions

Abusos sexuals

Maltractament en l'àmbit de la llar

Violència fis/psíq habitual en l'àmbit de la llar

Amenaces

Coaccions

Resta de delictes contra les persones

Total delictes contra les persones

CONTRA EL PATRIMONI Robatori amb força a domicili

Robatori amb força empresa

Robatori amb força establiment

Robatori amb força interior de vehicle

Robatori amb força resta

Robatori amb violència i/o domicili

Robatori amb violència i/o establiment

Robatori amb violència i/o. Estrebada

Robatori amb violència i/o espai públic

Robatori amb violència i/o resta

Robatori furt d'us

Furts

Danys

Estafes

Resta de delictes contra el patrimoni

Total delictes contra el patrimoni

CONTRA LA SEGURETAT 
VIÀRIA 

Conducció sota els efectes begudes 
alcohòliques/drogues

Negativa a sotmetre's a les proves

Resta de delictes contra la seguretat viària

Total delictes contra la seguretat viària

CONTRA L'ORDRE PÚBLIC Atemptat, resistència i desobediència agents 
autoritat

Resta de delictes

Total delictes contra l'ordre públic

RESTA DELICTES   

 Total delictes coneguts per la Policia Local

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

FETS CONEGUTS PER LA POLICIA LOCAL DURANT L'ANY 2018  

DELICTES 

Lesions 

Abusos sexuals 

Maltractament en l'àmbit de la llar 

Violència fis/psíq habitual en l'àmbit de la llar 

Amenaces 

Coaccions 

Resta de delictes contra les persones 

Total delictes contra les persones 

Robatori amb força a domicili 

Robatori amb força empresa 

Robatori amb força establiment 

Robatori amb força interior de vehicle 

Robatori amb força resta 

Robatori amb violència i/o domicili 

Robatori amb violència i/o establiment 

Robatori amb violència i/o. Estrebada 

Robatori amb violència i/o espai públic 

Robatori amb violència i/o resta 

Robatori furt d'us de vehicle 

Furts 

Danys 

Estafes 

Resta de delictes contra el patrimoni 

Total delictes contra el patrimoni 

Conducció sota els efectes begudes 
alcohòliques/drogues 

Negativa a sotmetre's a les proves 

Resta de delictes contra la seguretat viària 

Total delictes contra la seguretat viària 

Atemptat, resistència i desobediència agents 
autoritat 

Resta de delictes contra l'ordre públic 

Total delictes contra l'ordre públic 

 

Total delictes coneguts per la Policia Local 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

   

 % RESPECTE EL 
TOTAL 

18 52,94 

3 0 

10 38,46 

1 16,67 

15 27,78 

5 38,46 

2 12,50 

51 33,12 

16 22,73 

2 11,11 

13 50 

13 50 

15 68,18 

2 50 

2 40 

11 33,33 

9 53,33 

0 0 

11 68,75 

107 54,87 

132 74,16 

83 45,11 

5 20 

424 53,88 

23 92 

1 100 

18 52,94 

42 70 

8 80 

12 0 

8 66,67 

4 22,22 

533 51,30 
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DETENCIONS –PER MOTIU DE LA DETENCIÓ
 

 
DETENCIONS  2017

 
 

DETENCIONS  2018
 

 

Infraccions denunciades Llei 4/2015 de seguretat ci utadana
 

 

0,00%

Contra les persones 

Contra el Patrimoni   

Contra la Seguretat Viària

Contra l'ordre públic  

Contra la salut pública

Resta de delictes

Ordres judicials

Detencions realitzades per la Policia Local i % que 
representen respecte el total

detencions

5
3 4 4

15

9
7

16

Infracccions denunciades  Llei 4/2015 de seguretat 
ciutadana 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

PER MOTIU DE LA DETENCIÓ- 

DETENCIONS  2017 35

DETENCIONS  2018 52

Infraccions denunciades Llei 4/2015 de seguretat ci utadana  

19

17

0

6

2

3

5

54,84%

0,00%

66,67%

40%

30%

21,74%

Detencions realitzades per la Policia Local i % que 
representen respecte el total

detencions % detencions per tipus penal Policia Local

5
7

4 4

1516

24

6 6

13

5

Infracccions denunciades  Llei 4/2015 de seguretat 
ciutadana -comparativa 2017-2018

Any 2017 Any 2018

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

 

35 

52 

 

 

44,19%

54,84%

Detencions realitzades per la Policia Local i % que 

4
1 2

9
12

4

Infracccions denunciades  Llei 4/2015 de seguretat 
2018-



Memòria 2018 

                                                  Policia Local de Sant Andreu de la Barca
30 

 

 

 

DENUNCIES LLEI 
4/2015 

Any 201

TOTAL 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Any 2017 Any 2018 

57 126 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

Tendència 

             +69 
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POLICIA DE TRÀNSIT
 ESTUDI DE L’ACCIDENTABILITAT

Evolució dels accidents de trànsit a la ciutat  per  
 

 

249
258

285

301

200 200
192

208

222

234

163
156

57
50

63
67

37
44

0

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolució dels accidents de trànsit a la ciutat  per 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

POLICIA DE TRÀNSIT  
ESTUDI DE L’ACCIDENTABILITAT 

Evolució dels accidents de trànsit a la ciutat  per  tipologia  

143

160

150
158 161 159

163

137

85

105

120

104

116
120

115
121

83

46
38 40

46
42 41 44 42

54

39

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolució dels accidents de trànsit a la ciutat  per 
tipologia 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

 

Evolució dels accidents de trànsit a la ciutat  per 

Total accidents

Accident danys materials

Accidents amb danys personals
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Any 

2016 

2017 

2018 

 

 

 

 Any 

2016 

2017 

2018 

 

 

 

 

 Any 

2016 

2017 

2018 

 
 

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Total accidents % variació any   anterior

163 +2,51% 

137 -15,95% 

85 -37.96% 

Accidents danys 
materials 

% variació any   anterior

121 +5,21% 

83 -31,40% 

46 -55,42% 

Accidents danys 
personals 

% variació any   anterior

42 -4,54% 

54 +22,23% 

39                -38,46% 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

% variació any   anterior 

 

% variació any   anterior 

 

 

% variació any   anterior 
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Horaris  
 

11 6

29

9 9 14

0
10
20
30
40

DE 0´00 A 
6´59 HORES

DE 7´00 A 
8´59 HORES

DE 9´00 A 
11´59 

HORES 

Horaris accidents 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

16
22 20 20

8 8 11 11

00 A 

HORES 

DE 12´00 A 
13´59 

HORES

DE 14´00 A 
15´59 

HORES

DE 16´00 A 
17´59 

HORES

DE 18´00 A 
19´59 

HORES

Horaris accidents -comparativa 2017-2018

2017 2018

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

 

 

8 57 8

DE 20´00 A 
21´59 

HORES

DE 22´00 A 
23´59 

HORES

2018-
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Dies de la setmana  
 

Tipus d’accident  
 

 

 

 

6

28

15 14

0

10

20

30

DILLUNS DIMARTS 

Dies de la setmana 

0

5

10

15

20

25

30

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

22 24
20

24

12
16 17

DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

Dies de la setmana -comparativa 2017-2018

2017 2018

Tipus d'accident

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

 

 

24

13

5 6

DISSABTE DIUMENGE

2018-

2018
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Causes dels accidents:
 

 

71

0

50

100

INFRACCIÓ

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

 

Causes dels accidents:  

3 1

ESTAT DE LA VIA ESTAT VEHICLE

Causes dels accidents

2018

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

 

10

ALTRES
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Localització dels accidents:

 

 

Lesivitat als accidents  
 

 

 

 

 

 

 

 

55

19

0

20

40

60

ZONA URBANA ZONA 
INTERURBANA

Localització vial dels accidents

137
8385

0

100

200

total accidents danys materials

Lesivitat accidents de trànsit 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Localització dels accidents:  

 

11 16

46

TRAVESSIA ROTONDA RECTA CORBA

Localització vial dels accidents

localització punt de l'accident

54 6046 39 45

danys materials danys personals ferits

Lesivitat accidents de trànsit -comparativa 2017
2018-

2017 2018

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

 

 

7
16

CORBA INTERSECCIÓ

0 0

morts

comparativa 2017-
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Localització dels accidents de circulació de l’any 2018

Lloc de l'accident Accident amb ferits

Almeria, c. d’ 

Anoia, c. de l' 

Barcelona, crta. de 

Bonaventura Pedemonte, c.de 

Camp Llarg,c.del 

Clavell,c.del 

Constitució,av.de la 

Creu, c.de la 

Empordà,c.de l' 

Esport, via de l' 

Gaspar de Preses,c.de 

Passeig Generalitat 

Granada,c.de 

Indústria,c.de la 

Josep Ros i Ros, C. 

Jurats, c. dels 

Major, c. 

Martorell,Ctra. de  

Montpedrós, c. de 

NII-a 

Pedraforca,av del 

Pintor Ramon Casas,c.del 

Priorat,c.del 

Raval de Corbera,c.del 

Rector Juanico,c.del 

Sant Felip Neri,c.de 

Sant Andreu,av.de 

Santiago Russinyol, c. de 

Torre Bovera,c.de la 

Tomas Vives, c. de  

Verge del Pilar, C. de la  

 

 
TOTAL ACCIDENTS 

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

ents de circulació de l’any 2018 

Accident amb ferits Accident sense ferits 

0 1 

1 2 

5 2 

0 2 

0 2 

0 1 

5 4 

0 1 

0 1 

5 1 

0 1 

0 1 

0 1 

1 3 

0 1 

0 1 

0 1 

3 2 

1 2 

5 5 

1 1 

1 0 

1 1 

0 1 

3 0 

0 2 

1 2 

0 1 

1 0 

2 0 

3 3 

39 46 

TOTAL ACCIDENTS  85 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   
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Tipus de vehicles implicas als accidents
 

 

Perfil de les persones implicades als accidents
 

115

14
11

Típus de vehicles implicats als accidents

3

13
20 23

1

10

18
13

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Perfil  de les persones implicades als accidents
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Denúncies de trànsit imposades

 

Detracció de punts  
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circulació  RGC I 

LSV 
Ordenança 

circulació (zona 
blava) 

Servei Català 
Trànsit 

Total 
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trànsit imposades  

646

2

Detracció de punts

2016 2017 2018 TENDÈNCIA

3246 2512 3024 
 

1311 1167 1678 
 

109 96 98 
 

3355 3775 4800  
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Mesures preventives  
 

MESURES PREVENTIVES

Retirada vehicles  per infracció

Immobilitzacions  

Total  

 

Vehicles 
desplaçats 

Total  

 

Enganxalls 

Total  

 

Serveis de senyalització
 

El departament de la Policia Local realitza tasques molt diverses relacionades 
amb el trànsit. Destaquem a la següent gràfica els serveis de senyalització que 
es duen a terme per motius diversos (
descàrregues de materials, etc). També hem inclòs en aquest apartat el control 
diari per part dels policies de la senyalització vertical i horitzontal, esdevé un 
aspecte molt important ja que el bon manteniment d’aquesta senyalització ens 
reportarà una reducció dels accidents,
millora en la sensació de seguretat

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

MESURES PREVENTIVES 

2017 2018 

per infracció  470 439 

33 27 

 503 466 

2017 2018 

333 302 

2017 2018 

80 62 

Serveis de senyalització  

l departament de la Policia Local realitza tasques molt diverses relacionades 
amb el trànsit. Destaquem a la següent gràfica els serveis de senyalització que 
es duen a terme per motius diversos (OVP talls carrers, mudances, 
descàrregues de materials, etc). També hem inclòs en aquest apartat el control 
diari per part dels policies de la senyalització vertical i horitzontal, esdevé un 
aspecte molt important ja que el bon manteniment d’aquesta senyalització ens 

rà una reducció dels accidents, un augment de l’ordre en el trànsit
millora en la sensació de seguretat. 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

TENDÈNCIA 

 

 

 

TENDÈNCIA 

 

TENDÈNCIA 

 

l departament de la Policia Local realitza tasques molt diverses relacionades 
amb el trànsit. Destaquem a la següent gràfica els serveis de senyalització que 

OVP talls carrers, mudances, càrregues i 
descàrregues de materials, etc). També hem inclòs en aquest apartat el control 
diari per part dels policies de la senyalització vertical i horitzontal, esdevé un 
aspecte molt important ja que el bon manteniment d’aquesta senyalització ens 

un augment de l’ordre en el trànsit i una 
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Servei de protecció escolar
 

Una any més, des del passat mes de setembre, la Policia Local de Sant Andreu 
de la Barca ha desplegat un disp
compliment de la normativa de trànsit, a facilitar a fluïdesa circulatòria i a reduir 
els accidents a l’entorn escolar. 
nostra ciutat esdevé un dels serveis més 
increment de la mobilitat 
vegades indiscriminat del vehicle privat fonamenta la nostra presència al voltant 
de les escoles o en les zones d’influència. Durant l
total de   2873   serveis de protecció escolar a les escoles d’educació infantil 
primària i als instituts.  

Val a dir que en aquest tipus de servei els policies realitzen
regulació i ordenació del trànsit, també fa 
seguretat ciutadana a l’entorn dels centres escolars.
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Servei de protecció escolar  

Una any més, des del passat mes de setembre, la Policia Local de Sant Andreu 
de la Barca ha desplegat un dispositiu específic dirigit a incrementar el 
compliment de la normativa de trànsit, a facilitar a fluïdesa circulatòria i a reduir 
els accidents a l’entorn escolar. La protecció dels més menuts i dels joves de la 

esdevé un dels serveis més importants en matèria de trànsit. L’
de la mobilitat derivat de les entrades i sortides a les escoles i l’ús de 

vegades indiscriminat del vehicle privat fonamenta la nostra presència al voltant 
de les escoles o en les zones d’influència. Durant l’any 2018 hem realitzat un 

serveis de protecció escolar a les escoles d’educació infantil 

que en aquest tipus de servei els policies realitzen
regulació i ordenació del trànsit, també fa tasques preventives en matèria de 

l’entorn dels centres escolars. 

541

479

Serveis de senyalització  -comparativa any 
2017-2018-

2017 2018

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

 

Una any més, des del passat mes de setembre, la Policia Local de Sant Andreu 
ositiu específic dirigit a incrementar el 

compliment de la normativa de trànsit, a facilitar a fluïdesa circulatòria i a reduir 
i dels joves de la 

importants en matèria de trànsit. L’ 
derivat de les entrades i sortides a les escoles i l’ús de 

vegades indiscriminat del vehicle privat fonamenta la nostra presència al voltant 
hem realitzat un 

serveis de protecció escolar a les escoles d’educació infantil ,  

que en aquest tipus de servei els policies realitzen tasques de 
tasques preventives en matèria de 

comparativa any 
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Vehicles en estat d’abandonament: 
 

 

Aquest servei té com  a missió principal la detecció i gestió d’aquells vehicles a 
motor presumptament abandonats a les vies i espais públics de la ciutat. La 
presència d’aquests vehicles al carrer fa minvar el nombre d’estacionaments 
superfície útils, així com la rotació equitativa d’aquests estacionaments. També 
incrementa el risc de lesions, en cas que estigui total o parcialment 
desballestat,  la sensació d’inseguretat entre els ciutadans
l’entorn públic. 

La gestió realitzada per part de la Policia Local de forma subsidiària, quan 
l’obligat a fer-ho no ho fa, va des de la retirada del vehicle al dipòsit municipal a 
la instrucció del procediment administratiu per abandonament contra el 
propietari del vehicle. 
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Vehicles en estat d’abandonament:  

   

 

 

 

 

Aquest servei té com  a missió principal la detecció i gestió d’aquells vehicles a 
motor presumptament abandonats a les vies i espais públics de la ciutat. La 
presència d’aquests vehicles al carrer fa minvar el nombre d’estacionaments 

així com la rotació equitativa d’aquests estacionaments. També 
incrementa el risc de lesions, en cas que estigui total o parcialment 
desballestat,  la sensació d’inseguretat entre els ciutadans i , per tant, 

r part de la Policia Local de forma subsidiària, quan 
ho no ho fa, va des de la retirada del vehicle al dipòsit municipal a 

la instrucció del procediment administratiu per abandonament contra el 

2937

2018

Servei de protecció escolar

Escoles d'educació infantil i primària i instituts
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Aquest servei té com  a missió principal la detecció i gestió d’aquells vehicles a 
motor presumptament abandonats a les vies i espais públics de la ciutat. La 
presència d’aquests vehicles al carrer fa minvar el nombre d’estacionaments en 

així com la rotació equitativa d’aquests estacionaments. També 
incrementa el risc de lesions, en cas que estigui total o parcialment 

, per tant, degrada 

r part de la Policia Local de forma subsidiària, quan 
ho no ho fa, va des de la retirada del vehicle al dipòsit municipal a 

la instrucció del procediment administratiu per abandonament contra el 
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Aquesta gestió inclou, en ocasions, nombroses gestions de tramitació o 
resolució d’anotacions de precintaments, embargaments, reserves de domini, 
gestions de vehicles dipositats pels jutjats, així com totes les relacionades amb 
la localització i informació dels titulars de
recuperar o no el seu vehicle. 

Gestió de vehicles 
abandonats 
Expedients 
gestionats 
Vehicles controlats 
/ el titular el retira 
abans de finalitzar 
l’expedient- 
Expedients en 
tràmit en 
l’actualitat 
Entrades al dipòsit 
de vehicles a 
petició judicial 
judicial 

Expedients que 
han finalitzat amb 

el trasllat del 
vehicle a un centre 
de tractament de 

residus per la seva 
descontaminació, 
destrucció i baixa 

definitiva 
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clou, en ocasions, nombroses gestions de tramitació o 
resolució d’anotacions de precintaments, embargaments, reserves de domini, 
gestions de vehicles dipositats pels jutjats, així com totes les relacionades amb 
la localització i informació dels titulars dels vehicles perquè manifestin si volen 
recuperar o no el seu vehicle.  

2016 2017 

99 92 

38 94 

15 40 

0 2 

45 66 
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clou, en ocasions, nombroses gestions de tramitació o 
resolució d’anotacions de precintaments, embargaments, reserves de domini, 
gestions de vehicles dipositats pels jutjats, així com totes les relacionades amb 

ls vehicles perquè manifestin si volen 

2018 

178 

34 

67 

0 

60 
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POLICIA ASSISTENCIAL:
 

Recull d’intervencions relacionades amb la Policia 

departaments i/o institucions:

gener febrer març abril maig

12 13 16 13 20 

 

Informes adreçats a serveis socials 
de l’ Ajuntament 
Indigència  
Insalubritat domicili  
Menors en situació de risc
Persones grans  
Violència domèstica  
Violència gènere  
Varis serveis socials  

TOTAL 

  

 

SALA DE COORDINACIÓ OPERATIVA
RELACIÓ DE TRUCADES TELEFÓNIQUES  REBUDES

MES 
GENER 
FEBRER 

MARÇ 
ABRIL 
MAIG 
JUNY 

JULIOL 
AGOST 

SETEMBRE 
OCTUBRE 

NOVEMBRE 
DESEMBRE 

TOTAL TRUCADES

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

POLICIA ASSISTENCIAL:  

Recull d’intervencions relacionades amb la Policia Assistencial sense informe a altres 

departaments i/o institucions: 

maig juny julol agost setembre octubre novembre desembre

 19 21 19 21 11 11 

Informes adreçats a serveis socials  

1 
2 

Menors en situació de risc  27 
25 
5 
6 
30 

290 
 

SALA DE COORDINACIÓ OPERATIVA  
RELACIÓ DE TRUCADES TELEFÓNIQUES  REBUDES  

2017 2018 
977 1057 
821 848 
1141 1121 
986 1063 
1361 1263 
1404 1493 
1264 1486 
1138 1453 
1283 1384 
1205 1488 
1080 1298 
1088 893 

TOTAL TRUCADES  
 

13748 
 

14847 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

Assistencial sense informe a altres 

desembre TOTAL 

18 194 

TENDÈNCIA 
+1099 
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Educació vial a les escoles:
 

 

Centres d’educació  infantil i p

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Educació vial a les escoles:  

 

 

 

 
Foto: Agents 1039 i 1047  

Formadors en matèria de Seguretat Vial.

 

 

 

 

 

 

Centres d’educació  infantil i p rimària  
 

 

 

Durant el curs 201
formadors de la Policia Local ha
donat diverses  xerrades d’educació 
viària als cursos de P5 d’educació 
infantil i de sisè de primària en tots 
els centres educatius del 
municipi. 
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Formadors en matèria de Seguretat Vial. 

curs 2017-2018 els 
la Policia Local han 

xerrades d’educació 
viària als cursos de P5 d’educació 
infantil i de sisè de primària en tots 
els centres educatius del nostre 
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P5: Els formadors mitjançant una moqueta de 

qual hi ha representat un espai urbà amb els seus elements bàsics, comuns i 

característics, (cases, carrers, avingudes, mitjans de transports, senyals de 

trànsit, papereres...), i que serveix de suport per col·locar

vuit imatges d’accions , han fet participar els nens i les nenes, que s’identifiquin 

amb els personatges, i que desenvolupin el concepte de risc a partir de 

situacions i actituds quotidianes.

L’objectiu d’aquestes classes ha estat aproximar el f

crear actituds de respecte cap a les senyals de tràfic, adquirir hàbits de 

comportament i prudència com a vianants, com viatjar adequadament en els 

vehicles particulars i col·lectius sobretot donant molta importància a la utilitz

del cinturó de seguretat per evitar lesions greus.

Total d’alumnes de P5 participants a les sessions 
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P5: Els formadors mitjançant una moqueta de grans dimensions (3x3m) en la 

qual hi ha representat un espai urbà amb els seus elements bàsics, comuns i 

característics, (cases, carrers, avingudes, mitjans de transports, senyals de 

trànsit, papereres...), i que serveix de suport per col·locar-hi una col

vuit imatges d’accions , han fet participar els nens i les nenes, que s’identifiquin 

amb els personatges, i que desenvolupin el concepte de risc a partir de 

situacions i actituds quotidianes. 

L’objectiu d’aquestes classes ha estat aproximar el fenomen circulatori al nen, 

crear actituds de respecte cap a les senyals de tràfic, adquirir hàbits de 

comportament i prudència com a vianants, com viatjar adequadament en els 

vehicles particulars i col·lectius sobretot donant molta importància a la utilitz

del cinturó de seguretat per evitar lesions greus. 

Total d’alumnes de P5 participants a les sessions 310 alumnes. 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

grans dimensions (3x3m) en la 

qual hi ha representat un espai urbà amb els seus elements bàsics, comuns i 

característics, (cases, carrers, avingudes, mitjans de transports, senyals de 

hi una col·lecció de 

vuit imatges d’accions , han fet participar els nens i les nenes, que s’identifiquin 

amb els personatges, i que desenvolupin el concepte de risc a partir de 

enomen circulatori al nen, 

crear actituds de respecte cap a les senyals de tràfic, adquirir hàbits de 

comportament i prudència com a vianants, com viatjar adequadament en els 

vehicles particulars i col·lectius sobretot donant molta importància a la utilització 
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SISÈ:  Una hora de classe dividida en 3 fases.

1ª Fase amb l’objectiu de fer reflexionar als alumnes sobre els desplaçaments i 

sobre les conductes segures o de risc. En grup fer pluja d’idees per identificar 

coneixements precís sobre el tema a tractar.

2ª  Fase mitjançant el plantejament d’un dilema de mobilitat segura, visionat en 

DVD, els estudiants han valorat el risc d’anar amb bicic

elements de seguretat passiva, com ara els casc, i conèixer les raons que ens 

fan decidir tenir una o altre conducta.

3ª  Fase una xerrada de sensibilització i normes bàsiques de civisme i 

convivència perquè valorin el poble com a 

tot el mobiliari urbà i la diversitat de persones amb les que convivim.

Total d’alumnes de Sisè que 

.Instituts d’educació s ecundaria

El formadors de la Policia Local ha donat unes xerrades d’educació viària als 

instituts  de la localitat. Aquestes sessions han e

i 3r d’ ESO amb l’objectiu de reduir el número d’accidents que es produeixen a 

la xarxa viària. 

Sessions amb 330 alumnes de 1

anys.  

El nois d’aquestes edats valoren molt l’opinió del grup i arriben a preferir 

l’estima i la consideració del grup a la pròpia seguretat. 

Amb aquestes sessions que consisteixen en la confecci

visionat d’un DVD on es planteja un dilema de mobilitat segura i uns treballs en 

petits grups, el formador intenta treballar amb l’alumne sobre la conducta de 

risc que suposa deixar-me portar, imitant les conductes que poden suposar 

risc, no prenent una decisió pròpia i provocar en l’alumne un canvi d’actitud que 
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Una hora de classe dividida en 3 fases. 

1ª Fase amb l’objectiu de fer reflexionar als alumnes sobre els desplaçaments i 

es conductes segures o de risc. En grup fer pluja d’idees per identificar 

coneixements precís sobre el tema a tractar. 

2ª  Fase mitjançant el plantejament d’un dilema de mobilitat segura, visionat en 

DVD, els estudiants han valorat el risc d’anar amb bicicleta sense utilitzar els 

elements de seguretat passiva, com ara els casc, i conèixer les raons que ens 

fan decidir tenir una o altre conducta. 

3ª  Fase una xerrada de sensibilització i normes bàsiques de civisme i 

convivència perquè valorin el poble com a lloc de reunió i tinguin respecte per 

tot el mobiliari urbà i la diversitat de persones amb les que convivim.

Total d’alumnes de Sisè que han participat a les sessions 385 alumnes. 

ecundaria  

la Policia Local ha donat unes xerrades d’educació viària als 

Aquestes sessions han estat impartides als cursos de 1r 

ESO amb l’objectiu de reduir el número d’accidents que es produeixen a 

alumnes de 1r d’ ESO amb edats compreses entre 12 i 13 

El nois d’aquestes edats valoren molt l’opinió del grup i arriben a preferir 

l’estima i la consideració del grup a la pròpia seguretat.  

Amb aquestes sessions que consisteixen en la confecció d’un qüestionari, el 

visionat d’un DVD on es planteja un dilema de mobilitat segura i uns treballs en 

petits grups, el formador intenta treballar amb l’alumne sobre la conducta de 

me portar, imitant les conductes que poden suposar 

risc, no prenent una decisió pròpia i provocar en l’alumne un canvi d’actitud que 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

1ª Fase amb l’objectiu de fer reflexionar als alumnes sobre els desplaçaments i 

es conductes segures o de risc. En grup fer pluja d’idees per identificar 

2ª  Fase mitjançant el plantejament d’un dilema de mobilitat segura, visionat en 

leta sense utilitzar els 

elements de seguretat passiva, com ara els casc, i conèixer les raons que ens 

3ª  Fase una xerrada de sensibilització i normes bàsiques de civisme i 

lloc de reunió i tinguin respecte per 

tot el mobiliari urbà i la diversitat de persones amb les que convivim. 

alumnes.  

la Policia Local ha donat unes xerrades d’educació viària als 

stat impartides als cursos de 1r 

ESO amb l’objectiu de reduir el número d’accidents que es produeixen a 

ESO amb edats compreses entre 12 i 13 

El nois d’aquestes edats valoren molt l’opinió del grup i arriben a preferir 

ó d’un qüestionari, el 

visionat d’un DVD on es planteja un dilema de mobilitat segura i uns treballs en 

petits grups, el formador intenta treballar amb l’alumne sobre la conducta de 

me portar, imitant les conductes que poden suposar un 

risc, no prenent una decisió pròpia i provocar en l’alumne un canvi d’actitud que  
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el porti cap una conducta segura com circular com a vianant o passatger sent 

conscient de l’entorn i prenent decisions d’acord amb els seus propis criteris.

Sessions amb 355 alumnes de 3r d’

anys. 

Una proposta educativa orientada a evitar els accidents per culpa de l’alcohol.

Les activitats que es proposen parteixen del visionat d’un DVD, una conversa 

guiada i les explicacions del f

facilitant la màxima informació a l’alumnat sobre els tipus de begudes 

alcohòliques, com eliminen l’alcohol i alternatives per no agafar el vehicle

hem consumit begudes alcohóliques

Campanyes preventives:
 

Controls 
alcoholèmia 

número de proves 
totals 

  337 

 

 

 

Campanya d'alcohol i drogues 
del 08 al 14 de febrer de 2018

  

  

   

 

 

Campanya de seguretat passiva
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el porti cap una conducta segura com circular com a vianant o passatger sent 

conscient de l’entorn i prenent decisions d’acord amb els seus propis criteris.

alumnes de 3r d’ ESO amb edats compreses entre 15 i 16 

Una proposta educativa orientada a evitar els accidents per culpa de l’alcohol.

es activitats que es proposen parteixen del visionat d’un DVD, una conversa 

guiada i les explicacions del formador, tot això amb un enfocament preventiu 

facilitant la màxima informació a l’alumnat sobre els tipus de begudes 

alcohòliques, com eliminen l’alcohol i alternatives per no agafar el vehicle

hem consumit begudes alcohóliques. 

Campanyes preventives:  

Número controls 
Positives 
Penals 

Positives 
Admves.  

199 19 16 

Període 

del 08 al 14 de febrer de 2018 3 controls

31 proves

2 proves positives

29 proves negatives

Campanya de seguretat passiva 
Període 

del 15 al 20 de gener de 2018  
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el porti cap una conducta segura com circular com a vianant o passatger sent 

conscient de l’entorn i prenent decisions d’acord amb els seus propis criteris. 

ESO amb edats compreses entre 15 i 16 

Una proposta educativa orientada a evitar els accidents per culpa de l’alcohol. 

es activitats que es proposen parteixen del visionat d’un DVD, una conversa 

ormador, tot això amb un enfocament preventiu 

facilitant la màxima informació a l’alumnat sobre els tipus de begudes 

alcohòliques, com eliminen l’alcohol i alternatives per no agafar el vehicle si 

Negatives 
Refús a la 
prova 

302 0 

Resultat 

3 controls 

31 proves 

2 proves positives 

29 proves negatives 

Resultat 

 10 controls 

60 vehicles 
controlats 

2  denuncies 
cinturó 

2 denúncies SCT 
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Campanya de control de camions i furgonetes

 

  

Control ordinari  a vehicles de documentació 
admva. 

  

Campanya de control de camions i furgonetes

 

 

  

Campanya de vianants 

 

Campanya d'alcohol i drogues

 

 

  

Campanya  motocicletes 

  

Campanya control d' estupefaents i 
menors al carrer 

  

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

furgonetes 
Període 

de 26 de febrer al 04 de març de 
2018 

 

 

Control ordinari  a vehicles de documentació Període 

dia 05 de març de 2018 

 

Campanya de control de camions i furgonetes 
Període 

del 12 al 18 de març de 2018 

 

 

 

Període 

 del 16 al 22 d'abril 

Campanya d'alcohol i drogues 
Període 

del 18 de juny al 24 de juny de 
2018 

 

 

 

 
Període 

del 16 de juliol  al 22 de juliol de 
2018 

 

Campanya control d' estupefaents i 
Període 

de l'1 al 30 de setembre  
5 denúncies 4

estupefaents

 
2 actes menors al carrer

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

Resultat 

4 controls 

21 vehicles controlats 

0 denúncies 

Resultat 

9 vehicles controlats 

1 denúncia SCT 

Resultat 

4 controls 

25 vehicles controlats 

2 denuncies RGC 

3 denuncies SCT 

Resultat 

10 denúncies  

Resultat 

6 controls 

34 proves 

33 negatives 

1 positiva 

Resultat 

15 vehicles controlats 

0 denúncies 

Resultat 

5 denúncies 4-2015 per tinença 
estupefaents 

2 actes menors al carrer 
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Campanya Transport escolar i de menors

  

Campanya de seguretat passiva 

 

 

  

Campanya d'alcohol i drogues 

 

  

Campanya  coordinada de vianants

  

 

Col·laboració amb CME POE habitatge

 

 

  

Campanya de distraccions al volant

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Campanya Transport escolar i de menors 
Període 

del 17 al 23 de setembre de 
2018 6 vehicles controlats

 
0 denuncies

 
Període 

del 01 al 07 d'octubre  

 
32 vehicles inspeccionats

 
2 denuncies per no portar cinturó

 
2 denúncies ITV

Període 

20 i 21 d'octubre de 2018 

 
7 vehicles controlats

 
0 proves positives

Campanya  coordinada de vianants 
Període 

del 22 al 28 d'octubre   11 vehicles controlats

 
2 denúncies SCT

Col·laboració amb CME POE habitatge 
Període 

16 de novembre de 2018 2 punts de control

 
1 denuncia 4/2015

 
1 positiu estupefaents

 

Campanya de distraccions al volant 
Període 

del 12 al 18 de novenmbre 
de 2018 

6 denúncies

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

Resultat 

6 vehicles controlats 

0 denuncies 

Resultat 

4 controls 

32 vehicles inspeccionats 

2 denuncies per no portar cinturó 

2 denúncies ITV 

Resultat 

1 control 

7 vehicles controlats 

0 proves positives 

Resultat 

11 vehicles controlats 

2 denúncies SCT 

Resultat 

2 punts de control 

1 denuncia 4/2015 

1 positiu estupefaents 

1 ITV 

Resultat 

6 denúncies 
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Campanya d'alcohol i drogues 

 

  

 

Campanya d'alcohol i drogues 

 

  

Campanya de comerç segur 

 

-Xerrada preventiva amb la gent gran per 

• Prevenir els accidents de trànsit en el col·lectiu de gent gran i 
transmetre’ls mesures preventives.

• Consell de seguretat per evitar ser víctimes de robatoris, estafes, 
sostraccions, etc. 

D’aquesta manera volem evitar que els nostres ciutadans d’edat més a
pateixin o hagin de passar per situacions violentes o de risc per la seva 
integritat ja que són un col·lectiu molt vulnerable.

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Període 

24 i 25 de novembre de 
2018 

 

8 vehicles controlats

 

0 proves positives

Període 

del 13 al 20 de desembre  
de 2018 

3 controls

 

27 proves alcoholèmia negatives

 
2 proves drogotest positives

Període Resultat delictes coneguts

10 de desembre de 2018 al 14 de 
gener de 2019 

2 delictes de furt lleus

amb la gent gran per un doble objectiu: 

Prevenir els accidents de trànsit en el col·lectiu de gent gran i 
transmetre’ls mesures preventives. 
Consell de seguretat per evitar ser víctimes de robatoris, estafes, 

 

D’aquesta manera volem evitar que els nostres ciutadans d’edat més a
pateixin o hagin de passar per situacions violentes o de risc per la seva 
integritat ja que són un col·lectiu molt vulnerable. 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

Resultat 

1 control 

8 vehicles controlats 

0 proves positives 

Resultat 

3 controls 

alcoholèmia negatives 

2 proves drogotest positives 

Resultat delictes coneguts 

2 delictes de furt lleus 

Prevenir els accidents de trànsit en el col·lectiu de gent gran i 

Consell de seguretat per evitar ser víctimes de robatoris, estafes, 

D’aquesta manera volem evitar que els nostres ciutadans d’edat més avançada 
pateixin o hagin de passar per situacions violentes o de risc per la seva 
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La Unitat canina 
 

La unitat canina de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca e
per dos agents i cinc gossos els quals 
Aquesta unitat constituei
molt activa a assolir diferents fites policials. A hores d’ara els  gossos que van 
començar a treballar a la nostra unitat
ser grans i ja estem ja fent el 
i DUC, actualment a la Policia Local d’Esplugues de LLobregat
oferir-los una bona jubilació plena de carinyo, benestar i 
altruistes prestats. 

Tot i que encara faran alguns serveis aïllats volem deixar constància de la gran 
aportació que han fet en els darrers anys.

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

La unitat canina de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca e
gossos els quals formem continuadament 

Aquesta unitat constitueix un referent a nivell nacional i ens ajuden de forma 
molt activa a assolir diferents fites policials. A hores d’ara els  gossos que van 
començar a treballar a la nostra unitat canina l’any  2009-2010, 

estem ja fent el corresponent canvi generacional (KENIA
actualment a la Policia Local d’Esplugues de LLobregat

los una bona jubilació plena de carinyo, benestar i agraïment pels treballs 

Tot i que encara faran alguns serveis aïllats volem deixar constància de la gran 
aportació que han fet en els darrers anys. 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kenia  

 

 

 

 

 

Foto: Troy  

 

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

La unitat canina de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca està formada 
ment  durant l’any. 

x un referent a nivell nacional i ens ajuden de forma 
molt activa a assolir diferents fites policials. A hores d’ara els  gossos que van 

2010,  comencen a 
canvi generacional (KENIA- TROY)  

actualment a la Policia Local d’Esplugues de LLobregat. Ara hem d’ 
agraïment pels treballs 

Tot i que encara faran alguns serveis aïllats volem deixar constància de la gran 
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La nova generació de gossos:

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

La nova generació de gossos:  

 

 

 

Foto:  Brava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  Loki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Hook 

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   
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Tasques principals durant l’any 2018 d’aquesta unit at

-Actuacions en les zones on es detecta el consum de substàncies 
estupefaents. 

-Vigilància preventiva als voltants de centres educatius

-Recolçar a la secció de patrulles en els controls  de pas o en els serveis on 
sigui necessari. 

-Actuacions en alteracions de l'ordre públic (baralles).

-Vigilància del teixit comercial del municipi i recolçament de les tasques de 
proximitat. 

-Recerca de tot tipus de substàncies estupefaents.

-Realitzar jornades de convivència i apropament als menuts de  les  escoles 
bressol municipals. 

- Realitzar xerrades sobre consum de drogues i civisme en Instituts

- Vetllar pel  compliment de 
totes aquelles problemàtiques relacionades amb animals de companyia.

- Recolçament teòric i pr

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Tasques principals durant l’any 2018 d’aquesta unit at a la població

Actuacions en les zones on es detecta el consum de substàncies 

Vigilància preventiva als voltants de centres educatius i de parcs.

Recolçar a la secció de patrulles en els controls  de pas o en els serveis on 

Actuacions en alteracions de l'ordre públic (baralles). 

Vigilància del teixit comercial del municipi i recolçament de les tasques de 

Recerca de tot tipus de substàncies estupefaents. 

Realitzar jornades de convivència i apropament als menuts de  les  escoles 

Realitzar xerrades sobre consum de drogues i civisme en Instituts

compliment de l'ordenança en tinença d'animals domèstics i tractar 
totes aquelles problemàtiques relacionades amb animals de companyia.

Recolçament teòric i pràctic d’ unitats canines d’altres municipis

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

a la població : 

Actuacions en les zones on es detecta el consum de substàncies 

i de parcs. 

Recolçar a la secció de patrulles en els controls  de pas o en els serveis on 

Vigilància del teixit comercial del municipi i recolçament de les tasques de 

Realitzar jornades de convivència i apropament als menuts de  les  escoles    

Realitzar xerrades sobre consum de drogues i civisme en Instituts.  

en tinença d'animals domèstics i tractar 
totes aquelles problemàtiques relacionades amb animals de companyia. 

d’altres municipis.   
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Durant l’any 2018 la unitat canina ha participat 

- Exhibicions col·laborant amb
Esteve de Sesrovires i Cornellà de Llobregat). 

–Exhibicions benèfiques per a la recaptació de fons per l’Hospital 
Joan de Deu d’Esplugues de Llobregat 
 
-Participació en I Jornada
formació de la Policia Federal de Bélgica.
 
-Participació en una jornada a  Cieza 
 
-Participació  en l’ Organizació d’ una Jornada Internacional amb la participació 
de la Unitat Canina de la Policía de Nueva York, Bélgica, Londres, Guàrdia 
Civil, Mossos d Esquadra i altres  Policías Locales d’Espanya.
 
-Entrenament continu amb diferents cossos de Pol
 
_Col·laboració en la formació d’unitats canines  a altres poblacions Amp
Tortosa, Sant Esteve de Sesrovires
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

la unitat canina ha participat fora de la nostra població

Exhibicions col·laborant amb  altres unitats a altres municipis (Amposta, Sant 
Esteve de Sesrovires i Cornellà de Llobregat).  

Exhibicions benèfiques per a la recaptació de fons per l’Hospital 
Joan de Deu d’Esplugues de Llobregat -Pels  Valents-. 

Jornada Internacional a  Cornellà de Llobregat  
formació de la Policia Federal de Bélgica. 

Participació en una jornada a  Cieza  

en l’ Organizació d’ una Jornada Internacional amb la participació 
de la Unitat Canina de la Policía de Nueva York, Bélgica, Londres, Guàrdia 
Civil, Mossos d Esquadra i altres  Policías Locales d’Espanya. 

Entrenament continu amb diferents cossos de Policia. 

_Col·laboració en la formació d’unitats canines  a altres poblacions Amp
de Sesrovires, Vic, Salou, Cornellà  de Llobregat etc..

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

fora de la nostra població : 

altres unitats a altres municipis (Amposta, Sant 

Exhibicions benèfiques per a la recaptació de fons per l’Hospital pediàtric Sant 

Cornellà de Llobregat  i a l’escola de 

en l’ Organizació d’ una Jornada Internacional amb la participació 
de la Unitat Canina de la Policía de Nueva York, Bélgica, Londres, Guàrdia 

_Col·laboració en la formació d’unitats canines  a altres poblacions Amposta, 
de Llobregat etc.. 
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Foto:Lliurament de placa I Jornada Internacional de Guies Canins a Cornella

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

placa I Jornada Internacional de Guies Canins a Cornella de Llobregat. 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   
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-Col·laboració  amb registres

  en vehicles i establiment

-Col·laboració  amb registres conjuntament amb altres P
Amposta-,  en vehicles i establiments oberts al públic.

- Col·laboracions amb diferents m

-Xerrades sobre drogues i exhibició en els IES Mo

  i Sant Andreu  -515 alumnes han rebut aquesta formació

-Exhibició en les escoles bressol.

-Exhibició  a les Escoles  de la població 

-Exhibició i col·laboració amb Creu Roja per els nens desafavorits.

-Col·laboració amb diferents protectores d’animals per afavorir l’acollida dels 
gossos abandonats. 

-Seguiment de les campanyes de control d’animals.

-Entrevistes constants amb els 
determinats casos (possibles enverinaments, maltractes, etc).

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

amb registres, conjuntament amb Mossos d’Esquadra

i establiments oberts al públic. 

Col·laboració  amb registres conjuntament amb altres Policies Locals 
en vehicles i establiments oberts al públic. 

Col·laboracions amb diferents mitjans  de comunicació . 

Xerrades sobre drogues i exhibició en els IES Montserrat Roig , Palau 

515 alumnes han rebut aquesta formació-  

escoles bressol. 

a les Escoles  de la població -2210 escolars- 

Exhibició i col·laboració amb Creu Roja per els nens desafavorits.

Col·laboració amb diferents protectores d’animals per afavorir l’acollida dels 

les campanyes de control d’animals. 

Entrevistes constants amb els veterinaris del municipi per fer seguiment de 
determinats casos (possibles enverinaments, maltractes, etc). 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

conjuntament amb Mossos d’Esquadra, 

olicies Locals –Salou, 

tserrat Roig , Palau  

Exhibició i col·laboració amb Creu Roja per els nens desafavorits. 

Col·laboració amb diferents protectores d’animals per afavorir l’acollida dels 

veterinaris del municipi per fer seguiment de 
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Continuació del p rojecte Lucia

La Lucía és una nena de 8 anys

trastorn de l’espectre autista (TEA). La Kènia és una gossa, també de 8 anys, 

de la Unitat Canina de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca, que està a 

punt de jubilar-se i. Des del novembre les dues s’han

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

rojecte Lucia         

La Lucía és una nena de 8 anys, veïna de Sant Andreu de la Barca, que té un 

trastorn de l’espectre autista (TEA). La Kènia és una gossa, també de 8 anys, 

de la Unitat Canina de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca, que està a 

se i. Des del novembre les dues s’han fet grans amigues.

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

 

, veïna de Sant Andreu de la Barca, que té un 

trastorn de l’espectre autista (TEA). La Kènia és una gossa, també de 8 anys, 

de la Unitat Canina de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca, que està a 

fet grans amigues. 
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 Com a mínim un parell d’hores a la setmana comparteixen estones de joc i 

diversió. Per a la Kènia suposa fer una activitat diferent de la quotidiana, per a 

la Lucía és un estímul i un gran ajut en el seu aprenentatge.

Ja hem fet el lliurament del gos del qual disposarà la Lucia. Val a dir que 

continua el seguiment i avalució dels resultats per part dels guies canins.

En aquests  mesos  la relació entre la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Com a mínim un parell d’hores a la setmana comparteixen estones de joc i 

diversió. Per a la Kènia suposa fer una activitat diferent de la quotidiana, per a 

la Lucía és un estímul i un gran ajut en el seu aprenentatge. 

lliurament del gos del qual disposarà la Lucia. Val a dir que 

continua el seguiment i avalució dels resultats per part dels guies canins.

relació entre la  Lucía i el gos ha obtingut bons resultats.

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   

Com a mínim un parell d’hores a la setmana comparteixen estones de joc i 

diversió. Per a la Kènia suposa fer una activitat diferent de la quotidiana, per a 

lliurament del gos del qual disposarà la Lucia. Val a dir que 

continua el seguiment i avalució dels resultats per part dels guies canins. 

i el gos ha obtingut bons resultats. 
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Imatges Policia Local
 

 

 

 

Policia Local de Sant Andreu de la Barca

Local  

Policia Local de Sant Andreu de la Barca   
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Foto: Control de pas  
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