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La Llei 4/2003, de 7 d’abril,
d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya estableix els
criteris de la planificació estratègica
com un mitjà per a concretar,
coordinar i harmonitzar les
polítiques públiques de seguretat
que han de donar resposta als
reptes que sorgeixen a Catalunya i a
l’àmbit local.

D’acord amb aquesta llei, els
municipis que disposen de serveis
de policia local han de crear una
junta local de seguretat que,
presidida per l’alcalde o
l’alcaldessa, ha d’impulsar, liderar
l’elaboració i aprovar un pla general
de seguretat per al municipi
respectiu. 

D’aquesta manera, els plans locals
de seguretat han de servir per donar
resposta a les necessitats
específiques de seguretat en l’àmbit
municipal.

El pla local de seguretat es pot definir
com un instrument que, en l'àmbit
municipal, a partir d’una diagnosi
inicial, permet ordenar en el temps les
actuacions en l'àmbit de la seguretat i
identificar-ne les accions i els
paràmetres per avaluar-ne l’eficàcia 

 (Guia per a l'elaboració dels plans locals de seguretat)

EL PLA LOCAL DE SEGURETAT



SÓN ELS COSSOS
DE POLICIA

LOCAL QUE HI HA
A CATALUNYA

214

64%

81%

NO REALITZEN
CAP TIPUS

D'ANÀLISI DE LA
SEGURETAT
CIUTADANA

DESITJARIEN
INCORPORAR UN

ANALISTA EN
SEGURETAT

El primer benefici és una
previsible millora de l’estat de
la seguretat al municipi i de
l’atenció a les necessitats de la
població.
Implica en el procés als
diversos actors i operadors
relacionats amb la seguretat i
permet avançar conjuntament
cap a la recerca d’estratègies
concertades.
Obre canals de participació
ciutadana que permeten
incrementar la contribució de
la població en la gestió
municipal i s'afavoreix la
legitimitat.
Permet una racionalització de
la despesa en seguretat i una
gestió eficient dels recursos
tant humans com materials.

LA IMPORTÀNCIA DE LA
GESTIÓ LOCAL DE LA
SEGURETAT

La planificació de les polítiques de
seguretat ciutadana i per tant
l’elaboració de plans locals,
comporta un esforç pels municipis,
però  també una sèrie
d’importants beneficis per a la
vida social i econòmica del
municipi, així com per a la mateixa
administració i serveis locals,
aquests són els més destacables:

Un 39,2% de la policia de
Catalunya  depèn dels
municipis

Font: Informe GRASC (2018)



FASES D'ELABORACIÓ DELS
PLANS LOCALS DE SEGURETAT

Les realitats i necessitats de cada
municipi són molt diverses. Amb la
voluntat d’harmonitzar i promoure el
consens en l’elaboració de les
polítiques entre els municipis i el
Departament d’Interior, en el marc
del Pla General de Seguretat de
Catalunya 2014-2015 es defineixen
les orientacions generals que han de
servir de referència per a la
planificació municipal. 

El mateix document, en el seu
annex, inclou a més els criteris
tècnics per a l’elaboració dels plans
locals de seguretat. 

Així, la Guia per a l’elaboració de
plans locals de seguretat descriu un
procediment estàndard i concreta el
contingut que han de tenir els plans:
posada en marxa i lideratge,
diagnosi de l’estat de la seguretat,
definició dels objectius i disseny de
les activitats, i seguiment i avaluació
del pla local de seguretat.

POSADA EN MARXA
DEL PLA

DIAGNOSI DE
L'ESTAT DE    LA
SEGURETAT AL
MUNICIPI

DEFINICIÓ DE
PRIORITATS,
D'OBJECTIUS I
DISSENY
D'ACTIVITATS

SEGUIMENT I
AVALUACIÓ



Mobilitzar els actors
involucrats en l’elaboració
del pla i mantenir la seva
participació al llarg del
procés.  

Donar-los suport durant la
fase de diagnòstic.  

Facilitar-los el procés de
definició de prioritats
estratègiques del pla.

Fer un seguiment de la
implementació de les accions
del pla i intervenir en el cas
de detectar problemes.  

Ajudar a elaborar criteris
d’avaluació dels objectius.

POSADA EN MARXA DEL
PLA

Designació del coordinador
tècnic

L’èxit de l’elaboració del pla
resideix, en bona mesura, en la
capacitat de coordinació durant
tot el procés. Aquesta
responsabilitat ha de recaure
sobre una persona amb
coneixements en la matèria i
capacitat de conduir grups de
treball, i amb una relació directa
i fluïda amb el líder polític.
 
És la responsable de
l’elaboració del pla i és
recomanable que sigui personal
de l’Ajuntament. Les seves
funcions seran:

Una visió més
objectiva i un
assessorament
especialitzat permet
ser més efectiu i
eficient en les mesures
que es prenen

Constitució del grup de treball

Elaborar el pla és una tasca
col·lectiva i la funció de la
comissió és la de garantir la
participació dels diferents
actors. Aquesta ha d’estar
integrada pels responsables
dels diferents àmbits clau de la
seguretat (policia, emergències i
protecció civil, SEM i
representants de l’equip de
govern). 

En funció de les problemàtiques
de cada municipi s’hi podran
incorporar altres actors externs
(assessors externs, taules de
seguretat, consells de barri,
associacions veïnals,etc.). 

Per assegurar-ne l’operativitat
preferentment la comissió ha de
tenir un format reduït i ha
d’existir una delimitació clara de
les responsabilitats de cada
membre. El coordinador tècnic
exercirà la direcció de l’equip.



Dades generals sobre
l’entorn físic i
sociodemogràfic
Dades criminològiques 
Dades sobre la convivència
Dades de seguretat viària i
mobilitat 
Dades d’emergències
Informació sobre l’oferta de
seguretat: recursos
disponibles.

DIAGNOSI DE L'ESTAT DE
LA SEGURETAT AL
MUNICIPI

La diagnosi de l’estat de la
seguretat és una etapa
essencial del pla local de
seguretat, perquè permet
conèixer l’abast dels problemes
relacionats amb la seguretat que
afecten el municipi, els recursos
de què es disposa per fer-hi
front i avançar cap a la recerca
de possibles solucions. 

Les diagnosis de seguretat no
s’han de convertir en un exercici
mecànic de recopilació de
dades, sinó únicament d’aquella
que permet identificar quines
situacions són prioritàries per a
l’acció. 

A títol d’exemple s’enumeren a
continuació les informacions que
s’haurien de tenir en compte:

Entrevistes amb informadors
clau
Reunions obertes
Grups d’interès
Entrevistes detallades
Treball de proximitat

Les dades quantitatives no són
suficients per obtenir una
comprensió real dels problemes.

Aquesta informació ha d’anar
acompanyada d’informació
qualitativa que han de permetre
revelar les percepcions i les
inquietuds de la ciutadania i
contribuir a l’elaboració de la
futura estratègia de prevenció. 

El procés d’obtenció de dades
qualitatives requereix rigor
metodològic, ja que afecta
entorns sensibles. Aquests són
els principals mètodes:



Quina situació concreta volem
corregir o millorar?  
Quines són les principals
manifestacions d’aquesta
situació?  
Quines són les causes o els
factors determinants que la
provoquen?  
Què volem aconseguir? 
Quins són els nostres
objectius? De quins mitjans
disposem per canviar la
situació?

Després d’identificar els objectius
marc o estratègics  (de caràcter
més genèric),  cal marcar uns
objectius específics i unes accions
que permetin fer mesurable el seu
assoliment a partir d’una sèrie
d’indicadors quantificables, per
exemple:

DEFINICIÓ DE PRIORITATS,
D'OBJECTIUS I DISSENY
D'ACTIVITATS

Un cop feta la diagnosi de la
seguretat en el municipi és
important definir els objectius i
prioritzar les actuacions sempre
d’acord amb els recursos
disponibles, tant econòmics com
humans. Aquesta priorització, per
legitimitat, ha de ser liderada per
l’alcalde o l’alcaldessa a partir de
les aportacions del grup de
treball.Una bona qualitat del
diagnòstic ajudarà a definir les
prioritats i els objectius amb els
quals s'hauria de ser capaç de
respondre a les següents
preguntes:

 



SEGUIMENT I AVALUACIÓ

El seguiment i l 'avaluació del pla
consisteix en la recollida
d'informació i la comprovació de
l'assoliment dels objectius
previstos.

Es recomana que a final de cada
any de vigència del pla es faci un
informe d'avaluació que sigui
presentat a l'alcalde o alcaldessa i
a la junta local de seguretat. En
aquest sentit, els informes podrien
tenir també caràcter trimestral
coincidint amb la celebració de les
juntes locals de seguretat.

La responsabilitat de fer-ne el
seguiment ha de recaure en
l'equip format pel coordinador i el
grup de treball i és important
establir per a cada acció una
persona responsable, amb la
capacitat de lideratge adequat
com perquè l'acció es dugui a
terme. A través d'aquesta persona
es podrà fer un seguiment sobre
l'estat d'execució de l'acció.
També pot actuar com a referent a
l'hora de valorar el seu
funcionament i eficàcia.

L'estat d'execució de les accions
previstes.
Comprovació de si les mesures
aplicades assoleixen els objectius
previstos.
Propostes de correccions de les
actuacions, en el cas que
s'evidenciïn canvis constatables en
la realitat municipal, tant pel que fa
a la situació que va ocasionar
l'acció com a les possibilitats
d'implementació o l'eficàcia
d'aquesta.

Els informes han de contenir com a
mínim la següent informació:

El procés de seguiment i avaluació
d'un pla és una tasca laboriosa i s'ha
de valorar la utilitat de comptar amb
col·laboració externa per aquesta tasca
(sobretot en l'avaluació final), que
aporti una visió no condicionada.



Diagnosi de
l'estat de la
seguretat al
municipi

Definició dels
objectius
estratègics i
disseny
d’accions

Avaluació

La fase de diagnosi se
centra en l’anàlisi de l’entorn
a partir de dades
quantitatives i qualitatives
per detectar els riscos i
necessitats de seguretat i
els recursos de què es
disposa.

És recomanable que
s’organitzi una comissió de
treball, liderada des dels
responsables de
l’Ajuntament, i amb la
presència dels actors
implicats: responsables de
la seguretat ciutadana,
d’emergències, de seguretat
viària i altres àmbits que
afectin la convivència.
Aquesta comissió
s’encarregarà de definir les
grans finalitats del pla o
objectius marc, els objectius
específics i les intervencions
concretes per a assolir-los

Els plans locals de seguretat
han de preveure
mecanismes de seguiment i
d’avaluació que permetin
conèixer l’estat d’execució
del pla i l’evolució dels
problemes de seguretat.
Durant aquesta fase caldrà
redactar informes periòdics
sobre l’estat d’execució i
compliment del pla. A
l'acabar la vigència del pla
caldrà també fer un informe
d’avaluació final.

Som criminòlegs
especialitzats en anàlisi
delictiva i amb experiència
en l’àmbit de la seguretat
ciutadana i la policia.
Analitzem les fonts
d’informació sobre seguretat
i detectem patrons i
tendències que ajuden a
dissenyar estratègies
d’intervenció més efectives i
eficients.

Oferim suport en la definició
dels objectius i en el disseny
d’estratègies de seguretat.
Disposem de personal
qualificat especialista en
l’organització i conducció de
grups de discussió i en
l’anàlisi de fons d’informació
qualitatives (entrevistes,
grups de discussió,etc.)

Per poder efectuar un
seguiment dels indicadors
hem desenvolupat una eina
de dashboard
autogestionable en versió
mòbil o d’escriptori que
permet analitzar tots els
indicadors en el seu conjunt
per tal de garantir la millora
en la presa de decisions per
part de l'organització i
l’assoliment dels
objectius.També ens
encarreguem de la redacció
dels informes d’avaluació.

OBJECTIUS DE 
LES FASES

SUPORT TÈCNIC 
QUE OFERIM



Inici dels  contactes amb les administracions, entitats i associacions del municipi, i primers
contactes amb informants clau.
Formació del grup o comissió de treball: exposició dels objectius i el funcionament del pla de
treball i recollida de la retroacció.
Recol·lecció de dades estadístiques i de fonts documentals.
Anàlisi del material quantitatiu obtingut
Realització de les entrevistes individuals i grupals.
Treball de camp/observació
Transcripció de les entrevistes
Anàlisi del material qualitatiu: registres d'observació, entrevistes i documents.
Informe preliminar sobre la diagnosi de l'estat de la seguretat al municipi.

FASE 1

Reunió del grup de treball  o comissió: es presenta l'anàlisi de les informacions recollides i es
defineixen les prioritats i els objectius
Elaboració d'estratègies i definició d'accions.

FASE 2

Elaboració d'eina de seguiment i avaluació de compliment dels objectius (dashboard).
Redacció del document final
Presentació dels resultats i propostes d'intervenció a les institucions, associacions i agents
implicats.

FASE 3

PLA DE TREBALL I 
PLANIFICACIÓ

*Aquest calendari és orientatiu i es podrà veure lleugerament modificat en funció de les necessitats de l'estudi.
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