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Introducció: La política local de seguretat.
La constant evolució de la societat, i el ritme al qual s’està donant, genera un repte continu
d’adaptació que, entre d’altres efectes, dificulta l’entesa i el consens sobre el significat d’aquells
valors que són més importants. Així doncs, conceptes que demanen cert repòs per valorar i
entendre’ls (civisme, llibertat, seguretat, etc.) estan en constant revisió producte de l’evolució
social, dificultant l’entesa per una convivència òptima.
Aquesta dinàmica d’acceleració i constant canvi, identificada des de fa diverses dècades, s’ha
vist encara més alimentada per grans sotragades, la pandèmia Covid-19 n’és l’exemple més
evident, que afegeixen un darrer element de major complexitat; la incertesa i les restriccions
corresponents sobre allò que mai ens haguéssim plantejat.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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En aquest escenari, la redacció del document que ara ens ocupa reclama, obligatòriament, un
esforç més coral que permeti introduir diferents visions i superar, de molt, la percepció ortodoxa
del que podria representar un Pla Local de Seguretat. Treballar el concepte de la seguretat de
forma aïllada en un escenari d’incertesa i constant evolució implicaria cometre un enorme error
estratègic mentre que, incorporar horitzons medi ambientals, socials, perspectives de gèneres,
d’urbanisme, de sanitat... a banda dels aspectes relacionats amb la gestió de les emergències i
la protecció civil, enriqueix i fa molt més complerta la gestió de la seguretat ciutadana i vial.
Així doncs, aquest Pla local de Seguretat de l’Ajuntament de Palafolls té com a objectiu recollir
tots aquets reptes i aconseguir que la convivència i la seguretat configurin un espai cívic, com
més lliure millor, que avanci cap a una societat cada vegada més justa i adaptada a la realitat
canviant.

Francesc Alemany i Martínez
Alcalde de Palafolls

Elaboració a càrrec de: Lluís Fontlladosa Claver
Data i lloc: Palafolls, desembre 2021

3

Òrgan

REFERÈNCIA

MEM

POLICIA LOCAL /SEGURETAT CIUTADANA

2022/000002/2938

Codi Segur de Verificació: be0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bd
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_11500222
Data Impressió: 21/03/2022 13:37:21
Pàgina 4 de 147

SIGNATURES

Ìbe0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bdWÎ

DOCUMENT

1.- CPISR-1 C Celia Majó Montes (Secretària accidental (DILIGÈNCIA: Faig constar que el Ple en sessió ordinària del dia 17/03/2022
va quedar assabentada d'aquest Pla)), 21/03/2022 13:24

Pla Local de Seguretat de l’Ajuntament de Palafolls

Criteris a seguir en la confecció del Pla local de seguretat
En la confecció d’aquest Pla Local de Seguretat s’han seguit les indicacions de la “Guia per a
l’elaboració de plans locals de seguretat” redactada per part del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya el 2013.
El Pla ha de partir d’un anàlisis de la seguretat municipal que ha de permetre definir uns
objectius generals i prioritats, que a través d’uns mitjans i recursos disponibles, poder realitzar
accions a emprendre calendaritzades per desprès avaluar-ne el resultat en un període de
vigència especificat. Tot aplicant i respectant els principis i prioritats que estableix el Pla general
de seguretat de Catalunya.

Normativa
La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
Aquesta Llei dota al sistema de seguretat publica de Catalunya d’un instrument metodològic que
ha de contribuir a la seva eficàcia i funcionalitat: El Pla general de seguretat de Catalunya, que
s’ha de convertir en referència obligada per a l’elaboració dels plans de seguretat local,
sectorials, estacionals i específics.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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També estableix la Llei l’obligatorietat pels municipis que disposin de Policia Local de crear una
junta local de seguretat, que serà presidida per l’alcalde/essa i entre les seves funcions estarà la
d’impulsar l’elaboració d’un Pla general de seguretat per al municipi o Pla Local de seguretat.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern
En resposta a la necessitat d’un canvi en la cultura de l’administració pública neix aquesta Llei.
Es pretén amb ella dotar a la ciutadania de més informació i coneixement sobre l’organització
interna dels organismes públics, els processos de presa de decisions i els compromisos
econòmics que comporten. La Llei es dota de mecanismes i recursos per poder donar resposta
a la creixent demanda social d’informació i transparència.
També inclou en el preàmbul el concepte de bon govern. Entre altres, es projecta sobre els
requeriments, objectius que s’han de donar perquè l’activitat pública es porti a terme en les
millors condicions i garanteixi uns serveis públics de qualitat. Una bona administració requereix
l’establiment d’uns estàndards mínims de qualitat i una definició clara de les condicions d’accés
als serveis i dels drets i deures dels usuaris i de l’administració.
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Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
La igualtat de dones i homes és un dret fonamental i una necessitat essencial en una societat
democràtica moderna. Malgrat aquesta afirmació, a la pràctica s’ha de reconèixer que dones i
homes no gaudeixen dels mateixos drets ja que persisteixen desigualtats polítiques,
econòmiques i culturals. I és degut a aquestes desigualtats que neix aquesta Llei. Tal com ja
s’exposa en el propi preàmbul, per tal d’assolir una igualtat efectiva de dones i homes, aquesta
Llei vol reforçar les mesures i els mecanismes concrets per a aconseguir que els poders públics
de Catalunya duguin a terme polítiques i actuacions destinades a erradicar el fenomen de la
desigualtat entre dones i homes, que col·loca les dones en una situació de subordinació i
desavantatge social i econòmic respecte dels homes. Pel que fa a les competències de
l’administració local en matèria de polítiques d’igualtat, la Llei estableix la necessitat d’integrar
la perspectiva de gènere de manera transversal en les seves actuacions.

L’Agenda 2030

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda
2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’eradicar la pobresa, lluitar contra la
desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà
l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes
globals configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el
desenvolupament mundial sostenible.
L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del
desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es
desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), a través
dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el
canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles.
Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.
Dins els 17 objectius de l’agenda 2030 en aquest Pla observem que dos d’ells tenen una relació
més directe amb la seguretat. L’objectiu 5 i l’objectiu 16.
Objectiu 5. Igualtat de gènere.
L’objectiu 5 tracte d’aconseguir la igualtat de gènere, empoderar totes les dones i nenes i
erradicar la violència i discriminació contra les dones.
Per fer això possible des d’aquest Pla local de seguretat s’incorporarà la perspectiva de gènere
per aconseguir uns entorns urbans més justos, igualitaris, segurs i sense barreres; a més
d’identificar i abordar pràctiques discriminatòries envers les dones, sobretot la violència
masclista.
Objectiu 16. Pau, justícia i institucions sòlides.
L’objectiu 16 vol promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i
desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
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Aquest objectiu remarca que el benestar de les persones, la prosperitat de les societats, l’equitat
de la ciutadania i el desenvolupament sostenible només es poden assolir en un marc de pau i de
respecte als drets fonamentals. Una fita clau és reduir la incidència dels delictes i dels actes
violents de qualsevol tipus, erradicant completament els que afectin els infants.
Aquest ODS també menciona que s’ha d’aprofundir en l’enfortiment de les institucions
públiques: han de ser eficaces, responsables i transparents, plenament compromeses amb la
lluita contra la corrupció i afavoridores d’una democràcia inclusiva, participativa i
representativa. Aquestes institucions han de protegir les llibertats fonamentals i garantir un
accés universal a la justícia, en condicions d’igualtat.
Per fer això s’analitzaran els fets delictius violents i sobretot aquells que afecten a infants, a més
es materialitzarà al Pla la importància de la participació ciutadana en les polítiques públiques
locals.

Actors necessaris per posar en marxa el Pla
L’elaboració del Pla és una tasca col·lectiva, que requereix la participació de diferents actors. Per
optimitzar el treball i garantir l’avenç del Pla, convé que hi hagi una delimitació clara de les
responsabilitats de cadascun d’ells.
La Junta Local de Seguretat es qui acorda i aprova l’elaboració del Pla Local de Seguretat.
L’Alcalde/essa, com a president/a de la Junta, impulsa l’elaboració del Pla i delimita l’àmbit
d’intervenció de cada actor.
Entre les funcions de la Junta Local de Seguretat hi ha les següents:
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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-

-

-

-

Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi i concretar les
polítiques de seguretat corresponents.
Elaborar i aprovar el Pla Local de seguretat i els plans d’actuació específics que escaiguin,
i fer-ne el seguiment i l’avaluació mitjançant un informe anual.
Conèixer els plans o mesures d’emergències, seguretat viària, seguretat en
esdeveniments públics, i d’altres que incideixin en la situació de seguretat del municipi,
i tenir-los en compte en les previsions del Pla local de seguretat.
Conèixer els serveis de seguretat privada que tenen autorització per operar en el
municipi.
Concretar en l’àmbit respectiu els mitjans i els procediments establerts de col·laboració,
coordinació i cooperació dels cossos i els serveis de seguretat que actuen en el municipi,
en el marc del conveni existent entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament.
Promoure iniciatives i formular propostes que siguin convenients als organismes
competents per a la col·laboració, la coordinació i la cooperació dels cossos i els serveis
de seguretat.
Desplegar i executar, si escau, les actuacions establertes en el conveni subscrit entre el
Departament d’Interior i l’Ajuntament.

La direcció a alt nivell serà exercida per l’Alcalde/essa o Regidor/a delegat/da.
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La coordinació tècnica l’exercirà 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. Aquesta persona
és la responsable de l’elaboració del Pla i és recomanable que sigui personal de l’Ajuntament.
La comissió de treball integrarà els diferents responsables dels àmbits clau de la seguretat
(serveis policials, d’emergències i protecció civil, serveis municipals, SEM i representats de
l’equip de govern). No ha de ser un grup molt nombrós per facilitar l’operativitat i el treball en
equip. Aquesta comissió elaborarà el Pla sota les directrius del coordinador tècnic, és a dir,és
l’encarregada de desenvolupar i concretar les actuacions o accions del Pla adequant els recursos
disponibles.
En quant a la participació dels diferents actors de la seguretat i de la ciutadania, en funció de les
problemàtiques detectades al municipi, caldrà implicar altres actors externs (associacions,
directors/es d’institut o d’escola, associacions de comerciants, representats de les empreses de
transports, representants de les empreses de seguretat privada, etc.).

PLA LOCAL DE SEGURETAT DE PALAFOLLS
Seguint les recomanacions de la guia de la Generalitat, el Pla estarà estructurat en quatre parts
o fases. La posada en marxa i l’execució, la diagnosis de l’estat de la seguretat, definició dels
objectius i disseny d’activitats, i seguiment i avaluació del pla.
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1. En la posada en marxa i execució es detalla el calendari d’execució del Pla i els actors
que participen.
2. La diagnosis de l’estat de la seguretat s’ha redactat aprofitant el coneixement que es té
del territori i analitzant les diverses dades estadístiques disponibles, tant en matèria de
seguretat policial com d’altres àmbits rellevants com demografia, economia,
infraestructura viària, etc.
3. La definició d’objectius i disseny d’activitats han estat definides a partir de reunions amb
el govern de l’Ajuntament, la Junta Local de Seguretat i la Comissió del Pla.
4. El seguiment i avaluació del Pla engloba la vigència quadriennal del Pla des del 2022 al
2026, les revisions anuals del Pla, així com la seva avaluació. La Junta Local de Seguretat
i, per delegació funcional, la Comissió del Pla, faran un seguiment del desenvolupament
del Pla, revisant anualment la seva evolució, incorporant les estratègies que es
considerin adients per a la consecució dels objectius en relació amb les actuacions
programades. Biennalment, i previ a l’elaboració del Pla local de Seguretat del període
2026 - 2030, es redactarà un informe sobre l’estat de la seguretat al municipi i sobre
l’efectivitat del Pla actual.
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Posada en marxa i execució
A l’octubre de 2021 es va materialitzar la idea de realitzar el Pla Local de Seguretat de Palafolls,
des de llavors, s’ha realitzat el següent Pla de treball i planificació:
-

Posada en marxa i diagnosis - Octubre de 2021.
Recopilació d’informació per elaborar el Pla, anàlisis de la informació recopilada i
redacció de la diagnosis de seguretat.
Objectius i definició d’accions - Novembre de 2021.
Reunió de la comissió on es presenta la diagnosis de seguretat al municipi, es defineixen
els riscos i es prioritzen intervencions a realitzar.
És defineixen els objectius i es dissenyen les accions.
Reunió de la comissió on es presenta l’esborrany.
Redacció final i presentació del Pla - Desembre de 2021.
Modificació de les correccions de l’esborrany i presentació del Pla definitiu.

Actors del Pla
Presidència i direcció: Francesc Alemany i Martínez, Alcalde.
Coordinador tècnic i redactor del Pla: Lluis Fontlladosa Claver, Policia Local de Palafolls.
La comissió de treball està integrada per:
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Presidència:
-

L’Alcalde de Palafolls, Francesc Alemany i Martínez, en qualitat d’impulsor del Pla.

Vocals:
-

El cap de la Policia Local de Palafolls: Miguel Angel Marin Rubiano o persona en qui es
delegui.
La Primera Tinent d’Alcalde i Regidora de Governació: Susanna Pla i Capdevila.
El cap de l’ABP de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra o persona en qui es
delegui.

La funció principal de la comissió és la de concretar les directrius que cal seguir.
La Comissió podrà demanar la presència i l’assessorament de tècnics i personal de suport quan
les qüestions a tractar així ho requereixin. Aquests actuaran amb veu però sense vot.
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La diagnosis de l’estat de seguretat del municipi
La diagnosis és una de les parts més importants en l’elaboració del Pla Local de Seguretat.
Es tracta de realitzar l’anàlisi de les dades relacionades en l’àmbit de la seguretat municipal amb
l’objectiu de plasmar quins són els principals problemes relacionats amb la delinqüència i la
(in)seguretat ciutadana, entesa aquesta última en sentit ampli, i quins són els recursos que es
disposen per prevenir-los. Ajudar també a identificar les prioritats i dissenyar els objectius i les
accions.

Metodologia
Per la confecció del present Pla Local de Seguretat s’han utilitzat les fonts d’informació següents:
Dades quantitatives:
-

Base de dades de la Policia Local de Palafolls: programa de gestió “DRAG”.
Base de dades de la PGME: NIP-SIP.
Base de dades de l’Ajuntament de Palafolls.
Bases de dades d’altres operadors i institucions que operen al municipi.
Base de dades d’informació estadística pública: INE, IDESCAT, Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona, etc.

Dades qualitatives1:

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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-

Actes de reunions veïnals.

1
Les dades qualitatives són molt importants per complementar la informació quantitativa, ajuden a
aprofundir en qüestions com les percepcions ciutadanes, les demandes de seguretat i ajuden a enfocar
les accions per tal que tinguin èxit.
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Que s’ha analitzat
-

Anàlisis de l’entorn o context: Situació del municipi de Palafolls, connexions principals,
xarxes viàries, xarxa hidrogràfica i espais naturals.

-

Anàlisis de la demografia: Població total, piràmides d’edats, distribució per variable
sexe i etnografia, comparacions dins comunitat autònoma i mitjanes d’edat.

-

Anàlisis de dades econòmiques: Activitat industrial, comercial i agrícola de Palafolls,
riscos de les empreses, PIB, parc de vehicles al municipi i mercat de treball.

-

Anàlisis de dades urbanístiques: Usos del sòl, distribucions de població per seccions
censals, densitat de població, variable etnogràfica, polígons industrials, distribució de
l’espai, equipaments municipals, parc d’habitatges, presència d’habitatges desocupats,
presència d’habitatges ocupats il·legítimament i cases i edificacions aïllades.

-

Anàlisis de dades relatives a joventut i cultura: Pla local de Joventut de l’Ajuntament
de Palafolls 2017-2020, activitats i actes esportius, festius i/o culturals i entitats.

-

Anàlisis de dades policials: Serveis diaris, infraccions penals conegudes, xifra negra,
tipologies delictives, detencions, seguretat viària, convivència, civisme, animals i
administració.

-

Anàlisis de dades d’emergències: Plans de protecció civil, elements vulnerables,
activitats desenvolupades, incendis, actuacions de bombers, actuacions del SEM i
actuacions del 112.

-

Estadístiques de justícia: Sentències, activitats de fiscalia, activitats de jutjats i tribunals,
i sistema penitenciari.

-

Anàlisis de l’oferta de seguretat: Recursos humans i materials de la Policia Local de
Palafolls, recursos de seguretat privada, recursos de bombers, recursos de protecció civil
i col·laboració ciutadana.

-

Anàlisis dels costos de seguretat: Pressupostos, costos e inversions.

-

Anàlisis de la demanda i percepció de seguretat: Processos participatius veïnals,
enquesta de seguretat pública de Catalunya, bústia de suggeriments i queixes.
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Anàlisis de l’entorn o context físic
Palafolls està situat al límit nord-est de la comarca del Maresme (Barcelona) fent el riu Tordera
de límit frontera amb la comarca de la Selva i alhora amb la província de Girona i el municipi de
Blanes. Està envoltat pels municipis de Tordera, Santa Susanna i Malgrat de Mar. Es troba a 40
KM de Girona i a 70 KM de Barcelona. El terme municipal té una extensió de 16.3 Km², i la seva
altura mitjana sobre el nivell del mar és de 16 metres. De menys de 10.000 habitants l'ocupació
principal és la indústria, l'agricultura i el sector serveis. Compta amb el nucli de població central
històricament anomenat Les Ferreries i els nuclis d'habitants coneguts com els barris de Santa
Maria i Sant Lluís. El municipi també consta de Sant Genís de Palafolls i les urbanitzacions de
Mas Reixach, Mas Carbó i Ciutat Jardí. Els principals atractius de Palafolls són: El Castell de
Palafolls; La biblioteca Enric Miralles, obra pòstuma de l'arquitecte; el poliesportiu el Palauet,
dissenyat per l'arquitecte Arata Isozaki; les esglésies de Santa Maria i de Sant Genís; el centre de
Música i Dansa, MiD, el qual integra la sala d'exposicions del municipi i la fàbrica Forroll, entre
d'altres. Palafolls també sobresurt per comptar amb un important llegat de masies d’èpoques
vàries i un entorn natural d'una important riquesa mediambiental.2

Font: https://visors.icgc.cat/mapa-poblacio-municipis/#11/41.6871/2.7182

2

Font: Pla Local de Joventut PLF 2021-2025 Ajuntament de Palafolls
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Principals vies de comunicació viària de Palafolls
Vies que formen part de la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya:
-

La carretera Nacional II des del P.K. 676.2 fins el 680.1.
L’Autopista C-32 des del P.K. 128.2 fins el 133.5.
La carretera B-682 des del P.K. 0 fins el P.K. 3.

Aquestes tres primeres vies són les prioritàries en cas d’emergència per nevades segons el Pla
de la Generalitat NeuCat.
-

La carretera BV-6002 en la seva totalitat que no arriba a 1 kilòmetre.

Referent a les competències en matèria de trànsit en aquestes carreteres, dos són els cossos de
seguretat competents, la Policia Local de Palafolls i la Policia de la Generalitat – Mossos
d’Esquadra.
L’actual distribució ve pactada en per el protocol de coordinació operativa en matèria de trànsit,
entre la Policia Local de Palafolls i el cos de Mossos d’Esquadra, validat el dia 18 de març de 2003
i en vigor des del 25 de juny de 2018.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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En matèria de trànsit les funcions que corresponen com a titular a la Policia Local de Palafolls
són: accidents de trànsit, alcoholèmia, controls de Trànsit (els controls i denuncies de transports
són competència titular del cos de Mossos d’Esquadra), dispositius especials de circulació en
emergències, regulació i retirada de vehicles, cotxes pilot (els referents a Autoritats
Autonòmiques i/o Estrangeres correspon la titularitat al cos de Mossos d’Esquadra), i altres
(educació viària, protecció d’accessos escolars i recollida de documentació).
Dir que en totes elles el cos de Mossos d’Esquadra és col·laborador, a excepció de les
mencionades a la llista entre parèntesis que actuen com a titular, i la Policia Local com a
col·laboradors.
Les vies afectades per el present conveni que són competència de la Policia Local de Palafolls
són:
-

B-682: Des del PK 0.750 al 3.1 (rètol final de població)
BV-6002: Tota la que compren el municipi de Palafolls.
Vies urbanes, urbanitzacions, pistes forestals i polígons industrials del municipi de
Palafolls.

Les vies que són competència del cos de Mossos d’Esquadra són:
-

B-682: Des del punt quilomètric 0 al 0.750 (girola de “Can Patalina” inclosa)
N-II: La totalitat dins del municipi de Palafolls
C-32 La totalitat dins del municipi de Palafolls.
BV-6001: Des del punt 2.8 al 4.5.

Això no retreu que per proximitat, urgència o idoneïtat un o altre cos pugui iniciar l’actuació i
traspassar desprès les gestions realitzades al cos competent.
12
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Pel que fa a les connexions amb altres municipis es disposa de la xarxa viària descrita
anteriorment i com a mitjans de transport públic a Palafolls,hi ha línies d’autocars regulars i
servei de taxi. No hi ha altres mitjans públics de mobilitat.

Anàlisis de la demografia
El municipi de Palafolls té una població de 9.646 habitants3 repartits en 16,56 km² i una densitat
poblacional diversa segons la zona del municipi que es situa de mitjana en 582,5habitants per
km². Per tal de poder exposar la casuística del municipi es seguiran les dades de l’Idescat globals
del municipi de Palafolls, en comparació amb la resta de Catalunya, i de les que es disposi, de
les seccions censals de Palafolls.
Al mapa següent es pot observar la distribució censal: Secció 1 (Centre-Ferreries), Secció 2
(Santa Maria est), Secció 3 (Sant Lluis), Secció 4 (Santa Maria Oest i Mas Carbó) i Secció 5 (Sant
Genís, Ciutat Jardí, Mas Reixach i Disseminats).

Respecte a l’edat, Palafolls té una mitjana de 40,4 anys, mitjana similar entre les seccions,
situant-se la més jove al Centre-Ferreries i la més gran a la secció 5. Per grups d’edat, els menors
de 15 anys representen el 18% de la població total, mentre que els majors de 64 anys
representen el 14%. En comparació a Catalunya, la població de Palafolls és menys envellida que
el conjunt del país (15% de menors de 15 anys i 19% de majors de 64 anys). Palafolls té un índex
d’envelliment de 74,6 mentre que Catalunya és del 127,1, i un índex de recanvi del 90,67 mentre
que a Catalunya és del 111,5.

3
Totes les dades recollides i gràfics presentats s’han extret de les dades de l’INE, l’IDESCAT i el Programa
HERMES de la Diputació de Barcelona, en data desembre 2021, que inclou dades dels anys 2020 i 2021.
Algunes dades són més antigues i s’indica en la descripció.
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Pel que fa al sexe, la distribució és pràcticament igual en el total poblacional, trobant un 49,82%
de dones (4.806). No s’observen diferències rellevants entre homes i dones en la majoria de
grups d’edat, fent-se només evident un major nombre de dones (16%) que d’homes (12%) en
els majors de 64 anys, quelcom que també es pot observar en el conjunt de Catalunya (21%
dones i 16% d’homes majors de 64 anys).

En la gràfica d’evolució s’observa com en els últims 20 anys, hi ha hagut un creixement important
de la població de Palafolls però aquesta no ha sigut en la seva majoria per persones nascudes a
l’estranger ni tampoc de la restat de l’Estat Espanyol, si no de dins de Catalunya.
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Pel que fa a la nacionalitat, hi ha un 6% de palafollencs i palafollenques amb nacionalitat
estrangera, unes dades molt per sota de les observades a la resta de Catalunya que es troba en
el 16%. D’aquest 6%, pràcticament la meitat són persones amb nacionalitat d’altres països de la
Unió Europea, sent el segon origen més prevalent l’Àfrica (1,2%) seguit de l’Amèrica del Sud
(1,0%). Per sota de l’1% es troben per ordre de prevalença, la resta d’Europa, Amèrica del Nord
i Central, i Àsia i Oceania. Les cinc principals nacionalitats són: Marroc, Romania, Rússia, França
i Itàlia.

Els grups de nacionalitats, quan es comparen per sexe, mostren algunes diferències, com per
exemple la residència de més dones nord i centre americanes i més homes africans al municipi.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Per seccions s’observa desigualtat en la distribució dels residents a Palafolls amb nacionalitat
estrangera entre les mateixes. Així doncs el major percentatge es troba a la secció 5 i també a
Sant Lluís (secció 3).

Pel que fa al nivell de formació assolit, la població de Palafolls, en comparació a la resta del país,
té un nivell més baix de formació superior, sent més habitual haver obtingut un primer nivell
d’etapa d’educació secundària o similar.

15

Òrgan

REFERÈNCIA

MEM

POLICIA LOCAL /SEGURETAT CIUTADANA

2022/000002/2938

Codi Segur de Verificació: be0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bd
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_11500222
Data Impressió: 21/03/2022 13:37:21
Pàgina 16 de 147

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ìbe0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bdWÎ

DOCUMENT

1.- CPISR-1 C Celia Majó Montes (Secretària accidental (DILIGÈNCIA: Faig constar que el Ple en sessió ordinària del dia 17/03/2022
va quedar assabentada d'aquest Pla)), 21/03/2022 13:24

Pla Local de Seguretat de l’Ajuntament de Palafolls

Anàlisis de les dades econòmiques
Respecte l’economia dels habitants de Palafolls el producte interior brut (PIB) per habitant es
troba per sobre de la mitjana de Catalunya i de la mateixa comarca, obtenint 42,8 milers d’euros
(respecte els 32,6 de Catalunya o els 22,5 de la comarca). La renda per habitant al 2020 es situava
en els 12.693€. Amb dades del 2019 (mitjana de 14.441€ de renda bruta per habitant) es poden
observar diferències entre seccions censals, on la secció 3, Sant Lluís es la zona amb una renda
mitjana bruta per habitant més baixa.

La diferència entre les seccions censals respecte la font d’ingressos s’observa especialment en
la secció 5 amb menors ingressos per salari, d’altra banda les prestacions d’atur i altres es troben
en major mesura al barri Sant Lluís i a la secció 4.
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Pel que fa a la ocupació laboral, com es mostrarà al gràfic següent hi ha hagut molts canvis en
l’atur registrat en els últims anys.
Actualment, Palafolls, té 4.213 d’afiliats a la Seguretat Social, i també un 695 autònoms
(principalment del sector serveis). D’altra banda té una mitjana anual (2021) de 615,5 persones
aturades, 6 de cada 10 són dones, i el 75% del total havien treballat anteriorment al sector
serveis. Prop del 15% dels habitants de Palafolls són pensionistes de la Seguretat Social amb una
mitjana de 922 euros rebuts per pensió contributiva (més de 100 euros per sota de la mitjana
del país).

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Pel que fa a l’activitat econòmica, el valor afegit brut (VAB) principalment es troba repartit en el
sector serveis i la indústria amb valors similars.
L’últim cens agrari de l’INE, al 2009, registraven que la majoria de la superfície agrícola es
trobava explotada per terres llaurades (303 ha. d’un total de 308), i que aquestes eren
principalment de regadiu, amb herbacis. Poques de les superfícies agrícoles estaven dedicades
a la ramaderia, representat aquestes una majoria de caps porcins respecte la resta d’espècies,
tot i que es situaven en una sola explotació i d’altres explotacions més d’equins, conilles, aviram
i una de bovina.
Respecte al parc de vehicles censats al municipi, s’observa que corresponen 0,88 vehicles per
habitant, xifres per sobre de la resta del país (0,71 vehicles per habitant). Un 62% del parc de
vehicles són turismes, seguit del 18% de motocicletes.
S’observa a la gràfica com els turismes i les motocicletes tenen un sentit creixent en el seu
nombre des que es tenen registres.
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Les dades sobre les empreses registrades
al municipi al 2021 la majoria van
dedicades al sector serveis, el comerç,
transport i hostaleria (39%), seguit d’un
19% de la construcció i un 8% la indústria.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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Tot i que Palafolls es troba en una zona
amb molta influencia turística no té una
gran oferta d’allotjaments turístics.
Segons dades del 2020, hi ha 163 places
hoteleres en un únic establiment i 34
places de turisme rural, en 8 establiments.
Pel que fa a les activitats comercials i
industrials, i amb la finalitat de clarificar millor els riscos derivats de les mateixes, es mostren tot
seguit els mapes diferenciant les principals zones amb les activitats que si desenvolupen.
Polígon Industrial de Can Baltasar
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Aquest Polígon es troba connectat a la carretera B-682 de Palafolls, a més es troba separat
actualment per un encreuament regulat per semàfors (s’està projectant una girola que
substituirà l’encreuament actual per semàfors). Divideix els barris de les Ferreries de Palafolls i
de Sant Lluis.
Pel que fa a les empreses ubicades en aquest polígon s’han de destacar les següents:
-

-

Dues benzineres, una d’autoservei que compta també amb zona d’autorentat de
vehicles, zona amb maquines de vending i zona de bugaderia. L’altre amb personal
atenent al client i amb petita botiga.
Una empresa gestora de residus de paper i cartró. Aquesta s’ubica enmig de les dues
benzineres. I una empresa gestora de ferralla.
Un restaurant, un taller mecànic d’automòbils, dues botigues, varies empreses
subministradores, empreses metal·lúrgiques,etc.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Polígon Industrial Nord (Puigverd)

Aquest polígon es troba a la part nord del terme municipal, connectat amb la carretera Nacional
II al seu pas per Palafolls.
L’any 2021 s’ha realitzat una nova connexió amb la carretera Nacional II, abans tot el flux de
vehicles pesants havia d’entrar i sortir per un únic punt del polígon industrial. Ara amb la nova
connexió es disposen de dues entrades i sortides per aquest tipus de vehicles, la girola d’entrada
a Tordera (ja existent) i la girola d’entrada a l’ urbanització Mas Reixach (nova connexió),
ambdues ubicades a la carretera Nacional II.
Pel que fa a les empreses ubicades en aquest polígon s’han de destacar les següents:
-

Una benzinera d’autoservei.
Una empresa de logística tèxtil amb gran nombre de treballadors.
Un centre de desballestament de vehicles.
Una empresa química inscrita en el PLASEQCAT.
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-

Vaires empreses farmacèutiques, una empresa logística de transports, un mecànic de
vehicles, varies empreses subministradores,etc.

Mapa municipal amb els comerços, serveis i establiments de restauració i hostaleria a
Palafolls:

En el present mapa es mostren tots els comerços, serveis i establiments de restauració i
hostaleria registrats a la Diputació de Barcelona dins el terme municipal de Palafolls.
A simple vista es pot observar com el gruix més important d’aquests es troba ubicat al centre
del municipi i al barri de Sant Lluis.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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A continuació s’analitzen amb més en detall cada una d’aquestes zones.

Zona centre de Palafolls:
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A la zona centre de Palafolls s’observen agrupacions espacials a destacar:
-

Les Valls d’Ax agrupa gran part de l’oferta de restauració/bar del municipi
El Carrer Major i l’Avinguda Costa Brava són les dues vies municipals amb més volum
d’establiments i de serveis. Seguides del carrer Ramon Turró amb el carrer Ovidi
Montllor i l’Avinguda Pau Casals. És en aquests carrers on es troben també tres de les
quatre farmàcies que té actualment Palafolls, l’església parroquial al carrer Major i el
centre d’atenció especialitzada de la fundació Aspronis i l’Oficina de correus a l’avinguda
Costa Brava.

Barri Santa Maria de Palafolls:

A la part nord del centre de Palafolls, al barri de Santa Maria, s’observa menor nombre
d’empreses i serveis, la distribució espacial no es tan marcada com la zona centre però es poden
destacar les agrupacions del carrer Girona i de la Travessera de les Esplanes.

Barri Sant Lluis de Palafolls:
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Al barri de Sant Lluis, a l’avinguda del Mar, el carrer Anselm Clavé, carrer Sant Joan i Avinguda
Atlàntida són els carrers amb major presencia d’establiments. Al carrer Sant Josep hi ha una
farmàcia. A la carretera BV6002 hi ha el Geriàtric i centre de dia Palafolls.

Sant Genís de Palafolls i Ciutat Jardí:

L’entrada de Sant Genis per la Girola de la Nacional II, seguint per el carrer Sant Genis, carrer
Nou de Sant Genís i Avinguda Flors agrupen la majoria d’establiments i serveis. L’església de Sant
Genis s’ubica al c/Sant Genís 18.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Mas Reixach i Mas Carbó:

A Mas Reixach, l’avinguda de Mas Reixach a l’entrada de l’ urbanització, agrupa els tres
establiments. A Mas Carbó es troben una mica més dispersats, essent tots ells d’Hostaleria o
Restauració.

Les activitats recreatives i espectacles principals de Palafolls són:
-

El Teatre de Palafolls, gestionat per l’Ajuntament de Palafolls i ubicat al centre
c/Francesc Macià.
L’edifici MiD, gestionat per l’Ajuntament de Palafolls i ubicat a la Plaça Fòrum Palatiolo.
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-

El parc aquàtic Marineland, gestionat per empresa privada i ubicat a la carretera BV6002.

Gestors de residus al municipi hi ha:
-

Gestor de ferralla al polígon Baltasar de Palafolls, gestionat per l’empresa Enric Lorenzo
Pons, S.L. Coordenades UTM: 479606X 4612797Y.
Gestor de paper i cartró al polígon Baltasar de Palafolls, gestionat per l’empresa Tirgi
serveis ambientals, S.A. Coordenades UTM: 479647X 4612868Y.
Gestor de vehicles per desballestar al polígon Puigverd de Palafolls, gestionat per
l’empresa Recuperauto Palafolls, S.L. Coordenades UTM: 477712X 4615153Y.
Gestor de dissolvents al polígon Puigverd de Palafolls, gestionat per l’empresa
Bioiberica, S.A. Coordenades UTM: 478519X 4615220Y.
Abocador de runes a Can Daniel, Sant Genis de Palafolls, gestionat per l’empresa Lluis
Agell. S.L. Coordenades UTM: 476923X 4612692Y.

A Sant Genis de Palafolls també hi ha una depuradora d’aigua, responsabilitat del Consell
comarcal del Maresme i explotada per l’empresa SIMMAR des del 2009. Coordenades UTM:
477901X 4611926Y.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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Potabilitzadora d’aigua: A Palafolls hi ha una de la Mancomunitat de l’Alt Maresme ubicada a les
coordenades UTM: 480073X 4613104Y
Per finalitzar l’anàlisi econòmica municipal del present Pla Local de Seguretat mencionar que
s’ha realitzat des del punt de vista de la seguretat. Si bé podria haver estat més extens descrivint
tots els comerços, empreses i serveis no és l’objectiu inicial del Pla. Això no vol dir que un anàlisis
més exhaustiu no fos productiu, ans al contrari, quan més detall a les zones comercials, als
establiments i serveis, més és poden observar riscos tant per les pròpies empreses com per a
tercers.
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Anàlisis de les dades urbanístiques
Referent a la classificació d’usos i cobertes del sòl, segons dades del 2017 de la Generalitat de
Catalunya, s’observa que a Palafolls hi ha predomini de zona verda i de conreus. Les
urbanitzacions, les zones urbanes i les zones industrials i comercials ocupen una part menor
d’extensió municipal. Focalitzant en la part urbanitzada, la major part d’aquesta correspon a l’ús
residencial.
Mapa amb la classificació d’usos i cobertes del sòl 2017 de Palafolls.

Analitzant l’ús residencial es pot
establir que, segons dades del cens de
població i habitatge del 2011 de l’INE4,
els habitatges del municipi de Palafolls
mostren que de les 4238 vivendes el
7% estaven destinades a segones
residències (dades per sota de les de la
pròpia comarca i país al voltant del
10%) i un 11% eren habitatges buits. Un
7% dels habitatges eren de lloguer
dades molt per sota de les de la resta
del país (19%) i la comarca (17%).

4

En el moment de la realització d’aquest informe no es disposa de les dades del Cens 2021, es
presenten dades que poden diferir de la realitat actual.
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Pel que fa a la tipologia de les llars el 49% són ocupades per parelles amb fills o famílies
monoparentals i el 19% de les llars són unipersonals. La majoria dels habitatges tenen entre 61
i 105 m², quasi un 10% son vivendes de menys de 60 m².
Palafolls també conta amb un gran nombre de cases aïllades i masies. Actualment no es pot
mostrar la relació d’habitatges d’aquestes característiques, però es pot dir que la Policia Local
de Palafolls esta treballant per realitzar un registre de tots aquests tipus d’habitatge amb dades
clau referents a la seguretat com per exemple: edats dels residents, comunicació en cas
d’emergència, possibilitat d’aterratge d’un helicòpter en cas d’emergència, contactes de
familiars, etc.
Referent a la presència al municipi d’habitatges ocupats il·legítimament és té constància des del
departament de Serveis Socials de l’Ajuntament que a maig de 2021 hi ha un total de 71
habitatges: 13 al centre, 19 al barri de Santa Maria de Palafolls, 15 al barri de Sant Lluis, 22 a
Sant Genis, Mas Carbó 1 i Mas Reixach 1. No hi ha actualització a desembre de 2021.
En quant a equipaments municipals es mostra tot seguit una llista dels principals classificant-los
per categories i localització:
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CULTURA I ENSENYAMENT
-

Biblioteca Enric Miralles ubicada al Parc de les Esplanes.
Edifici MiD situat al centre, a la Plaça Fòrum Palatiolo s/n.
Teatre de Palafolls ubicat al centre, al C/Francesc Macià s/n.
Centre cívic Palafolls i punt d’informació ubicat al centre, al C/Francesc Macià núm.1
Centre cultural del Sindicat ubicat al c/sindicat núm. 7.
Centre cívic-vestidors “Cim de Miralles” situat a St. Genís, a l’av. De les Flors s/n.
Pcam-El Forroll i Radio Palafolls instal·lats al barri St. Lluis, al c/Sant Lluis s/n.
Local de joves “Can Batlle” ubicat c/Les Vilanes s/n.
Escola les Ferreries ubicada al centre, a la Rambla de les Ferreries s/n.
Escola Mas Prats ubicada al centre, al C/ Fransec i Guardià s/n.
Institut Font del Ferro ubicat al Camí de la Ciutadella s/n.
Llar d’infants municipal “Palafollets” ubicada al centre, al Camí de Can Baltasar s/n.
Cementiri municipal ubicat al camí de sant Genís S/n.

ESPORTS
-

Pavelló esportiu “El Palauet” ubicat al centre, al c/ Ramón Turró s/n.
Figuerassa Arena ubicada al barri St. Lluis, a l’Av. Ítaca s/n.
Palastàdium Lluís Moner ubicat al c/Roig i Jalpí s/n.
Skate Park ubicat al c/ Salo Mas Pedrer S/n.
Piscina municipal ubicada a la Travessera de les esplanes s/n.

GOVERNACIÓ I JUTJAT DE PAU
-

Ajuntament de Palafolls ubicat a la Plaça Major número 11.
Dependències de la Policia Local i del Jutjat de Pau ubicades al Fòrum Palatiolo s/n.
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SERVEIS SOCIALS
-

Àrea de serveis socials ubicada al centre, al C/Francesc Macià número 1.
Casal del jubilat i pensionistes ubicat a la Plaça Joaquim Ruyra s/n.
Casal de l’avi de Sant Lluís ubicat al c/ de St. Lluís s/n.

SALUT
-

CAP de Palafolls al C/ Sindicat s/n.

Anàlisis de les dades relatives a joventut,associacions i cultura.
S’ha aprovat recentment el Pla Local de Joventut de Palafolls per el període 2021 a 2025.
La missió del pla de joventut és facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves
atenent la diversitat de formes i models de vida, així com apoderar els joves com agents de canvi
social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadà en el conjunt de la societat.
Estableix en el centre de la política pública la intervenció en la emancipació juvenil, la intervenció
en formació, ocupació i habitatge, a més d’exercir treball integrador vers el jovent amb menys
oportunitats i recursos. Té a més la voluntat d’establir Can Batlle com a element cohesionador i
integrador del jovent. El públic diana al que va dirigida aquesta política pública oscil·la dels 12
als 29 anys.
Destacar del Pla Local de Joventut els següents punts:
-
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-

-

Mobilitat del jovent molt vinculada al vehicle privat, derivat d’una oferta de transport
públic deficient, que fa que augmenti el nombre de vehicles privats.
Poca oferta laboral a Palafolls, preus privatius d’accés a vivenda i oferta formativa
municipal escassa. Factors de risc del jovent.
Consum de drogues estès, fins al punt que en alguns ambients pot ser considerat com a
pràctica normalitzada, funcionant com a mecanisme d’integració i cohesió del grup en
contextos d’oci. Com a conducta de risc es proposa monitoritzar l’evolució d’aquests
consums.
Oci nocturn pràcticament inexistent, fet que propicia el moviment a altres poblacions o
concentracions en espai públic amb el risc de conflictivitat veïnal o accions incíviques.
Necessitat de trencar la criminalització del jovent per part dels adults
Projecte “Via” centrat en l’acompanyament a alumnes expulsats de l’Institut
Projecte “Educadors de Carrer” que compta amb personal especialitzat i ajuda a
identificar problemàtiques i realitzar intervencions.
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Associacions a Palafolls hi ha:
-

-

-

-
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ESPORTIVES: Asociación recreativa cultural Club Petanca San Luís, Club baloncesto
Palafolls, Club Deportivo Palafolls, Club Esportiu Masoiko Sub, Club Esportiu Safir Team,
Club Futbol Sala San Luis, Club Judo Palafolls, Club Muay Thai Ayuttahaya Palafolls, Club
Patí Palafolls, Club Taekwondo Juls Palafolls i Penya Barcelonista Josep Suñol Garriga
Palafolls.
EDUCATIVES: AMPA Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls, AMPA IES de
Palafolls, AMPA Les Ferreries, AMPA Mas Prats i AMPA Palafollets.
CULTURALS I FESTIVES: Asociación Apolo Capoeria, Associació Cultural La Roda,
Associació d’arts escèniques de Palafolls, Associació Grup Volcal “The Gospel Viu Choir”,
Associació Més que jocs, Associació Palafolls Solidari, Bang! Cultura, Búnker Associació
Cultural, Carnestoltes, Cofraria de Sant Lluís i Santa Maria de Palafolls, Colla de Gegants
de Palafolls, Comissió de Reis i Carnestoltes, Colla de Diables de Palafolls “Diablesfolls”,
Forrock Associació, La Puput, La Quarta Finestra, Associació de cultura i entorn de Sant
Genís “Vivelles”.
VEÏNALS: Associació de Veïns Barri de Santa Maria, Associació de Veïns de Mar Reixach,
Associació de Veïns de Palafolls Centre, Associació de Veïns de Sant Genís de Palafolls,
Associació de Veïns del Barri de Sant Lluís, Asociación de vecinos de Mas Carbó,
Caravaning Club Sant Genís.
SOCIALS: Associació Amics dels Animals de Palafolls, Associació de Comerciants i
Empresaris de Palafolls “ACEP”, Associació de jubilats de Palafolls, Associació de jubilats
de Sant Lluís, Associació de voluntaris de Protecció Civil, Associació solidària Malgrat
amb el Sàhara, Associació TDAH Maresme – La Selva, Casal de la dona “Les Ferreries”,
Casal d’Homes de Palafolls, Col·lectiu Laic per l’Acció Social Permanent “Clasp”,
Fundació Privada Aspronis, Grup Intercultural i solidari Ndennden Ngol·len.
JUVENILS: Esplai El Pas i Jovent d’Esquerra Republicana Palafolls “JERC Palafolls”.

Actes culturals5 realitzats a Palafolls:
-

-

-

-

5

Fira medieval de Palafolls “La Plaça”, fira on s’exposaven entre 70 i 80 parades
d’artesania i alimentació. S’ubicava a la Plaça Forum Palatiolo i Plaça Poppi, un cap de
setmana durant el mes d’abril.
Fira d’artesania de productes artesanals i queviures que consta de tres edicions anyals,
una a l’abril, una dins la festa major del setembre, i l’altre al novembre. S’ubica al centre
del poble.
Fira Palafolls tot canvi, fira centrada en l’intercanvi i la venda a preu simbòlic. S’ubica al
centre del poble el primer dissabte de cada mes excepte el desembre que es fa coincidir
amb La Marató de TV3.
El mercat setmanal s’ubica a la Plaça Vall d’Ax cada dissabte al matÍ.

S’exposen els actes culturals que publica l’Ajuntament a la web municipal.
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De les activitats esportives que es realitzen al municipi no hi ha registre ni previsió a la web de
l’Ajuntament, si bé quan es té constància que es realitzaran, l’Ajuntament planifica l’operativa
adient.
Festes principals de Palafolls:
-

Les festes de Sant Lluís, Mas Reixach, Santa Maria, Sant Genís, Mas Carbó i Ciutat Jardí.
A partir del mes de juny i fins a finals d’agost Palafolls celebra les festes dels diferents
nuclis de veïns del municipi. El mes de juny Sant Lluis, el juliol Mas Reixach, l’agost Santa
Maria, Sant Genís, Mas Carbó i Ciutat Jardí.

-

La Festa Petita coincideix amb la setmana santa i inclou ballades de sardanes, actuacions
musicals, la proclamació de la pubilla i la celebració de cercaviles per part de la Colla de
Diables i la Colla de Gegants.

-

Els Tres Tombs se celebra el primer cap de setmana de març organitzat per l’entitat La
Puput. Consta del bateig dels animals domèstics davant l’església parroquial de Palafolls
i les tres voltes dels cavalls pels carrers cèntrics del municipi. La festa tanca amb un dinar
popular de germanor.

-

El Carnestoltes l’organitza l’entitat de caràcter associatiu de la Comissió de Reis
participant diverses entitats de Palafolls i rodalies. S’encarreguen ells de les carrosses i
disfresses. No té una data fixa marcada.

-

Nadal a Palafolls: Per les dates nadalenques, l’Ajuntament i entitats culturals del poble
organitzen un seguit d’activitats festives. El Tió de Nadal a mitjans de desembre
organitzat per la Colla Gegantera de Palafolls, el Juga Juga de Nadal que es tracta d’un
parc de jocs adreçat a nens de 3 a 6 anys i de 6 a 12 anys emplaçats al Palauet i al gimnàs
de l’escola Mas Prats, el concert de Sant Esteve amb la Banda de Música de Palafolls on
s’ofereix un concert amb nadales i èxits musicals, i la Cavalcada de Reis el dia 5 de gener
organitzada per l’entitat de caràcter associatiu de la Comissió de Reis.

-

La Festa Major: Palafolls celebra la seva festa major el dia 8 de setembre, al municipi
s’organitzen tot un seguit d’activitats lúdic-culturals que conviden als ciutadans del
municipi i dels voltants. La Festa Major s’acostuma a allargar fins a la Diada Nacional. Els
actes més significatius són el pregó, els sopars a la fresca amb la participació dels pobles
agermanats amb Palafolls (Ax-les-thermes, Poppi, Senegal, Polònia), les barraques i els
concerts d’AlterFesta, els concerts de l’envelat, els actes del Geganters i dels Diables.
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Anàlisi de dades policials
En aquest apartat s’analitzarà el treball realitzat diàriament per la Policia Local de Palafolls i les
estadístiques de fets instruïts per la Policia Local i el cos de Mossos d’Esquadra al municipi.
També s’observarà la xifra negra de delictes estudiats a nivell autonòmic per l’enquesta de
seguretat pública de Catalunya. I es finalitzarà amb l’educació viària al municipi.
Del treball del Cos de Policia Local mencionar que s’analitza la base de dades del programa de
gestió policial “DRAG”. En concret les estadístiques dels últims 5 anys, de gener de 2017 a
desembre de 2021, comentar però, que hi ha camps i registres que comencen a operar més tard
de gener de 2017, aquest fet s’anirà mencionant a mida que es realitzi l’anàlisi explicatiu de cada
apartat.

Anàlisi dels serveis realitzats i anotats al programa “DRAG”. Xifres totals.
La Policia Local de Palafolls en aquests últims 5 anys ha registrat un total de 87.761 serveis
realitzats.
Analitzant l’origen del servei s’observa:
-

Actuacions d’ofici: 26300
Actuacions d’origen prefectura: 26155
Actuacions d’origen Planificació: 15667
Actuacions d’origen telefònic: 12510
Actuacions d’origen en persona: 5401

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Resta d’actuacions d’origen diferent que no arriben al miler:
-

Origen Mossos d’Esquadra: 748
Origen 112: 515
Origen radio: 226
Origen derivat: 171
Origen Bombers: 61
Origen Guardia Civil: 7

Per urgència del servei:
-

Poc urgents: 50054
Urgents: 14098
Prioritaris i urgents (ús de senyals acústiques i lumíniques si es necessari): 3134
De gestió interna o sense urgència: 20475

Referent als números de telèfon que més trucades realitzen per sol·licitar serveis el que més
surt representat és el 36366, això es deu a que a l’operador del telèfon mòbil del servei no li
apareix el número requerit sinó una extensió quan es rep la trucada per desviament.
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Aquest número queda registrat en una centraleta a la que desprès es pot accedir per realitzar la
correcta classificació estadística.
Realitzant un anàlisi temporal dels serveis totals per dies de la setmana s’observa que de dilluns
a divendres són els dies amb més serveis, tot i estar bastant igualats, el divendres és el dia amb
més serveis amb 13687, seguit del dilluns amb 13445, el dimecres amb 13354, el dijous amb
13286 i el dimarts amb 13194. El cap de setmana té menys serveis registrats, el dissabte aplega
10821 serveis i diumenge 9974.
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Per franja d’hores, les 06:00 hores i les 08:00 apleguen 12647 i 8505 serveis respectivament,
molts d’ells derivats de planificació i prefectura. Les altres hores amb més serveis son les 14:00
hores que té 6811 serveis, les 18:00 hores 4741 i les 22:00 hores 4634.
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S’observa que al matí de 06:00 hores a 14:00 hi ha una estabilitat dels serveis a partir de les
08:00 hores sent també la més alta dels tres torns amb prop de 4000 serveis per cada hora. La
tarda de 14:00 a 22:00 hores s’observa que té els pics a les 14:00, a les 18:00 i a les 22:00 hores,
la resta de la tarda s’observa un sentit creixent des de les 15:00 hores a les 18:00 hores, els
serveis volten a excepció dels pics els 3000 per hora. La nit és el torn amb menys serveis per
hores, a partir de les 22:00 hores els serveis no superen els 2000.
Focalitzant en zones geogràfiques s’observa:
-

Zona centre: 29137 serveis
Barri Santa Maria: 6226 serveis
Sant Genís i Ciutat Jardí: 5554 serveis
Barri Sant Lluis: 4265 serveis
Mas Carbó: 918 serveis
Mas Reixach: 550 serveis
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Per vies del municipi s’observa que on es troben les dependències de la Policia Local, al Fòrum
Palatiolo, és la via amb més serveis amb 20435, això és deu a que hi ha serveis que es realitzen
a la mateixa comissaria (registre d’actes i diligències, però també atenció a les persones que
venen a dependències). Les Ferreries i el Saló de Mas Pedrer ocupen el segon lloc de les vies
amb més serveis, això és pot explicar per els serveis escolars que es realitzen diàriament amb
un total de 4875 serveis. La tercera via és l’avinguda Pau Casals amb 1351 serveis, en aquesta és
realitza el servei de regulació del Institut diàriament. La quarta amb més representació és el
carrer Major amb 1343 serveis, la quinta via la carretera B-682 (es pot explicar per els controls
realitzats i els accidents esdevinguts en aquesta via) amb 1300 serveis. Les Valls d’Ax amb 1269
serveis (zona de concentració d’establiments de restauració i bars), el camí antic de Tordera amb
1011 (zona de concentració d’accidents) i l’avinguda Costa Brava amb 929 serveis tanquen la
llista de vies amb majors serveis realitzats.
Segons el resultat dels serveis totals és té registre que el 60% han acabat en
intervenció/mediació, un 11% en enviament de patrulla, un 9% s’han realitzat, un 7% s’ha
comprovat el fet, un 3% han acabat en acta, un 1% en expedient sancionador, i menys de l’1%
han acabat en informe, full de camp, full de notificació de desperfectes i detenció.
Referent al registre de persones en aquests serveis s’observa que hi ha 27897 persones
relacionades. D’aquestes que hi hagi l’edat hi ha 21105 persones, el 4% tenen menys de 14 anys,
de 16 a 18 hi ha un 3%, de 18 a 30 un 21%, de 30 a 40 un 19%, de 40 a 50 un 22%, de 50 a 60 un
15%, i de més de 60 un 12%.
Respecte al sexe dels implicats un 62% són homes, un 34% dones i un 3% en blanc.
Pel que fa a les nacionalitats dels implicats, hi ha registrada la nacionalitat de 11069 implicats.
El 88% correspon a persones amb nacionalitat espanyola, el 2% nacionalitat marroquina, i menys
de l’1% les altres nacionalitats.
I per tipus de vehicles implicats dels 18640 registrats en els serveis analitzats, el 81% són
turismes, el 6 % furgonetas, el 3% motocicletes, el 1% ciclomotors i la resta que no arriben al 1%
(camions, remolcs, bicicletes,...).
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Classificació estadística del total dels serveis realitzats.
Pel que fa a la classificació estadística del total dels serveis realitzats per la Policia Local de
Palafolls del 2017 al 2021 hi ha la següent:
-

Serveis classificats 73128.
Serveis no classificats 14633. Aquests serveis no tenen assignada cap classificació per
l’operador de sala, el que vol dir que per error involuntari o per no disposar de l’etiqueta
de classificació adequada s’han deixat de contar en l’anàlisi dels serveis per tipus.

Dels serveis classificats s’observa que per tipus i ordenats per ordre de més quantitat de serveis
a menys hi ha: seguretat ciutadana (28733), proximitat (17129), trànsit (10791), medi ambient
(4086), ordenances municipals (4009), policia judicial (3872), tasques administratives (3213),
manteniment de dotacions policials (1579), PGME serveis d’investigació (98) i repostatge de
vehicles (42).
Analitzat amb major detall s’observa que:
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Seguretat ciutadana 28733 serveis dels quals:
-

Serveis de vigilància: 13376
Serveis d’assistència ciutadana: 5634
Serveis relacionats amb queixes/conflictes veïnals: 1883
Serveis relacionats amb delictes: 1537
Serveis d’identificacions: 1451
Serveis relacionats amb actes culturals i esportius: 1062
Serveis per alarmes: 956
Serveis per avaries: 842
Serveis de suport a serveis d’emergència: 469
Serveis relacionats amb menors: 433
Serveis per alteracions de l’ordre: 367
Serveis relacionats amb entrada i/o sortida de vehicles de dipòsit: 367
Serveis per infraccions a la llei de seguretat ciutadana: 157
Serveis per actuacions relacionades amb la violència de gènere: 154
Serveis relacionats amb presentacions, recerques i detencions: 45

Dins aquest apartat, detallant més la informació, s’observa que els serveis de vigilància són els
més nombrosos, la majoria d’ells tenen l’origen de l’actuació d’ofici, en concret un 54%, seguits
de l’origen prefectura amb un 26%. La major part dels serveis queden registrats a la via Palafolls
genèric (2776) i a la Plaça Fòrum Palatiolo amb 1234 (on són les dependències). El carrer Major
(790) i la B-682 (291) són les vies del territori que més serveis d’aquest tipus agrupen desprès
de les descrites.
Respecte als serveis d’assistència ciutadana, l’origen telefònic està present en el 42% dels casos,
seguit de prefectura amb un 19% i d’ofici amb un 17%.
De queixes ciutadanes/conflictes veïnals l’origen majoritari del servei és per telèfon amb un 67%
dels casos, seguit de l’origen en persona amb un 11%, d’ofici en un 9% i Prefectura un 7%. Per
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vies els carrers Folch i Torres, carrer Major, Valls d’Ax i carrer Mas Pinell són les vies que superen
els 50 casos cadascuna.

Dels delictes es té constància registrada de 1537 serveis en aquests 5 anys. Un 43% dels casos
tenen com a origen una trucada telefònica, un 21% l’origen és una persona, un 13% d’ofici, un
11% l’origen se situa a Prefectura,un 6% derivat de MMEE, un 1% l’origen el té el 112 i 1%
l’origen el té la radio o planificació. Els carrers amb més representació són el carrer Major 32 i
el carrer Mas Pinell amb 41 casos i l’avinguda Ribera Burgada 28. Mencionar que el registre
Palatiolo (les dependències de la policia local) té 175 registres.
Els serveis d’infraccions a la llei de seguretat ciutadana tenen l’origen majoritari per
requeriments telefònics amb un 36%, seguit de l’actuació d’ofici amb un 33% dels casos, un 14%
dels casos l’origen és prefectura i amb menys del 10% tenim el 112, el derivat, en persona,
guàrdia civil, MMEE, planificació i ràdio. Les vies Palatiolo (comissària) amb 67, la B-682 amb 88
i el carrer Major són les vies amb major nombre de serveis relacionats amb infraccions.
Respecte les alarmes mencionar que hi ha en 5 anys 956 registres, la gran majoria per alarmes
negatives.

Els suports a serveis d’emergència l’origen més representat és el telèfon amb 239 serveis, seguit
del 112 amb 61 i MMEE 48. La carretera B-682 és la que més serveis a agrupat amb 35.
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En alteració de l’ordre l’origen principal ha estat el telèfon amb 245 casos seguit d’ofici amb 34.
La Travessera de les Esplanes amb 15 casos i les Valls d’Ax amb 13 són les vies més
representades.
Els serveis d’identificació l’origen principal ha estat la trucada telefònica amb 698 casos, en
persona ha estat la segona causa d’origen amb 341 casos, seguit de l’origen d’ofici amb 296
casos, prefectura amb 205, MMEE amb 105 i 112 amb 23. Radio, planificació i derivat amb 8
cadascun. Per via es repeteix Palatiolo com a principal amb 193 seguit de Mas Pinell amb 44 i el
carrer Major amb 39.
Per presentació, recerca i detenció l’origen principal ha estat d’ofici amb 17 casos i el segon per
telèfon amb 12 casos, en persona 8 casos, MMEE 1 cas, Prefectura 7 casos, i derivat 1 cas.

Referent als serveis de violència de gènere i menors dins la seguretat ciutadana hi ha el següent:
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Violència de gènere:
Hi ha 154 registres sobre violència de gènere
entre el febrer del 2017 i el novembre del
2021. D’aquests registres 62 són referents a
planificacions de vigilància que ocorren
durant el setembre i l’octubre del 2017.
Deixant de banda aquests registres
especials, la majoria de les situacions de
violència de gènere on s’ha actuat ha estat
l’any 2018 (24 registres). Els mesos d’estiu
(juny a setembre) són els mesos amb més
registres generalment. Respecte al dia de la
setmana, són els dijous (19%) seguits dels
dissabtes (16%) els dies que acumulen més registres. Les tardes i nits (entre el migdia i la
mitjanit) ocorren la majoria de les situacions de violència de gènere registrades per el cos local.

L’origen d’aquestes intervencions és en la majoria dels casos per trucada telefònica (40%), seguit
d’avís dels Mossos d’Esquadra (27%), un 13% són casos on s’intervé d’ofici i un 11% acudeixen
en persona. La resta poden ser avisos del 112, avís de ràdio o a través de prefectura.
Respecte al tipus d’accions que es realitzen, en el 90% dels casos és fa algun tipus
d’intervenció/mediació i en un 6% dels casos s’ha procedit a la detenció.
Menors:
Hi ha 433 registres des del gener del 2017 fins al novembre del 2021 sobre situacions
d’intervenció amb menors. D’aquestes el percentatge més gran ocorre el 2020 (104). En el total
d’anys, els mesos de l’any amb més intervencions són els que corresponen a la temporada de
juny a octubre. Per dies de la setmana són els dijous i els dissabtes els dies amb més
intervencions (17% i 15%). Respecte a les franges horàries, és la tarda i sobretot la nit, les franges
on s’acumulen més intervencions en menors (29% del migdia fins les 18h i 38% de les 18h fins
les 00h).
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Les intervencions es realitzen per diferents orígens, el més comú és que sigui un avís per telèfon
(41%) seguit d’ofici (22%) a excepció de la franja horària de les 06h a les 12h del migdia on és
més comú actuar d’ofici o per planificació.
Les vies principals on es donen situacions amb menors en aquests últims anys han estat: camí
de la Ciutadella (22 casos), carrer Baix (20 casos), Rambla de les Ferreries (15 casos), travessera
de les Esplanes (14 casos), carrer Major (12 casos) i camí del Roig (12 casos).
En el 66% dels casos es realitza algun tipus d’intervenció/mediació i en un 2,5% dels casos s’ha
requerit fer un expedient sancionador.
Analitzant el mes de setembre, que registra per sobre de
tota la resta de l’any, el major nombre d’intervencions
amb menors la trobem en dates coincidents amb festa
major. La probabilitat d’intervencions a la matinada (00
a 06h) es duplica, passant de ser un 13% en el total de
l’any a un 29% durant el mes de setembre. Les vies amb
més incidència són Camí de la Ciutadella, Avinguda
Esplanes i Pau Casals amb 4 intervencions cadascuna.

Proximitat: 17129 serveis dels quals:
-

Serveis d’atenció a les persones: 10597
Serveis de pujar/baixar pilones: 2110
Serveis escolars registrats: 4422
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Referent als serveis de pujar i baixar pilones a les Valls d’Ax aquests es van deixar de fer des de
2018, les pilones es mantenen baixades.
Pel que fa a l’atenció a les persones el 31% de les vegades té el seu origen des de Prefectura, el
27% dels cops l’origen és una trucada, el 19% correspon a les actuacions d’ofici, el 16% l’origen
és en persona, el 3% és per planificació i la resta d’orígens que no arriben a l’1% dels casos són
el 112, bombers, derivat, MMEE i radio. Per ubicació la plaça forum palatiolo registra 2632
serveis, el carrer Major 504, la ubicació genèrica Palafolls 381, Saló Mas Pedrer 294, la rambla
Ferreries 217, l’avinguda Costa Brava 210 i el camí del Castell 194 serveis.
Trànsit: 10791 serveis dels quals:
-

Serveis de disciplina viària: 3466
Serveis de regulació del trànsit: 3170
Serveis de senyalització: 2091
Serveis per accident de trànsit: 1034
Serveis de controls de trànsit: 785
Serveis per campanyes informatives de trànsit: 245

Medi Ambient: 4086 serveis dels quals:
-

Serveis per incendis forestals: 1330
Serveis per intervenció amb animals domèstics: 914
Serveis per intervenció relacionats amb soroll i vibracions: 581
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-

Serveis relacionats amb residus: 558
Serveis relacionats amb fuites d’aigua: 265
Serveis relacionats amb caigudes d’arbres: 219
Serveis per incendis urbans: 183
Serveis per ocupacions de via pública: 29
Serveis per permisos d’obra: 7

Referent als incendis en conjunt, l’origen més habitual ha estat Planificació amb un 78% dels
casos (dins Planificació s’ubiquen les cremes autoritzades), el 11%dels casos ha estat per telèfon
i el 5% a través del 112, la resta d’orígens no superen l’1%. Les vies amb més registres han estat
el camí del castell amb 68 actuacions, les conquilles amb 40 intervencions, l’avinguda Flors amb
38 i el veïnat de Mas Prats amb 35.
Serveis per sorolls i vibracions l’origen principal és la trucada telefònica amb un total de 480
registres, segueixen les actuacions d’ofici amb 36 registres, Prefectura amb 35, 17 en persona,
5 a través del 112, 5 per planificació, 2 a través de MME i 1 per radio. Per carrers els més
freqüents són carrer Montagut amb 20, carrer Mas Pinell amb 28, carrer Major amb 21 i carrer
Folch i Torres amb 26.
Els serveis relacionats amb residus la majoria (207) són iniciats d’ofici seguits de la trucada
telefònica amb 186 serveis, amb menor representació hi ha Prefectura amb 94 serveis i en
persona amb 44, la resta d’orígens no arriben als 10. Referent a les ubicacions, les que registren
majors nombre són Palatiolo amb 24, la carretera Nacional II amb 22 serveis, la carretera B-682
amb 22 serveis també i el camí de sant genis amb 19.
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Els serveis per fuites d’aigua tenen el seu origen principal en una trucada de telèfon amb 146
registres d’aquest tipus, segueix l’actuació d’ofici com a origen amb 58 actuacions i Prefectura
amb 42. Els carrers que més serveis han registrat han estat el carrer Sant Joan amb 10 incidents,
el carrer Major amb 10 incidents també i l’avinguda arbres amb 16.
De les caigudes d’arbres la majoria d’orígens han sigut a través del telèfon (99), seguides d’ofici
(55) i Prefectura (22). La via més afectada ha estat la Rambla Ferreries amb 12 incidents.
Ordenances municipals: 4009 registres dels quals:
-

Serveis en establiments públics: 1380
Serveis referents a la problemàtica amb gossos/tinença d’animals: 1075
Serveis referents a via pública: 965
Serveis per requeriment de gual: 235
Serveis relacionats amb la neteja: 183
Serveis referents a urbanisme: 164
Serveis relacionats amb el mercat setmanal: 7

Pel que fa a la problemàtica amb gossos es registren 1075 intervencions relacionades des del
gener del 2017 fins el 8 de desembre del 2021. L’any amb més registres és el 2018 amb 474
casos i ha anat decreixent en els últims dos anys el nombre d’intervencions. De juny a octubre
es registren el major nombre d’intervencions, tot i que no hi ha grans diferències entre els mesos
de l’any. Respecte el dia de la setmana, els caps de setmana registren el major nombre
d’intervencions, del total el 31% ocorren en cap de setmana. Pel que fa a l’hora, a la matinada
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hi ha poques intervencions d’aquest tipus, sent que a la resta del dia hi ha bastant d’equilibri
entre franges horàries.
Les intervencions s’originen en la majoria dels casos per avisos telefònics (53%), seguits
d’accions d’ofici (18%) i avisos en persona (12%). Les vies amb més registres són: Carrer Girona
(75 casos), el carrer de l’Olivera (52 casos), la Nacional II (49 casos), Pla de Sorra (48 casos) i
també hi ha un 210 de registres situats a Pl.Palatiolo (molt dels gossos son portats per les
persones que se’ls troben a les dependències de la Policia Local).
Referent als guals l’origen més habitual és el telèfon amb 171 registres, el segueix prefectura
amb 38, d’ofici 15 i en persona 12. La resta no arriben als 10 registres.
Per vies el carrer Josep Capdevila amb 14, Sant Joan amb 12, Ramon Turró amb 11 i amb 10
serveis el carrer Francesc Macià, Mas Pinell i Santiago Ramon i Cajal.
Policia Judicial 3872 serveis dels quals:
-

Serveis relacionats amb diligències policials: 1620
Serveis relacionats amb citacions judicials: 1528
Serveis relacionats amb l’esbrinament de domicili: 594
Serveis de control de localització permanent: 130

Les diligències policials tenen el seu origen majoritari d’ofici amb 690 registres, segueix en
persona amb 366 registres i Prefectura amb 351 registres. Pel que fa a la localització 861 són a
les dependències de la Policia Local, 20 a la carretera B-682 i 15 al carrer Mas Pinell. La resta
tenen menor representació.
Tasques administratives: 3213 registres
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Manteniment de dotacions policials: 1579 serveis
PGME serveis d’investigació: 98 serveis
Repostatge de vehicles: 42 registres.
Un cop analitzats els serveis diaris es detallarà la tasca administrativa: Les actes administratives
confeccionades, els informes d’accident de trànsit ocorreguts al municipi, el registre del dipòsit
municipal, els expedients de vehicles abandonats, el registre de documents, els objectes trobats
a la via pública i les denuncies de trànsit.
Anàlisi de les actuacions administratives.
Actes administratives
Hi ha 2182 registres des del 18 de maig del 2017 fins el 21 de novembre del 2021, tot i que els
primers dos anys el registre no es trobava tan protocolaritzat i no són tan comparables amb les
dades del 2019. De fet, infraccions com les referents a la Llei 4/2015 de seguretat ciutadana no
té registres fins al novembre del 2018 o les de residus i animals no en tenen fins a la primavera
del 2019. Els altres actes administratius registrats que no es relacionen amb infraccions també
es comencen a anotar a partir de l’estiu del 2018.
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La distribució per mes i any del conjunt d’actes administratives mostra l’efecte de les actes i
sancions relacionades amb l’estat d’alarma i el confinament, ubicant la primavera del 2020 i la
tardor/hivern del 2020-2021, amb les dades més altes. L’agost en els últims tres anys també
destaca per ser un mes amb l’obertura de moltes actes administratives.
Respecte al dia de la setmana en la que es confeccionen s’observa clarament com al final de la
setmana és el moment en el que es realitzen més actes administratives. Així per exemple, el
dissabte es realitzen el 22% de les actes de tota la setmana.
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Dins dels registres hi ha un gruix de dades relacionades amb l’estat d’alarma i les sancions
relacionades amb la pandèmia covid-19. En concret el 32,5% (709) de les actes realitzades des
que es tenen aquests registres dels últims 5 anys són degut a les infraccions de la normativa de
l’estat d’alarma i posteriors normatives relacionades. Tenint en compte que és un estat
excepcional, es buscarà realitzar una avaluació per separat de les mateixes per tal de fer un
anàlisi més rigorós de les dades de les altres infraccions habituals.

Respecte a les dades d’aquestes infraccions relacionades amb la Covid19 s’observen les
següents dades. Pel que fa al lloc el 41% de les infraccions es van registrar a la carretera B682,
infraccions relacionades amb la mobilitat restringida. El 51% de les infraccions totals tenen a
veure amb el fet de circular fora dels supòsits previstos a la llei vigent en aquell moment. La
manca d’ús de la mascareta ha suposat un 3,2% de les infraccions. L’abril del 2020 va ser el mes
amb més infraccions registrades. Pel que fa al dia de la setmana, des del inici de l’estat d’alarma
han sigut els dissabtes (27,5%) seguits dels diumenges (19,2%), els dies amb més infraccions.
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Pel que fa a altres tipus d’actes
administratives més habituals i fora
d’aquesta situació excepcional, les
actes SS01 i SS02 relacionades amb
danys es té les següents dades: Se’n
registren un total de 36, representat
menys del 2% del total de registres.
D’aquests, la majoria, es situen entre
els mesos d’octubre i novembre,
representant el 44,4%. Pel que fa al
dia de la setmana es troba repartit
de forma molt homogènia, sent el
dia amb més registres el divendres
(19,4%). La majoria de registres, per
via, es situen al C/Major (16%) i la
carretera B682 (11%).
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Les actes relacionades amb entregues de menors representen el 4.9% del total (107). Aquestes
es donen en major mesura durant els mesos d’agost i setembre (19 i 24% respectivament), i en
concret dissabtes i diumenges són els dies amb més registres com aquests (22 i 18%
respectivament). Segons la via, la majoria de registres es troben a Plaça Palatiolo (21,5%). Altres
de les vies amb prop d’un 4% de registres serien, el carrer Camí del Roig i Travessera de les
Esplanes, Carrer Francesc Ferrer i Guàrdia, Camí de Can Jordà.
Respecte a les actes de manifestació (A17), representen un 16,6% (363) del total de registres.
La distribució entre mesos és molt homogènia així com entre dies de la setmana, no obstant hi
ha un tendència a tenir més registres els divendres i dissabtes (19 i 17,6%), i els mesos d’agost,
octubre i novembre (11, 12 i 12%). Pel que fa a la via el gruix es troba registrat a la Plaça Palatiolo
(11%), tan mateix altres vies amb registres de més del 4% són, l’Antic Camí de Tordera (4,7%) i
la carretera B682 (9,4%).
Les actes relacionades amb la intervenció d’objectes (D10B) representen el 2,2% dels registres
(49). Aquestes ocorren en major mesura els mesos d’agost i setembre (16,3 i 22,4%
respectivament) i el dissabte és amb gran diferència el dia amb més registres arribant al 40,6%.
El Camí del Castell i el Carrer de les Serretes registren cada un d’ells el 10,2% de les intervencions
d’objectes.
Hi ha 275 actes A10 equivalent al 12,6% del total de registres. El mes amb major nombre de
registres és amb diferència el mes d’octubre (29,8%), sent la majoria del 2020. El dia de la
setmana amb més registres és el divendres
amb el 27,5% de les obertures d’acta A10
de la setmana. La carretera B682 registra el
percentatge més gran d’A10 (19,6%), seguit
de la Plaça Palatiolo (10%), també destaca
per sobre de la resta de vies, el carrer
Picapedrers (6%, 16 actes obertes).
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Pel que fa a les actes administratives específiques d’infracció, eliminant els registres que tenen
a veure amb la Covid19 i la resta d’actes administratives, la majoria d’elles són de civisme
(41,5%), seguides de prop per les que tenen a veure amb animals (25,2%) i la llei 4/2015 (26%).
Segons tipologia s’observa el següent:
Pel que fa a les infraccions relacionades amb animals es distribueixen de forma homogènia pels
mesos de l’any, sent el mes de març amb major nombre de registres (13,6%).Respecte al dia de
la setmana, és el diumenge el dia amb més infraccions (20,4%). La pràctica totalitat té a veure
amb l’ordenança de tinença d’animals, en concret, la més rellevant té a veure amb no evitar la
fugida d’animals (72 actes, 44%), seguit de lluny del 9% de tenir la possessió d’un gos o gat no
inscrit en el registre censal. Respecte a la gravetat d’aquestes infraccions s’han registrat 3 casos
amb conseqüències molt greus, el 82% dels casos les conseqüències han estat lleus per tots els
afectats. La majoria de registres es troben ubicats a Plaça Palatiolo (14%), però altres de les vies
amb una mica més d’un 4% de registres han estat, la zona del Pla de la Sorra i el C/Girona.
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Respecte a les infraccions de civisme, en general, tenen unes conseqüències de caràcter lleu, i
només un 2% es poden considerar greus o molt greus. La majoria ocorren al més de maig, agost
i especialment setembre amb el 18% de registres de tot l’any. Respecte al moment de la
setmana, és el cap de setmana amb 19% per dissabte i la mateixa xifra per diumenge, els dies
que registren més infraccions d’incivisme. Els motius principals són el consum d’alcohol en grup
en espais públics (12,7%) i posar objectes a la venda a la via pública (10,5%). Les zones del
municipi amb més registres d’incivisme són la plaça de les Valls d’Ax (11%) seguit del Camí de
Llevant (7,1%), el del Castell (4,5%) i el Pla d’en Vigas (4,5%).
Les infraccions relacionades amb la llei 4/2015 de seguretat ciutadana solen tenir
conseqüències greus en 3 de cada 4 casos. Més de la meitat d’infraccions estan relacionades
amb el consum o tinença de drogues. Les faltes de respecte cap a les forces i cossos de seguretat
i la desobediència corresponen al 12,6% i 7,8% respectivament. L’agost (21,6%) seguit del
setembre (11,4%) són els mesos amb més infraccions relacionades amb la llei 4/2015. De
divendres a diumenge són els dies amb més registres, en especial el dissabte acumula el 27,5%
del total. La majoria d’infraccions succeeixen a la carretera B682 (11%), seguides de la zona del
Pla de la Sorra (5%), el Camí del Castell (4,2%), el Camí de Sant Genís (3,6%) i les Serretes (3,6%).
En quant a les infraccions derivades dels residus, la majoria (10 dels 14 casos) es relacionen amb
l’abandó de residus fora dels elements de contenció. Al haver tan pocs registres no es poden
treure grans conclusions en quant a quan succeeixen més aquestes infraccions. Les dades que
es tenen mostren tots els registres durant els mesos d’abril a agost, a excepció de un cas al gener
i un cas al desembre. Totes les vies registrades tenen 1 o 2 registres només, sent els de 2, el Camí
del Castell, el carrer dels Lliris i Ginestar. Sempre són infraccions sense conseqüències greus ni
molt greus.
Les infraccions relacionades amb sorolls i vibracions tampoc tenen conseqüències greus i
també són molt pocs els registres en comparació amb altra tipus d’infraccions explicades
anteriorment per la qual cosa s’ha de ser prudent amb les generalitzacions. Els mesos de maig i
juliol registren el major nombre d’infraccions relacionades amb sorolls (18 i 21%) i respecte al
dia de la setmana són els dissabtes (27%) els dies amb més registres. Aquests casos tenen a
veure amb molestar i dur a terme activitats amb sorolls innecessaris que poden pertorbar la
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qualitat de vida dels veïns. Al carrer Folch i Torres (5 casos), el de Sofía Casanova (4 casos) i la
avinguda Ribera de la Burgada (4 casos) són les vies amb més registres.

Informes d’accident
Referent als accidents s’utilitza des del
gener del 2016 fins al desembre del
2020, ja que són els que estan finalitzats
i revistats. Aquests sumen un total de
331 accidents en 5 anys. En l’evolució per
mesos
s’observa
l’efecte
del
confinament de la primavera del 2020
amb una reducció als mínims d’accidents
registrats durant els mesos d’abril i maig,
i també en el còmput total és l’any amb
menys registres. El 2017 va ser l’any amb
més accidents registrats i al llarg
d’aquests cinc, els mesos d’agost
(12,,4%), setembre (11,2%) i gener
(11,2%) són els de major accidentalitat.

Respecte al dia de la setmana, hi ha una distribució bastant homogènia, tot i així els divendres
són el dia amb més accidents (19%) i el diumenge (11%) amb menys.
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En quant al moment del dia, la majoria d’accidents, equivalents a un 10% d’ells, es donen a les
18h. Les altres hores punta són entre les 8h i les 10h, i entre les 14h i les 15h.
La distribució per hores segons el dia de la setmana deixa algunes dades diferents com per
exemple les següents: S’observa que l’11% dels accidents que passen el diumenge es concentren
a les 6 del matí (entre les 6 i les 10, concentren el 30%). La distribució per mes de l’any mostra
com el major nombre d’accidents entre les 18 i les 00h passen el mes d’agost (13,5% del total
de l’any d’aquella franja horària). També és el mes d’agost el mes amb major nombre d’accidents
a la franja de la matinada de 00 a 06h (16,7%).
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Respecte al lloc on ocorren, s’observa que el 50% dels accidents es donen en vies que són tipus
carrers i el 15% en avingudes, mentre que el 32% es donen en carreteres. Els accidents en
carretera es donen amb més probabilitat en dies feiners que en dies de cap de setmana, els caps
de setmana és més probable patir un accident fora de la carretera (per exemple, els diumenges
el 60% es donen en carrers i el 20% a la carretera, mentre que els dimecres el 40% es donen al
carrer i el 36% a la carretera).

Tipus de via on ocorren els accidents

carretera; 105

zona; 8
cami; 1

Otros; 13
carrer; 163

avinguda; 50
rambla; 1
travessera; 2

poligon
industrial; 1

Els mesos amb més accidents a la carretera són de juny a agost, mesos amb percentatges mitjos
de 45%, també són mesos amb bastants accidents de carretera el desembre i gener amb un 36%
cada un d’ells. Per contra, la tardor i la primavera són les èpoques amb més accidents als carrers
com a tipus de via.
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Pel que fa a vies concretes, la majoria d’accidents dels 5 anys (2016-2020) al municipi ocorren a
la B682 (24%) i la BV6002 (4,5%), i a l’Antic Camí de Tordera (18%). Per sobre del 2% també hi
ha l’avinguda Ribera de la Burgada (4,2%), Pau Casals (3,6%), Carrer Ramón Turró (2,7%),
l’avinguda Costa Brava (2,7%) i la dels Arbres (2,1%) i el tram de la Nacional II que passa pel
municipi (2,1%).
Respecte al punt kilomètric més habitual on solen ocorre a les carreteres anomenades són les
següents dades: Nacional II 676,5; B682 1,7 i BV6002 0,3.
Dels accidents ocorreguts en interseccions (181 casos), aquells punts del municipi amb més
accidents són els següents: B682-BV6002 (13 accidents), B682 – Av.Costa Brava (7 accidents),
Ribera de la Burgada – Camí del Roig (10 accidents) i Antic Camí de Tordera – Nacional II (5
accidents). De les interseccions 58 casos tenien senyal d’STOP, 54 només marques viàries i 36
semàfor.
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Recompte total accidents en 5 anys incloent interseccions i no interseccions:

En l’anàlisi per data, s’observa que al 2020 en contrast amb la resta anys no hi ha cap accident a
l’Antic Camí de Tordera mentre que anteriorment hi havia entre 10 i 24 accidents per any, d’altra
banda a la B682 hi ha un augment de 10 accidents més que l’any anterior. Tot això es pot explicar
per diversos canvis que van ocórrer durant aquell any: confinament per pandèmia, obres de
millora a l’Antic Camí de Tordera que el tenen tancat durant mesos i ensorrament del pont de
la BV6001 que unia Malgrat - Blanes i obligava al desviament del trànsit per la B682.
Per hores, en la franja de la matinada de 00 a 06h el 39% dels accidents es donen a l’Antic Camí
de Tordera mentre que la resta de la jornada la B682 registra més accidents que el citat camí.
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Respecte a les causes, com a causa principal s’identifica l’errada
del conductor en la meitat dels casos seguit d’infraccions en la
circulació del conductor i la velocitat inadequada; totes elles dins
el factor humà. Les errades sempre són primera causa, a excepció
de la franja de les 00 a les 06h on la velocitat inadequada és la
causa principal més freqüent registrada. Pel que fa a la causa
secundària, és la inatenció a la conducció seguit del tipus de
circulació les dues causes secundàries més freqüents, també
incloses dins el factor humà. Del 9% dels accidents s’instrueix
atestat.
Els efectes de l’alcohol i les drogues sumant primera i segona
causa representa el 10,8% dels casos. El 25% dels accidents per
aquest motiu ocorren a l’agost, el 55% en cap de setmana i el 45%
en la franja de 18 a 00h.
Respecte al tipus d’accident són l’encalç i l’envestida lateral (63 i
65 casos respectivament) els més representatius, seguit de la
sortida de la via (52 casos), el xoc amb objecte fix o animal (57
casos) i el fregament (39 casos). Durant els 5 anys hi ha hagut 8
accidents considerats múltiples, 13 atropellaments a vianants, 11
caigudes de motocicleta i 22 col·lisions frontals.
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Pel que fa a les característiques contextuals del moment de l’accident (climatològiques i de
densitat) s’observen les següents dades:
Respecte a la superfície del paviment un 12% dels casos es presentava mullada i en un 5% dels
casos relliscosa. Un 9% dels accidents es donen en situacions de pluja. Pel que fa a la lluminositat,
el 23% dels casos ocorren de nit, la meitat dels quals en vies amb il·luminació insuficient o sense
il·luminació artificial. Quan hi ha superfície mullada es més probable patir accidents al Antic Camí
de Tordera que a la B682, situació que s’inverteix en paviment sec. Això també succeeix a les
nits, on trobem que és més probable accidentar-se a les nits a l’Antic Camí de Tordera que a la
B682, i de dia s’inverteix.
Respecte al trànsit només un 12% dels accidents ocorren en situacions de trànsit dens. En
situacions de trànsit dens hi ha més probabilitat de tenir un accident en semàfors (30% dels
casos amb alta densitat) que amb trànsit fluid (8% dels casos de fluïdesa es donen en semàfors).
També més probabilitat d’encalç amb alta densitat que amb fluïdesa (55% vs. 14%).
En 10 dels casos hi ha fugida del conductor, la meitat dels quals van ocorre en divendres a
diferents franges horàries.
Pel que fa a les conseqüències dels accidents, un 46,2% repercuteixen en lesions a les persones,
la pràctica totalitat amb danys a vehicles, un 8% amb danys a propietat municipal i un altra 8%
a la propietat privada. Les lesions a les persones es donen en major mesura en accidents que es
produeixen en interseccions. Cinc dels accidents ocorreguts impliquen animals, en quatre d’ells
són per porc senglar i un per un gat.
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Del total d’accidents analitzats se n’han derivat 705 víctimes de
les quals gairebé el 70% surten il·leses de l’incident i un 28% amb
lesions de caràcter lleu. D’altra banda hi ha hagut 15 víctimes
greus i 1 mort en els 5 anys analitzats. Del total de víctimes es va
requerir assistència mèdica en 194 casos, 35 van ser assistits in
situ i 125 van ser traslladats a l’hospital, la resta (34) van rebutjar
l’assistència.

El Servei Català de Trànsit té registrats 7 accidents greus en els 5 anys dels que estem parlant en
aquest informe. Aquests accidents es van produir a la N-II (5) i la B682 (2). Van ser col·lisions
entre vehicles, una sortida de calçada sense explicació i una bolcada a la calçada. Dos dels
accidents tenen lloc a la nit. Cap dels accidents es va produir amb climatologia adversa, mal estat
de la superfície de la via ni per objecte a la calçada. La meitat van succeir en una zona
d’intersecció. En dos dels accidents hi ha implicades motocicletes, en un d’ells un ciclomotor, en
dos accidents dues bicicletes, i en un d’ells vehicles pesants. En la resta hi ha turismes, en un
dels accidents fins a quatre implicats.
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Respecte a les característiques de les víctimes dels accidents registrat per la policia local de
Palafolls, el 34% són dones. Per grups d’edat trobem que la franja entre els 20 i els 49 anys
inclouen el major nombre de víctimes (64%).

Pel que fa als vehicles implicats, el 60% dels accidents impliquen 2 vehicles, mentre que hi ha un
30% dels casos on l’accident es produeix únicament amb un vehicle. Els accidents més freqüents
són els que impliquen dos turismes (26%) seguits dels d’un turisme sòl (24%). Els accidents que
impliquen un turisme i una motocicleta representen el 12% dels accidents.
Per tipologia de vehicles, els més accidentats són els turismes (88%) seguits de les motocicletes
(17%) i les furgonetes (11%). Els accidents que impliquen algun camió <3500kg representen el
7% dels casos, el mateix percentatge pels accidents de ciclomotor. Els accidents on hi ha
implicada una bicicleta representen el 3% del total.
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Per finalitzar aquest apartat de l’accidentalitat mencionar que a Palafolls hi ha redactat des del
2014 un Pla Local de Seguretat Viària6. L’any 2020 s’ha actualitzat el pla pel període de 2021 a
2024. En el PLSV es fa esment de la necessitat de transmetre les dades al SIDAT i de disposar
d’un encarregat del control del pla de trànsit al municipi.

Registre del dipòsit/immobilitzacions de vehicles
Hi ha 773 registres entre el 16 de gener del 2017 i el 22 de novembre del 2021. L’any amb més
retirades és el 2019 (247 registres).
En quant als mesos, el juliol, agost i
setembre són els mesos amb més
registres (13,6%, 10,2% i 11,3%
respectivament). Respecte als dies
amb més retirades són amb molta
diferència els dies 1 i 16 del mes,
cada un d’ells suposa el 12% dels
registres del mes. Pel que fa als dies
de la setmana, els divendres,
dissabtes i diumenges són els dies
amb més registres (15,9%, 18,1% i
17,1%).
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Respecte al país de matriculació dels vehicles registrats hi ha un 6% de vehicles internacionals,
dels quals pràcticament la meitat són francesos.
La via amb més retirades o immobilitzacions és l’Antic Camí de Tordera amb 114 vehicles enviats
al dipòsit o amb parany, seguida del carrer Mas Pinell (41 vehicles), la B682 (32 vehicles),
l’avinguda Ribera de la Burgada (23 vehicles) i el carrer Ramón Turró (21 vehicles).
El motiu de les retirades o immobilitzacions, en un 86% dels casos és per una infracció, un 6,3%
és per manca d’assegurança, el 4,5% és de forma preventiva, el 2,2% per accident i el 0,9% per
ordre judicial (7 casos). En el 35% dels casos no s’envia al dipòsit municipal si no que han estat
atrapats amb parany.

Registre de vehicles abandonats
Hi ha registres des del juliol del 2019 fins al novembre del 2021, un total de 250 vehicles
abandonats. Del total de registres hi ha 6 anul·lacions, aquestes són per baixa del propietari,
cedit pel propietari o passat el temps després de la publicació al BOE. Les vies amb més registres

6
S’ha detallat aquest apartat tan extens ja que al PLSV no consten la majoria de les dades que es fan
esment en aquest apartat. Aquestes dades poden ser utilitzades per revisar el PLSV.
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són el Carrer Anselm Clavé i Ovidi Montllor amb 10 vehicles cadascun, i amb 9 vehicles les
següents vies Alimentació, Faisà, Montblanc, Mar i Roig i Jalpí.

Registre de documents d’entrada i/o sortida
Es té constància de 5310 registres de documents entre el gener del 2017 i el novembre del 2021.
L’any amb més registres va ser el 2018 (30,1%, 1599 registres). D’aquests registres el 42,2% són
d’entrada i la resta de sortida. D’aquells dels que es té constància, el 35% tenen a veure amb
l’administració pública i el 60% amb el jutjat. 47 dels registres equivalent a menys de l’1% van
ser anul·lats.

Registre d’objectes trobats
Es registren 900 objectes entre el gener del 2017 i el novembre del 2021, sent l’any 2021 el que
més registres té (267). La majoria de casos són objectes trobats (84%), només un 13% fa
referència a objectes perduts. La mitjana de dies fins l’entrega són 5,5 dies. Un 34% dels casos
es resolen el mateix dia i un 10% al dia següent. El que més es troba són claus (23%), també hi
ha un 2% de bicicletes, un 5% són bosses o motxilles, un 5% són carteres o moneders i un 9%
telèfons mòbils.

Denuncies de trànsit
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Hi ha dades des del gener del 2017 fins al novembre del 2021 de tots els casos de denuncia que
sumen 7587. Entre anys, el 2018 té el nombre de denúncies més alt (2298) seguit del 2019
(2025). A partir del 2020 hi ha una baixada important (1016) i al 2021 es manté (1051).
Per dies de la setmana, són els divendres (16%), dissabte (19%) i diumenge (17%) els dies amb
més registres de denúncies.
Respecte al mes de l’any, són els mesos de juliol i agost (14 i 15% respectivament) seguit del
setembre (9%) els mesos amb més denúncies.
Les vies amb un major nombre de denúncies són: C/Ramón Turró (7%), C/Mas Pinell (6%),
C/Antic Camí de Tordera (5%), Avinguda Costa Brava (5%), B-682 (5%), Avinguda Ítaca (4%) i
C/Sant Lluís (3%).
D’aquestes denúncies, un 15% d’elles són de caràcter greu i menys d’un 1% de caràcter molt
greu.
La majoria de denúncies que no es notifiquen (66,5%) ho són perquè el conductor es trobava
absent, hi ha un 21% de denúncies que són rebutjades pel conductor.
Un 13,3% del total de denuncies ho son per infracció al reglament general de conductors,
reglament general de vehicles i assegurança que són competència del Servei Català de Trànsit.
El 86.4% dels casos corresponen a denuncies per el reglament general de vehicles, l’ordenança
municipal de circulació i la llei de seguretat vial.
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Les denúncies més habituals són per situacions d’estacionament prohibit marcats per senyals
(2159 casos, el 28,5%), o de parada i estacionament (239 casos, el 3,1%), també en casos
concrets com els que tenen a veure amb el canvi de quinzena (430 casos, el 5,7%), en zones
marcades amb línia longitudinal groga (460 casos, 6%), o davant de guals (152 casos, 2%). Les
zones blaves sense rellotge (510 casos, 6,7%) o verdes sense distintiu en vigor (530 casos, 7%)
també sumen un gran nombre de denúncies. Altres sancions es relacionen amb estacionar en
llocs no adequats com sobre la vorera (358 casos, 4,7%). En quant al vehicle, es sumen 309
denúncies en relació a no presentar la inspecció tècnica periòdica (5,1%) o 208 per no tenir
concertada l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil (2,7%). D’altra banda deixar el
vehicle a la via pública amb símptomes d’abandonament suposa 153 denúncies acumulades
durant els anys avaluats (2%).

Anàlisi del registre d’atestats de la Policia Local de Palafolls. Totals.
Referent als atestats s’ha analitzat la totalitat d’aquests registrats per la Policia Local de Palafolls
al programari de gestió “DRAG”. Hi ha registres des del gener del 2014 al novembre de 2021 que
fan un total de 2316 atestats.
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Un cop depurada la base de dades, el registre que s’analitzarà és de 2106 atestat, s’han eliminat
210 registres que els mancaven dades essencials o estaven duplicats. En la distribució general
durant aquests anys s’observa com cada vegada es fan registres més extensius i també es nota
l’efecte de la Covid-19, ja que els mesos d’abril a juny del 2020 tenen molt pocs registres. L’any
2021 ja és més semblant al de 2019.

Veient els recomptes, hi ha una distribució bastant homogènia entre els mesos de l’any, tot i
que és el mes de maig sol el moment de l’any amb més atestats, representant el 10,4% del total.
Respecte al dia de la setmana, la distribució és bastant homogènia, tot i que és al inici de la
setmana els dies amb més nombre d’atestats (16% dilluns, 18% dimarts 17% dimecres).
Per grans grups, d’aquests 2106 atestats, el 8% són diligències informatives, el 13% delictes lleus,
el 52,1% delictes i el 25,6% notificacions de pèrdues.
D’altra banda, 10 d’aquests atestats, són referents a permisos de viatge de menors a l’estranger.
S’han realitzat entre els anys 2017 i 2019, especialment els mesos de maig, juny i juliol. Deixant
de banda aquests 10, i a partir dels grups anomenats anteriorment s’analitzaran els diferents
atestats.
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Iniciant per les informatives (186 atestats) la majoria fan
referència a oficis judicials (76,9%). Entre els mesos de
maig i octubre ocorren la majoria d’atestats d’aquestes
característiques, sent el mes de setembre el mes amb
major nombre de registres (12,4%). Tot i tenir registres
de del 2014, l’any 2021, és l’any amb més registres (56
atestats). Respecte al dia de la setmana, és el diumenge,
amb diferència, el que té més atestats d’aquest tipus,
sent el 25,3% dels casos. La majoria de registres
s’ubiquen a Pl.Palatiolo (10%), a la carretera B682 (4%),
el camí de Sant Genís, el de l’Esperança i el Carrer Major
(3%).

Pel que fa als atestats referents a pèrdues, el nombre màxim de registres per any es va donar al
2019 amb 118 pèrdues notificades. No s’observa una tendència determinada segons mes de
l’any, però és al inici de la setmana (dilluns a dimecres, 19-20%) quan es registren més atestats
d’aquestes característiques. Al cap de setmana es troba entre un 6 i 8%. El gruix dels registres
s’ubiquen a Pl.Palatiolo (9%) seguit del C/Major (3%).
En referència als delictes lleus, s’observa una
tendència a un major registre els mesos juny, juliol
i març. En els últims quatre anys s’observa la
davallada important per probables efectes del
confinament, així el 2019 es registraven 25 delictes
lleus, mentre que al 2020 n’eren 14 i el 2021, 39.
Els dies de la setmana amb més registres són els
dimarts (22,7%) i els diumenges (17,9%). Les vies
amb més atestats per delicte lleu que tenen un
recompte d’un 3% cadascuna són l’Av.Costa Brava,
C/ Ramón Turró, i l’Av. Pau Casals, seguits d’aprop
del C/ Major (2,6%).

Els tipus de delictes lleus s’engloben en tres grups: contra les persones, els interessos generals i
el patrimoni. Aquest últim ocupa la pràctica totalitat dels registres (93,8%).
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Analitzant els subgrups es pot observar que l’any 2020 en context de la Covid19, es registra una
disminució dels delictes lleus de danys contra el patrimoni, passant de representar un 32% al
2019 a un 14,3% al 2020 del total de delictes lleus. L’any 2021 s’observa un increment, en
nombre absolut i percentatge, dins dels delictes lleus d’estafes passant d’un 8% (2 casos) al 2019
a 11 casos (28,2%) al 2021.
Els casos de delicte lleu de furt es donen en major mesura al juny (15,2% dels furts es concentren
en aquest mes) i especialment dilluns i dimecres (23,2% cada un d’aquests dies). Les vies on més
furts es registren són l’Av. Pau Casals (6%) i el C/Major (5% del total de vies).
El 18,3% dels danys lleus es concentren al mes de juliol i el dia de la setmana amb més registres
són els dimecres (26,8%). Les vies amb més danys lleus contra el patrimoni són l’Av. Costa Brava,
el C/Ramón Turró i Roig i Jalpí, les tres vies amb un 6% cadascuna.

Referent als delictes que inclouen el 52% de tots els atestats, s’observa una tendència bastant
homogènia en la distribució per mes de l’any i dia de la setmana agafats en global. El major
nombre de registres es va situar al 2019 (262 casos). Per tal de fer un anàlisi més curós es dividirà
per subgrups.
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Com es pot observar a la taula superior alguns dels delictes tenen una representació mínima,
per la qual cosa posarem atenció als delictes de lesions (2,1%), trànsit (10,4%) i patrimoni
(82,3%), especialment en els últims.
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Pel que fa als delictes de lesions es concentren principalment els caps de setmana que inclouen
el 52% de les lesions en la suma de dissabte i diumenge. El mes de juliol és el que més registres
de lesions té. Per any, el 2018 va se l’any amb un registre més alt (26,1%), mentre que al 2020
va baixar al 4,3%.

Respecte als delictes de trànsit, es
concentren
especialment
els
diumenges (26,3%), a l’agost (15,8%)
i el 2019 va tenir els registres més alts
(27,2%). Curiosament, tot i que les
restriccions del confinament podrien
fer pensar el contrari, el 2020 va tenir
registres de delictes de trànsit molt
similars al 2021 (21,1% i 22,8%
respectivament).
A part de la carretera B682 que representa un terç dels casos, la BV6002, el Camí de St Genís,
l’Av. Ribera de la Burgada amb un 5% cadascuna i l’Antic Camí de Tordera amb un 7,5%, són les
vies amb més delictes de trànsit.
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Finalment, respecte als delictes contra el patrimoni (904 registres des del 2014), s’observa que
en general tenen una distribució bastant homogènia per mes de l’any i per dia de la setmana.
L’any amb més registres d’aquest tipus va ser el 2019. Els delictes contra el patrimoni més
prevalents són robatori amb força (169 registres), furts (178 registres) i danys (199 registres)
que s’avaluaran per separat.
Pel que fa als robatoris amb força, es
registren més els dimarts (17,2%) i els
dijous (17,8%), i el mes de febrer
(13,6%). Des del 2017 en endavant
s’anava en augment arribant a 36
casos al 2019. Al 2020 es va situar en
10 i al 2021 encara no s’han recuperat
dades d’abans de la pandèmia amb
13 registres a data de novembre
2021. El C/Pi (6,1%) i Can Batlle (4,3%)
són les vies amb més registres de
robatoris amb força.
Respecte als delictes de furt, el major nombre es registren els dimecres (19,1%) i al mes de març
(14,6%). En quant als registres, diversos s’ubiquen a la Pl Palatiolo (7,3%) però les altres vies on
destaca aquest tipus de delictes són C/Francesc Macià, Mas Pinell i Ramón Turró amb un 5% de
casos cadascuna d’elles.
Finalment pel que fa als delictes de danys, els mesos de desembre (13,6%) i juliol (10,6%) són
els mesos amb més registres d’aquest tipus de delicte. La majoria de registres es produeixen al
inici de la setmana (dilluns a dimecres, 19, 19 i 20%). L’any amb més registres va ser el 2019
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(54), aquest últim any s’han registrat 12 casos a data de novembre 2021. Les vies amb més
registres de danys són C/Mas Pinell (6%), Av. Costa Brava (4,3%) i Pau Casals (4,3%).

Juntes Locals de Seguretat
Referent a les Juntes Locals de Seguretat es té constància de la realització de tres, el 27 de
setembre de 2019, el 7 de febrer de 2020 i el 22 d’octubre de 2021. No es té constància de la
realització de més Juntes Locals de Seguretat a Palafolls.
En relació a les dades i continguts de les juntes és detalla la informació que contenen i que
s’analitzarà:
-

-

-

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1.- CPISR-1 C Celia Majó Montes (Secretària accidental (DILIGÈNCIA: Faig constar que el Ple en sessió ordinària del dia 17/03/2022
va quedar assabentada d'aquest Pla)), 21/03/2022 13:24

Junta local de seguretat del 27/09/2019: Conté la informació i dades de l’activitat de la
Policia Local de Palafolls del setembre de 2018 al setembre de 2019, conté la informació
i dades de l’activitat del cos de Mossos d’Esquadra a Palafolls del setembre de 2017 a
l’agost de 2018 i del setembre de 2018 a l’agost del 2019, i conté la informació i dades
de l’activitat de la Guàrdia Civil del setembre de 2018 al setembre de 2019.
Junta local de seguretat del 07/02/2020: Només es disposa de la informació i dades de
l’activitat del cos de Mossos d’Esquadra del 1 de gener de 2018 al desembre de 2018 i
del 2 de gener de 2019 a desembre de 2019.
Junta local de seguretat del 22/10/2021: Conté la informació i dades de l’activitat de la
Policia Local de Palafolls de l’octubre de 2020 al setembre de 2021, conté la informació
i dades de l’activitat del cos de Mossos d’Esquadra a Palafolls de l’octubre de 2019 al
setembre de 2020 i de l’octubre de 2020 al setembre de 2021, i conté la informació i
dades de l’activitat de la Guàrdia Civil del 1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020.

Tota la informació constarà annexada al pla local de seguretat amb caràcter d’informació
reservada prèviament, fins obtenir autorització de publicació. Si bé s’utilitzaran dades
estadístiques per la realització de las conclusions de la diagnosis de l’estat de la seguretat
municipal.

Estadístiques conjuntes Policia Local / Mossos d’Esquadra a Palafolls
Hi ha una base de dades on s’aglutina la informació de la instrucció de diligències i atestats per
part de la policia local i mossos d’esquadra en conjunt, aquesta base mostra la realitat actual al
terme municipal pel que fa a infraccions conegudes i detinguts.
S’ha sol·licitat la base de dades dels últims 5 anys al cos propietari (Mossos d’Esquadra) per
realitzar l’estudi de la realitat coneguda a Palafolls però no ha estat tramesa. Només és disposa
d’un any el 2021 i manca la setmana del 12 al 18 de juliol de 2021 per motius que es desconeixen.
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Tot i així analitzarem aquest any 2021 que es disposa i es plasmaran per escrit les principals
característiques a la conclusió de la diagnosis.
S’ha realitzat un anàlisi més exhaustiu a l’annex 2 d’aquest pla local de seguretat, si bé al no ser
propietat de la Policia Local de Palafolls la base de dades, fins obtenir autorització és consideren
dades confidencials.

Xifra negra de delictes
En aquest apartat s’analitzen els resultats de l’enquesta de seguretat pública de Catalunya 2020.
A falta d’una enquesta local, són les dades més pròximes en relació a la xifra negra de delictes i
victimització a nivell autonòmic català.
Referent a la victimització per fets considerats delictius a Catalunya al 2020 es situa en un 27.6%
dels enquestats, el que vol dir que un 27.6% dels enquestats han manifestat que ha patit com a
mínim un fet considerat delictiu en l’últim any.

El cistell del 2015 incorpora fets com l’ocupació de la segona residència, el robatori i l’intent de
robatori d’objectes sense amenaces ni violència, les destrosses intencionades a objectes, i les
estafes, fraus i enganys. S’observa doncs que tot i estar aquest 2020 amb limitació de la mobilitat
l’índex continua pujant.
Per grups d’edat de 16 a 25 anys i de 26 a 40 anys representen el 34.7% i el 34.9%, son per tant
el grups que presenten un percentatge més alt de persones victimitzades. El grup de 41 a 64
anys té un registre del 27.4% i el de persones més grans de 65 anys un 16.5%.
Per sexe i grups d’edat observem que les dones de 16 a 40 anys mostren un nivell de victimització
superior als dels homes, no passa el mateix dels 41 als 65 o més on els homes son els que
presenten nivells més alts de victimització.
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Pel que fa als àmbits, la gràfica anterior representa el percentatge de persones enquestades que
han patit com a mínim un fet, diferenciant per àmbit. S’observa un fort increment dels enganys,
fraus i estafes (sobretot online). El confinament decretat per l’estat d’alarma ha pogut influir en
aquest augment.
També es mostra que la victimització per proximitat contra el patrimoni (robatori bossa i
robatori de mòbil que són els fets més explicats) es mante en segon lloc i la victimització en
vehicles (destrosses, robatori interior,...) en tercer amb un 5.8% dels enquestats. En quart lloc,
l’àmbit de les persones, són les amenaces i intimidacions el fet més explicat, també inclouen les
agressions físiques però amb menor representació.
En quant a l’índex de denuncia davant la policia o el jutjat aquest continua baixant des del 2013
situant-se per l’any 2020 en un 26% dels casos. Els casos d’estafa, engany i frau només es
denuncien en un 16.8% dels casos segons els enquestats. Els de fets considerats delictius contra
les persones un 26.5%, els de vehicles un 31.5%, els de proximitat contra el patrimoni un 35.3%,
contra el domicili 46% i contra la segona residència un 52.1%. El principal motiu per no denunciar
ha estat “Que la policia pot fer poca cosa” i que “Era poc important”.
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Educació viària
Per finalitzar aquest apartat d’anàlisi de dades policials mencionar els projectes que segueixen
vigents en matèria d’educació viària a les escoles per part de la Policia Local.
És realitzen a l’escola Mas Prats les següents activitats:
-

Gimcana per el poble: Grups de 2on i 5e de primària.
Visita de la Policia a l’escola: Grups 3er, 4t i 5e de primària.
Activitat aula: Grups de 1er, 3r i 5e de primària.
Bicicletada/patinet: Grups de 5e i 6e de primària.

Es realitzen a l’escola Les Ferreries les següents activitats:
-

Taller educació viària: Grups 1er, 3er, 4t i 5e de primària.
Gimcana cívica: Grups de 1er, 2n i 5e de primària.

A les dues escoles en diferents dies:
-

Xerrada sobre “Bullying”: Grups de 4t, 5e i 6e de primària
Xerrada d’Internet segura: 4t, 5e i 6e de primària.
Parc mòbil (creat recentment entre les dues escoles): 1r, 2n, 3er, 4t, 5e i 6e de primària.
Visita a la comissaria de la Policia: 4t de primària.
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Es treballa per tant el civisme, la circulació viària, la prevenció contra el “bullying”, la navegació
segura per Internet i la proximitat policial.
Per finalitzar mencionar que des del juliol de 2020 es disposa d’un parc viari al carrer Francesc
Ferrer i Guàrdia (entre mig de les dues escoles Mas Prats i Ferreries) de 400 m2 a l’aire lliure,
que permet fer-ne ús a tota la població que ho vulgui trobant-se el recinte obert
permanentment.

Anàlisi de dades d’emergències
En aquest apartat s’analitzaran els plans de protecció civil municipals, els de la Generalitat que
afecten a Palafolls, les actuacions dels sistemes d’emergència al municipi, en concret el cos de
bombers i del SEM, els incidents gestionats per el 112 a Palafolls, les activitats desenvolupades
referents a les emergències i les accions preventives.
Protecció Civil
En quant als plans de protecció civil municipals, dir que l’Ajuntament de Palafolls està treballant
en la confecció del DUPROCIM (Pla Unificat de Protecció Civil Municipal). Aquest Pla ha d’unificar
en un únic document tots els plans de protecció civil d’aplicació al municipi. Mencionar que
també s’està treballant en la confecció del Pla d’Autoprotecció del Palauet7.

7

La redacció i el manteniment dels plans d’autoprotecció (PAU) correspon a la persona titular o
representant del bé a protegir. Per a aquells casos en què l'explotació estigui cedida o arrendada a una
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A Palafolls actualment hi ha els següents plans realitzats:
-

Pla d’autoprotecció de la Llar d’Infants Palafollets, publicat el 2012 i revisat el 2019.
Pla d’autoprotecció per a emergències per incendis forestals de la Urbanització Mas
Carbó, elaborat pel Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafolls l’any 2013.
Pla d’autoprotecció per a emergències per incendis forestals de la Urbanització Ciutat
Jardí, elaborat pel Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafolls l’any 2013.
Pla d’autoprotecció per a emergències per incendis forestals de la urbanització Mas
Reixach, elaborat pel Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafolls l’any 2013.
Pla d’actuació municipal per a emergències d’incendis forestals al municipi aprovat el
1999.
Pla municipal de prevenció d’incendis forestals revisat el 2020 i vigent fins el 2026.
Pla d’Actuació Municipal Multirisc de Palafolls aprovat el 2014. Es tracta d’un Pla que
agrupa tots els PAMs sectorials.
Pla d’emergències de Fes Palafolls elaborat per l’activitat “FEM PALAFOLLS” els dies 25,
26 i 27 de Juny de 2021 al parc de les Esplanes. Es tracta d’un pla d’emergències que
analitza els riscos d’una activitat amb gran concentració de persones.

Entre els plans que actualment afecten al municipi provinents de la Generalitat de Catalunya hi
ha:
-

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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-

-

-

-

-

INUNCAT: En ell s’estableix que derivat de la vulnerabilitat molt alta del municipi de
Palafolls s’obliga al consistori, pel risc, a la redacció del Pla d’Actuació Municipal
d’Inundacions. Segons consulta a Protecció Civil Catalunya el PAM INUNCAT no es troba
homologat a Palafolls i per tant esta pendent de redactar i homologar.
NEUCAT: A Palafolls prioritza 3 vies de comunicació viària, la C-32, la N-II i la B-682, no
hi ha l’obligació de redactar el PAM per nevades però es recomana. No consta cap PAM
NEUCAT homologat al municipi.
PLASEQCAT: L’empresa química MENADIONA S.L. que es troba al polígon industrial
Puigverd de Palafolls està inclosa dins aquest pla amb un risc baix. No s’obliga a realitzar
el PAM de risc químic però es recomana. Segons Protecció Civil de Catalunya no consta
homologat cap PAM PLASEQCAT a Palafolls.
INFOCAT: En ell s’estableix la vulnerabilitat alta del municipi de Palafolls referent als
Incendis Forestals i per tant s’obliga pel risc a la redacció del PAM d’incendis forestals.
Segons consulta a Protecció Civil Catalunya el PAM INFOCAT de Palafolls està pendent
de revisió. Aquest Pla va ser homologat el 30 de març de l’any 2000.
SISMICAT: Segons Protecció Civil Catalunya Palafolls és una zona amb intensitat sísmica
de nivell VI-VII, tot i així no s’obliga actualment a la redacció del PAM de risc sísmic, però
si es recomana. No consta cap PAM SISMICAT homologat a Palafolls.
VENCAT: Segons protecció civil de Catalunya el municipi de Palafolls no presenta una
gran perillositat per el vent, sent el PAM VENTCAT recomanat. No consta homologat cap
PAM VENTCAT a Palafolls.

altra entitat o persona física o jurídica, el concessionari o arrendatari assumirà l'obligació del titular, si bé
aquest resta responsable subsidiàriament.
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-

-

TRANSCAT: Segons Protecció Civil de Catalunya hi ha un nivell de perill alt pel municipi
de Palafolls referent al transport viari de MMPP (Mercaderies Perilloses). Sobretot a les
vies C-32 al seu enllaç amb la N-II i la pròpia N-II. Tot i així no hi ha l’obligació de tenir
PAM però si recomanació. Actualment no consta cap PAM TRANSCAT homologat al
municipi.
PROCICAT (Pla territorial de protecció civil de Catalunya): Inclou el pla d’actuació del
PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial alt risc.

No tenen afectació al municipi en la actualitat els següents plans:
-

RADCAT: No consta cap perill radiològic, per tant ni obliga ni recomana la confecció
d’aquest PAM.
ALLAUCAT: No hi ha cap perill d’allaus a Palafolls segons Protecció Civil Catalunya, per
tant ni obliga ni recomana la confecció del PAM.
AEROCAT: Tot i tenir aeròdrom a Palafolls no consta a l’AEROCAT la instal·lació
municipal. Per tant ni tan sols recomana la confecció del PAM AEROCAT.

Bombers
De les actuacions de Bombers s’ha detallat en l’annex 3 les realitzades els últims 5 anys a
Palafolls, de gener de 2017 a desembre de 2021.
Destacar d’aquest anàlisi que han estat 437 actuacions de les quals el 96% han estat serveis
urgents. Hi ha 189 registres d’actuacions per incendi, la majoria per incendis de vegetació seguits
dels incendis de contenidors. S’observa la major agrupació al mes de juny pel que fa als incendis.
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De la intervenció en accidents de trànsit hi ha hagut 66 intervencions, el 89% de les quals han
estat accidents de trànsit amb ferits i/o atrapats. Els mesos de juliol i agost són els mesos més
representats en aquest tipus de intervenció. Per dies de la setmana els divendres i els dissabtes
son els dies més representats.
Sistema d’Emergències Mèdiques
Referent al SEM de Catalunya, Palafolls pertany a la regió sanitària de Girona. Aquesta regió
disposa d’1 helicòpter medicalitzat, 4 vehicles d’intervenció ràpida, 10 vehicles de suport vital
avançat i 49 unitats de suport vital bàsic.
No és possible accedir per el moment a les dades d’actuació del SEM a nivell municipal per
realitzar un anàlisi d’aquestes.
112 Emergències de Catalunya
S’han analitzat els incidents operatius gestionats pel 112 (Emergències de Catalunya) durant el
període de 2017 a 2021. Aquesta informació consta a l’annex 3 del present Pla Local de
Seguretat.
A la sèrie estudiada s’observa que els incidents d’assistència sanitària (persona malalta,
intoxicació,...) són el tipus de servei més gestionat pel 112 en tots els anys i en destaca un
increment des del 2017. Seguretat (agressions, baralles, maltractaments, danys,...) i trànsit
(accident, atropellaments, senyalització, vehicles avariats,...) són el segon tipus d’incidents
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gestionats per el 112, es nota l’efecte de la pandèmia i el confinament i restriccions amb una
davallada al registre de 2020, el 2021 augmenta però no encara a valors del 2019.
Per mesos juliol i agost són els mesos més representats del total de la sèrie.
En conjunt s’observa que els incidents d’assistència sanitària van en augment al municipi, els
incidents de seguretat i trànsit, que solen activar al cos de Policia Local o Mossos d’Esquadra,
representen el segon lloc de serveis més gestionats i es destaca l’estiu com a període amb més
activitat.

Anàlisi de les dades estadístiques judicials
No es disposen actualment i per tant no s’han pogut utilitzar dades de les estadístiques de
justícia desagregades a nivell municipal.

Anàlisi de l’oferta de seguretat
En aquest anàlisi es mostraran els recursos humans i materials de la Policia Local de Palafolls per
duu a terme les seves funcions. També es farà esment als recursos d’altres cossos de seguretat
al municipi i de la seguretat privada, als recursos de bombers i protecció civil i a la col·laboració
ciutadana.
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Policia Local de Palafolls
Hi ha a data de desembre de 2021 una plantilla de 24 efectius policials. Dels quals 1 és el cap de
la Policia Local i té el rang de Sots-Inspector, 3 tenen el rang de Caporals (un d’ells habilitat i
l’altre a l’espera de realitzar el curs al ISPC) , 1 és vigilant municipal i els 19 restants agents de
Policia. D’aquests 19 agents, 7 tenen contracte temporal d’interinatge (cobrint baixes i
absències) i 3 estan pendents de realitzar el curs de formació bàsica a l’ Institut de Seguretat
Pública de Catalunya estan per tant en procés selectiu. Hi ha per tant 13 policies funcionaris de
carrera a desembre de 2021. Dins el cos de la Policia hi ha dos noies, una a l’espera de realitzar
el curs a l’ISPC i l’altre amb contracte temporal.
Com a personal administratiu té dos auxiliars administratives assignades, una amb contracte
laboral fix i l’altre amb un contracte temporal.
Es presta servei 24 hores al dia 365 dies l’any en torns rotatius de mati, tarda i nit. A excepció
del cap de Policia i del vigilant municipal.
La distribució del torn esta estipulat en tres torns de mati/tarda/nit, però els efectius de cada
torn depenen dels requeriments i altres variables com les decisions directives, les indisposicions,
baixes per incapacitat temporal, etc. Com a mínim sempre hi ha dos agents de servei per cada
torn.
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En quant a funcions tots els agents s’encarreguen de les mateixes funcions. No hi ha
especialitzacions ni dedicacions exclusives.
L’Organigrama actual de la Policia Local en quant a dependència orgànica és:

La ràtio policial al municipi, contant la totalitat de la plantilla d’efectius Policials (24), és de 2,48
efectius policials per cada 1000 habitants, si es compta només els policies funcionaris de carrera
actualment (contracte fix) és de 1,34 efectius policials per cada 1000 habitants. Comparant amb
la resta de Catalunya i amb aquelles poblacions que disposen de Policia Local la mitja és de 1,56
efectius per cada 1.000 habitants.
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Les dependències de la Policia Local de Palafolls es troben ubicades a la Plaça Fòrum Palatiolo
s/n. S’ha valorat la necessitat de canviar la caserna de lloc per adaptar-la a les necessitats reals
i actuals de la plantilla i les seves funcions però de moment no s’han iniciat els tràmits necessaris
per falta de pressupost.
Les instal·lacions que componen les dependències de la Policia Local de Palafolls són les
següents:
-

Accés directe a la Base des del carrer amb doble porta de vidre.
Base: Zona d’atenció directe amb el públic, espai per al personal administratiu de
recepció al públic i espai per a l’operador de Sala.
Jutjat de Pau: espai per al jutge de pau i personal assignat.
Zona d’OAC i administració: Zona amb un espai per recollir denuncies i un altre espai
per al personal administratiu de direcció.
Zona de Direcció: 2 despatxos annexes, 1 per al Sots-Inspector i 1 per els Caporals i
Sergents.
Arxiu: Espai per emmagatzemar documentació i objectes perduts de petites dimensions.
Sala polivalent: Espai utilitzat per reunions i brífings. També utilitzat per el jutjat de pau
en algunes ocasions.
Zona menjador: Espai per fer els àpats.
Zona vestidors: Actualment hi ha 3 vestidors que disposen de WC, dos d’ells amb dutxa.
Armer
Sala de servidors
I al pati exterior una gàbia per ubicar temporalment gossos trobats a la via pública.
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-

No es disposa de garjoles
No es disposa de cap vehicle amb mampara protectora per al trasllat de detinguts.
No es disposa de vehicles adaptats per al transport d’animals.

Pel que fa a mitjans tècnics i materials de la Policia Local de Palafolls:
-

-

-

-

Vehicles: En modalitat de rènting i logotipats es disposa de 2 Turismes, 1 Furgoneta i 2
motocicletes elèctriques. Titularitat de l’Ajuntament hi ha 1 Motocicleta logotipada i 1
Furgoneta sense logotipar.
Telecomunicacions: 1 emissora fixa a la central, 2 emissores mòbils instal·lades a
vehicles oficials, 5 telèfons mòbils, emissores portàtils.
Equips informàtics: 9 ordinadors PC, 1 ordinadors portàtils, 2 tauletes tàctils, 2
fotocopiadores multifunció, 1 impressora portàtil, 1 destructor de paper.
Programes de gestió: 1 programa “DRAG”.
Material de mesura i suport tècnic: 1 sonòmetre, 1 etilòmetre fix del SCT, 1 etilòmetre
fix, 2 etilòmetres portàtils, 1 aparell de detecció de drogues, 1 cinemòmetre mòbil, 1
radar educatiu.
Altres mitjans operatius: 2 lectors de xip d’animals, 1 llaç, 1 desfibril·lador automàtic
(DEA), 13 armers i armes, i a falta de recompte: armilles antibales, paranys de cotxe,
paranys de ciclomotor/motocicleta, etc.
Xarxes socials: compte de Facebook i Instagram @Policia_Palafolls

També es disposa d’un sistema de videovigilància ubicat en els següents punts:
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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-

Una càmera ubicada a la plaça Vall D’Ax.
Dos a la plaça Fòrum Palatiolo.
Dos a l’interior de la caserna Policial.
Tres a l’Institut Font del Ferro
Una a la passera de la B-682

Tres càmeres lectores de matricula distribuïdes de la següent manera:
-

Una a la passera de la carretera B-682 al P.K. 1,6.
Una al carrer Nou de Sant Genís. (Urbanització Sant Genís)
Una a l’avinguda Mas Reixach. (Urbanització Mas Reixach)

No es disposa de cap radar fix al municipi.

Altres cossos de seguretat pública al municipi
Al municipi també actuen els cossos de seguretat públics següents:
- Mossos d’Esquadra
- Guàrdia Civil
- Cos Nacional de Policia.
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Recursos de Seguretat Privada al municipi
No es disposa actualment del nombre de treballadors de seguretat privada que operen al
municipi de Palafolls ni tampoc hi ha un registre dels sistemes d’alarma i de videovigilància
privats que estan actius al municipi, a excepció dels ubicats en instal·lacions municipals (Escoles
Mas Prats i Ferreries, Llar d’Infants, Institut Font del Ferro, Local jove Can Batlle, Centre cultural
del Sindicat, Biblioteca Enric Miralles, Centre cívic “Cim Miralles”, PCAM el Forroll i Casal del
jubilat).
Recursos de bombers
A Palafolls no hi ha parc de bombers.
Els parcs de bombers que actuen al municipi venen d’altres poblacions depenen de la
disponibilitat i del tipus d’emergència.
Les ubicacions dels parcs de bombers més pròximes a Palafolls són:
-

Parc de bombers voluntaris de Malgrat de Mar ubicat al C/ Joan Coromines i Vigneaux
s/n (Malgrat de Mar).
Parc de bombers voluntaris de Tordera ubicat al C/ de Van Pujades número 11 (Tordera).
Parc de bombers de Pineda ubicat al C/ Benavente s/n (Pineda de Mar).
Parc de bombers de Lloret de Mar ubicat al C/ Costa Carbonell s/n (Lloret de Mar).

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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Recursos de protecció civil
Segons l’última memòria publicada per la Policia Local de Palafolls el 2017, l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil es coordinada per l’àrea Policial.
És tracta d’un cos jeràrquic i format per voluntaris, consta a 2017 d’un cap d’unitat i nou
voluntaris en situació activa. Les seves tasques son les de col·laboració i les que preveu la seva
normativa específica.
No es disposa en aquest moment de dades més actualitzades ni d’un registre de les actuacions
que han portat a terme al municipi ni dels recursos materials de que disposen a excepció d’un
vehicle tot terreny.
Col·laboració ciutadana
La col·laboració ciutadana en matèria de seguretat és clau en molts aspectes, mes enllà de les
demandes i percepcions de seguretat, que seran analitzades més endavant en un apartat
específic, té un paper clau en la corresponsabilització en la seguretat municipal.
Exemples d’aquesta col·laboració són:
-

El Punt Lila, impulsat des de la Cooperativa Cúrcuma, que s’ubica habitualment en les
celebracions de festa major per prevenir i actuar en contra de les agressions masclistes
i LGTBIfòbiques.
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-

Les associacions i entitats organitzadores o participants d’esdeveniments i/o actes
realitzats al municipi.
Les persones individuals responsables i altruistes compromeses amb la seguretat
municipal.
Les associacions de veïns o grups de veïns que a través de les noves tecnologies creant
grups de contactes a través de missatgeria ràpida que actuen ràpidament per exemple
en cas d’ocupacions, però també realitzen vigilància de l’entorn domiciliari i informen i
actuen responsablement en cas de delicte o incivisme.
Les associacions o entitats que realitzen cursos de defensa personal gratuïts per noies,
excursions o marxes solidaries netejant l’entorn, etc.
I demés associacions i entitats compromeses amb la seguretat municipal.

Anàlisi dels costos/inversions de seguretat
Pel que fa a la despesa del 2021 per part de l’Ajuntament de Palafolls, del total de 10.509.854,60
Euros, el programa de Seguretat i ordre públic té una inversió de 1.315.675,14 Euros, el que
representa un 12.51% del pressupost total de l’Ajuntament.
No s’especifica amb més detall el cost del programa per poder determinar quin és el cost del
servei en hores dels agents.
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Si es realitza una comparativa anual des del 2017 al 2021 s’observa que aquest 2021 és l’any que
més percentatge del pressupost total de l’Ajuntament representa el programa de Seguretat i
ordre públic, un 12.51%. El 2020 representava un 11.94%, el 2019 un 9.87%, el 2018 un 8.55% i
el 2017 un 9.10%.

Anàlisis de la demanda i la percepció de seguretat
En aquest apartat s’analitzarà la informació qualitativa que ha de permetre junt amb la
informació quantitativa determinar l’estat de seguretat del municipi de Palafolls. Aquest tipus
d’informació, la qualitativa, ajuda a configurar les accions que s’han de dur a terme al pla i en
garanteix l’èxit.
La participació comunitària en la seguretat és indispensable, tant des del punt de vista de l’acció,
que ja s’ha mencionat en l’apartat oferta de seguretat d’aquest pla, com des del punt de vista
de la demanda, ja que al cap i a la fi és la població i la comunitat qui pateix les conseqüències de
la criminalitat i la inseguretat, i qui millor per transmetre quins son, per aquests, els problemes
i les inseguretats que més els afecten en el dia a dia.
Per tant, una dels principals avantatges que aporta la participació comunitària a l’anàlisi de
l’estat de seguretat municipal és la d’ajudar a identificar millor les problemàtiques i inseguretats
que afecten al municipi. A més permet dissenyar accions adaptant-les a les necessitats reals de
la comunitat augmentant també la legitimitat institucional.
Per conèixer els problemes i les inseguretat de la comunitat local hi ha moltes vies diferents, las
que s’han utilitzat més habitualment són les trobades o reunions amb les associacions de veïns
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i empresaris i les queixes/demandes rebudes per part de ciutadans individuals. No obstant n’hi
ha d’altres no utilitzades que poden oferir moltes més possibilitats, parlem de les enquestes i de
la policia de proximitat.
Amb tot, l’objectiu final és identificar les causes de la inseguretat percebuda per la comunitat
local de Palafolls i poder donar una resposta adequada.
A Palafolls es té constància que s’han realitzat trobades amb associacions veïnals i d’empresaris
per tractar temes referents a la seguretat. No obstant, no es realitza un registre formal de les
mateixes i no es publiquen les demandes de cada associació i/o entitat. Els temes tractats en
aquestes queden en mans dels assistents que actuen segons criteris propis en funció de la
demanda feta.
A mode d’exemple d’una reunió amb una associació van sorgir les demandes i percepcions de
seguretat següents:
Inseguretat en determinats llocs del poble, brutícia generada per determinats usuaris en una
zona concreta i tràfic de drogues a petita escala en determinades zones.
Referent a les queixes i requeriments ciutadans individuals en relació a la demanda i percepció
de seguretat aquestes poden arribar a l’entitat local per molts mitjans, a través de la Policia
Local, a través de l’Alcalde i/o regidors, a través d’instància presentada al registre de
l’ajuntament, a través de la bústia de suggeriments i queixes,...
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Actualment s’utilitzen canals informals per al traspàs d’aquest tipus d’informació i no hi ha un
registre que aplegui tota la informació referent a aquesta matèria.
Dir que no només es disposen de les queixes/demandes individuals i les trobades veïnals o amb
empresaris, també hi ha l’opció de les enquestes per analitzar les demandes i percepcions en
seguretat de la comunitat. Actualment l’enquesta que es pot utilitzar és l’Enquesta de Seguretat
Pública de Catalunya, aquesta permet conèixer la xifra negre de la criminalitat i la percepció de
seguretat de la població de Catalunya en el seu conjunt, a falta d’una enquesta municipal que
mostraria la realitat concreta del municipi, és l’única font d’aquests tipus de la que es pot
extreure informació.
L’última enquesta de seguretat pública de Catalunya8 va ser realitzada durant els mesos de
novembre i desembre de 2020.
Els resultats de l’enquesta mostren que la percepció de seguretat als municipis es situa en 6.8
sobre 10. Per tant, tot i mostrar un descens des de l’anterior enquesta del 2017, hi ha una
percepció de seguretat elevada.
Tot i així el 32.3% de les persones enquestades manifesten que han deixat de fer coses alguna
vegada per raons de seguretat (por a ser objecte d’alguna agressió o delicte), segmentada
aquesta pregunta per sexe observem que el percentatge de dones que ha deixat de fer coses
duplica el dels homes (42.2 i 21.3 respectivament).

8
Aquesta enquesta consisteix en entrevistes telefòniques a persones residents a Catalunya de 16 anys o
més, la mostra obtinguda per l’any 2020 ha estat de 7900 persones, de les quals 3843 han estat homes i
4057 dones, representant tos els grups d’edat majors de 16 anys.
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En quant a la preocupació per la delinqüència del lloc on es viu, el 80% dels enquestats manifesta
tenir alguna preocupació.
Referent a la valoració del 0 al 10 els serveis que donen Policia Local i Mossos d’Esquadra se
situen en un 6.9 i un 7.3 respectivament per l’any 2020.
Sobre la consideració que la vigilància dels Mossos d’Esquadra en l’àmbit de la seguretat
ciutadana al lloc on viuen es suficient ho manifesten el 50.7% dels enquestats, un 36.7% la
considera insuficient, un 9.3% la considera inexistent i un 1.9% excessiva. Analitzant per
municipis, per als municipis de fins a 10.000, s’observa que els percentatges varien sent per un
46.7% suficient, per un 35.4% insuficient, per un 14.3% inexistent i per un 1.8% excessiva. Si
sumem els percentatges de consideració insuficient i inexistent obtenim un 49.7%.
Pel que fa a la contundència de les actuacions policials, per escala del 0 (no fer res) al 10
(fermesa, duresa, rigor) els enquestats informen que: davant dels sorolls molestos a la nit un
valor de 7.7; la prostitució un 7.3; la gent que fuma porros un 7.2; les manifestacions no
comunicades un 7.1; la venta ambulant un 6.5; la immigració sense papers un 5.7.
Referent a la percepció de la seguretat viària a les carreteres catalanes un 47.5% considera que
segueix igual als últims 12 mesos, un 37.5% considera que ha millorat i un 9.6% que ha
empitjorat.
En quant a eficàcia de les accions per millorar la seguretat viària, segons l’escala del 0 (gens
eficaces) a 10 (molt eficaces), els enquestats manifesten que és més eficaç augmentar el rigor
amb els qui condueixen utilitzant el mòbil (sense mans lliures) amb una puntuació de 8.7, la
menys eficaç pels enquestats és la utilització de més radars amb un 6.7.
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Una altre manera de recollir les demandes i percepcions de seguretat de la comunitat seria la
creació d’una unitat de Policia de Proximitat o de barri. Actualment tota la plantilla realitza
funcions de proximitat, però no és l’única funció que realitzen.
Per finalitzar aquest apartat d’anàlisi de les demandes i percepcions de seguretat mencionar una
acció feminista impulsada per el local Jove Can Batlle que es va dur a terme a Palafolls i que
consistia en realitzar una ruta per el municipi amb la finalitat de localitzar els punts més insegurs
del terme municipal e identificar si la senyalització existent al municipi era inclusiva.
Aquesta acció anomenada “la marxa nocturna feminista” és un bon exemple de
corresponsabilització en seguretat però a més informa de les demandes i inseguretats en aquest
camp. No és disposa de la informació que van extreure.
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Conclusions de la diagnosis de l’estat de seguretat municipal
Un cop analitzats tots els aspectes rellevants de la seguretat municipal amb el màxim detall
possible, és hora d’aplegar un recull dels diferents perills o riscos per la seguretat de Palafolls de
manera que permeti afrontar primer els que es considerin crucials. És a dir, la conclusió de la
diagnosis ha de permetre prioritzar problemàtiques a abordar, identificar amenaces i recursos
disponibles, i decidir quins d’aquests recursos s’apliquen per fer front a quines amenaces.

Entorn: Xarxa hidrogràfica i entorn natural

S’ha analitzat l’entorn detalladament i la informació consta a l’annex 3 del present Pla Local de
Seguretat. Mencionar que tota aquesta informació constarà al DUPROCIM.
A destacar de l’entorn de Palafolls el pas del Riu Tordera i la importància del cabdal en grans
episodis de pluja.
A Palafolls, el pas del riu Tordera i el Cim de Miralles estan catalogats dins el PEIN (Pla Especial
d’Interès Natural) i la Xarxa Natura 2000 de la Generalitat de Catalunya. Són espais d’especial
protecció mediambiental.
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Comunicació viària i accidentalitat

Respecte a les vies de comunicació viària, quatre són les principals connexions amb altres
municipis, la carretera N-II, l’autopista C-32, la B-682 i la BV-6002. Segons el Pla NEUCAT de la
Generalitat les tres primeres vies són les prioritàries en cas de nevades, és a dir, s’ha de prioritzar
la circulació d’aquestes vies en detriment de les demès.
Disposem al municipi de servei de Bus i Taxi, amb una oferta deficient tal com hem observat al
Pla Local de Joventut. No disposem de tren ni cap altre transport públic alternatiu.
Pel que fa a les competències policials de trànsit de la Policia Local de Palafolls, en les vies del
terme, s’han detallat a la diagnosis (accidents, controls, regulació, retirada...). A grans trets, la
pràctica totalitat de la B-682 pertany a la Policia Local així com la BV-6002 i la resta de vies del
municipi, a excepció de la C-32 i la carretera N-II que les competències titulars corresponen a
Mossos d’Esquadra.
En quant a l’accidentalitat viària al municipi de Palafolls s’ha estudiat el registre d’informes
d’accidents elaborat per la Policia Local de Palafolls des del gener de 2016 al desembre de 2020.
Hi ha un total de 331 accidents en 5 anys, la primavera del 2020 hi ha un descens remarcable
ocasionat per la limitació de moviment per les restriccions sanitàries. Per mesos d’aquests 5
anys en global l’agost, setembre i gener són els que més accidentalitat presenten.
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Referent a les vies concretes, la B-682 (24%) és el lloc amb més accidents sobretot
l’encreuament regulat per semàfor, sent un punt negre. En segon terme observem l’Antic Camí
de Tordera (18%) i en tercer lloc la BV-6002 sobretot el punt km 0.3 (4.5%). L’avinguda Ribera
de la Burgada (4.2%), l’avinguda Pau Casals (3.6%), el carrer Ramón Turró (2.7%), l’avinguda
Costa Brava (2.7%), l’avinguda Arbres (2.1%) i la carretera N-II al seu pas per Palafolls i sobretot
el punt km 676.5 (2.1%) són punts de concentració d’accidents.
Els encreuaments amb més accidentalitat són la B-682 amb BV-6002 (13 casos registrats), B-682
amb Av Costa Brava (7), Ribera Burgada amb Camí del Roig (10) i Antic camí de Tordera amb
Nacional II (5). De les interseccions amb més accidentalitat 58 casos tenien senyal d’STOP, 54
només marques viàries i 36 semàfor.
La causa principal de l’accidentalitat viària a Palafolls és el factor humà (errada del conductor,
infraccions a la circulació, velocitat inadequada, ...), els efectes del alcohol i/o drogues estan
presents en el 10.8% dels casos (amb major proporció a l’agost, els caps de setmana i de 18 a 00
hores). Del 9% dels accidents registrats s’ha instruït atestat.
Pel que fa a la lesivitat dels accidents, un 46.2% repercuteix en lesions a les persones, les
interseccions són el punt amb més lesionats. En total en aquests 5 anys s’han derivat 705
víctimes d’accident de les quals el 70% no han patit lesions però un 28% sí, tot i que de caràcter
lleu. De caràcter greu hi ha hagut 15 víctimes i una persona morta.
Hi ha un Pla Local de Seguretat Viària a Palafolls actualitzat al 2020.
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Educació viària a les escoles

Es treballa amb tots els cursos de l’escola Mas Prats i l’escola Ferreries. S’imparteixen diferents
programes i activitats adaptats a cada edat.
Els aspectes que es treballen són: el civisme, la circulació viària, la prevenció contra el bullying,
la navegació segura per internet i la proximitat policial.

Demografia i economia dels habitants

Hi ha una extensió territorial de 16.3Km² que aplega menys de 10.000 habitants censats. De
densitat poblacional diversa segons la zona del municipi, es situa de mitjana en 582,5 habitants
per Km².
L’edat mitja és situa a Palafolls en 40.4 anys, els menors de 15 anys representen el 18% de la
població total i els majors de 64 anys el 14%. Hi ha per tant un gruix important de menors i de
persones grans, grups de risc en alguns camps de la seguretat.
Pel que fa al total de població només un 6% dels palafollencs/palafollenques tenen nacionalitat
estrangera, les nacionalitats estrangeres principals són el Marroc, Romania, Rússia, França i
Itàlia.
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L’atur a Palafolls té una mitjana anual (2021) de 615.5 persones aturades, 6 de cada 10 són dones
i un 75% del total havien treballat anteriorment al sector serveis.
Prop del 15% dels habitants de Palafolls són pensionistes de la Seguretat Social amb una mitjana
de 922 Euros, més de 100 euros per sota de la mitjana del país.
Respecte al parc de vehicles dels habitants de Palafolls es situa en 0.88 vehicles per habitant,
xifres per sobre de la resta del país (0.71 vehicles per habitant), un 62% són turismes i un 18%
motocicletes. S’observa una tendència creixent des que es tenen registres.

Dades urbanístiques

Referent a les dades urbanístiques de Palafolls hi ha predomini de zona verda i de conreus. La
major part de la zona urbanitzada de Palafolls correspon a l’ús residencial.
En quant a habitatge, la major part del parc d’habitatges de Palafolls pertany a primera
residència, només un 7% estaven destinades a segona residència i un 11% dels habitatges eren
habitatges buits (segons dades de l’INE 2011). El 7% dels habitatges destinat al lloguer.
El 49% de les llars estan ocupades per parelles amb fills o famílies monoparentals, el 19% són
llars unipersonals. La majoria dels habitatges tenen entre 61 i 105 m².
Hi ha un gran nombre de cases aïllades i masies, actualment no es disposa del registre.
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Pel que fa als habitatges ocupats il·legítimament, segons el registre de Serveis Socials de Palafolls
a maig de 2021 hi havia 71 habitatges ocupats, Sant Genís amb 22 i el barri de Santa Maria de
Palafolls amb 19 són els llocs amb més ocupacions.

Activitat econòmica de Palafolls

Pel que fa a l’activitat econòmica es troba repartit en el sector serveis i la industria.
Per nombre d’empreses registrades al municipi al 2021 la majoria (39%) ho són del sector
serveis, el comerç, el transport i l’hostaleria. Seguit de la construcció (19%) i la indústria (8%).
Tot i que Palafolls es troba en una zona amb molta afluència turística no té una gran oferta
d’allotjament turístic.
Referent a les activitats comercials, de serveis, d’hostaleria i d’indústria del municipi, mitjançant
l’ús de mapes, s’ha analitzat a la diagnosi les principals zones del poble i les activitats que s’hi
desenvolupen.
Els riscos principals són derivats de l’ús de les persones: discussions, brutícia, furts, robatoris,
sorolls i assistències ciutadanes.
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Dades de joventut, associacions i cultura

S’ha utilitzat en l’anàlisi el Pla Local de Joventut de Palafolls pel període 2021 a 2025 aprovat per
l’Ajuntament.
És important el consum de drogues, que cal monitoritzar segons el Pla Local de Joventut, degut
a ser una pràctica àmpliament estesa dins el col·lectiu juvenil.
En quant a l’oci nocturn es menciona la pràctica nul·litat de l’oferta fet que ocasiona que
incrementin les molèsties en via pública a determinades hores, l’augment dels desplaçaments
amb vehicles cap a altres poblacions en busca de l’oferta d’oci i les conductes de risc associades.
Hi ha a Palafolls una llarga llista d’associacions, moltes d’elles implicades amb el poble que
poden ser actors en determinats aspectes de la seguretat municipal si és necessari.
Referent als actes culturals a Palafolls a la pàgina web de l’ajuntament figuren quatre, la fira
medieval, la fira d’artesania, la fira Palafolls tot canvi i el mercat setmanal.
Pel que fa a les festes des de juny a finals d’agost esdevenen les dels barris i les urbanitzacions,
la Festa Major se celebra el 8 de setembre de cada any i aplega en aquella setmana moltes
activitats de caràcter lúdic-culturals, algunes d’elles amb gran nombre d’assistents i a hores
nocturnes. El Carnestoltes sense data fixa, els Tres Tombs al primer cap de setmana de març, la
Festa Petita a setmana santa i Nadal a Palafolls per dates nadalenques tanquen les festes
planificades anuals del municipi de Palafolls.
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Treball diari policial

S’ha analitzat la base de dades del programa de gestió Policial “DRAG” que aplega tot el treball
diari de la Policia Local de Palafolls. El període estudiat va des del gener del 2017 al desembre
de 2021 (5 anys).
Pel que fa als serveis hi ha un total de 87761 serveis anotats en aquests 5 anys, la majoria d’ells
són actuacions d’ofici i derivat de Prefectura amb un 59% dels casos, un 17% són serveis
planificats, un 14% trucades telefòniques i un 6% l’origen és una persona que es presenta a
dependències o sol·licita presencialment al carrer quan veu a la patrulla o agent de Policia.
D’aquests serveis hi ha un 80% que són serveis no urgents o de gestió interna, un 16% de serveis
urgents i un 3% de serveis prioritaris (ús de llums prioritàries i senyals acústiques si cal).
S’observa en conjunt que les actuacions d’ofici i/o derivades de prefectura són els serveis que
més es realitzen. La gran majoria de serveis no són urgents, però hi ha gairebé un 20% que si ho
són.
Per zones geogràfiques del total de serveis realitzats hi ha registre de 46650 (serveis classificats
amb via), dels quals un 62% es concentren a la zona centre, un 13% al barri de Santa Maria, un
11% a Sant Genís i Ciutat Jardí, un 9% al barri de Sant Lluís i un 2% a Mas Carbó i Mas Reixach.
S’observa que la zona centre i el Barri de Santa Maria agrupen bona part del treball diari policial.
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Per vies el Fòrum Palatiolo engloba 20435 serveis, molts d’ells són la confecció d’actes i
diligències, registre de novetats, atenció a les persones,... Les vies de les Ferreries i Saló Mas
Pedrer ocupen el segon lloc i la tercera via és Pau Casals (molts dels serveis en aquestes vies són
serveis planificats de regulació escolar). La quarta via es el carrer Major, la cinquena la B-682, la
sisena les Valls d’Ax i la setena el Camí Antic de Tordera.
En quant a la classificació estadística dels serveis realitzats observem que hi ha 14633 serveis no
classificats.
Els serveis de seguretat ciutadana (28733) són els serveis que més és realitzen al municipi
(vigilàncies, assistència ciutadana, queixes/conflictes veïnals, delictes, alarmes,...), destacar que
en les queixes/conflictes veïnals hi ha una agrupació entorn els carrers següents: Folch i Torres,
Major, Valls d’Ax i Mas Pinell.
En quant a les alarmes en 5 anys hi ha registrades 956 salts d’alarma, la gran majoria negatives
i d’instal·lacions municipals.
En l’apartat de violència de gènere s’observa que hi ha 154 registres, sent la trucada l’origen
majoritari d’aquests serveis, un 11% de les actuacions s’han originat en persona (una persona
ho ha comunicat personalment a la Policia) i un 13% s’ha actuat d’ofici. Destacar que un 6% de
les intervencions han acabat amb una detenció.
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Pel que fa als menors hi ha 433 registres, les temporades d’estiu són les que més intervencions
agrupen amb menors implicats, per dies els dijous i els dissabtes son els dies més representats i
les hores de la tarda/nit. L’origen de les actuacions més habitual és la trucada telefònica (41%)
seguida de l’actuació d’ofici (22%). Per vies, el camí de la Ciutadella, carrer Baix, Rambla
Ferreries, Travessera Esplanes, carrer Major i camí del Roig son les vies més representades.
Destacar que la festa major de Palafolls al setembre són els dies amb més intervencions amb
menors, sobretot relacionats amb el consum d’alcohol i queixes.
La resta de serveis són: de proximitat amb 17129 serveis (atenció a les persones i serveis escolars
en la majoria dels casos), trànsit amb 10791 serveis (disciplina viària, regulacions,
senyalitzacions, accidents, controls i campanyes informatives), medi ambient amb 4086
(incendis, intervenció amb animals domèstics, sorolls i vibracions, residus, fuites, caiguda
d’arbre, ocupacions via pública i permisos d’obra), ordenances municipals 4009 (establiment
públic, problemàtica amb gossos/tinença animals, via pública, guals, neteja, urbanisme i
mercat), policia judicial 3872 (diligències, citacions, esbrinaments de domicili i controls de
localització permanent), tasques administratives 3213, manteniment de dotacions policials
1579, PGME investigació 98 i repostatge de vehicles 42.
Destacar que en l’apartat de medi ambient, referent als residus, hi ha dos punts que agrupen 22
serveis cadascun, la carretera Nacional II i la B-682, el camí de Sant Genís agrupa 19 casos. Pel
que fa a les fuites d’aigua el carrer Sant Joan, el carrer Major i l’avinguda Arbres son les tres
agrupacions d’incidents. Per caiguda d’arbres la Rambla Ferreries és la zona més afectada.
També fer referència a la problemàtica amb gossos/tinença d’animals, hi ha dues formes
actualment de classificar aquest tipus d’incident, com a servei de medi ambient o com a servei
d’ordenança municipal, analitzant el conjunt (1075 serveis) els caps de setmana són els dies amb
més registres. Per zones el carrer Girona, el carrer Olivera, la carretera Nacional II, el Pla de la
Sorra, i Palatiolo són les zones amb més serveis.
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Referent a les actes administratives s’observa que hi ha 2182 registres des del 18 de maig de
2017 a 21 de novembre de 2021, els primers anys però no hi ha tants registres i s’ha anat
protocolaritzant cada cop més, fet que permet un estudi estadístic de les actuacions d’aquest
tipus. Per exemple en les infraccions a la llei de seguretat ciutadana de 2015 no hi ha registres
fins al novembre de 2018, o la de residus i animals que no es tenen fins a la primavera del 2019.
Les actes confeccionades per l’estat d’alarma i les restriccions de mobilitat ocupen bona part
dels registres, un 32,5% del total d’actes registrades.
Referent al dia de la setmana, del total d’actes, els caps de setmana (divendres, dissabte i
diumenge) són els dies amb més confecció d’actes administratives.
Les actes relacionades amb entregues de menors hi ha 107 registres en aquests 5 anys
analitzats, la majoria realitzades a l’agost i setembre, els dissabtes i diumenges. Per vies Palatiolo
és la primera (molts dels menors són traslladats a comissaria per ser entregats als pares/tutors
a efectes de protecció), camí del Roig, travessera de les Esplanes, carrer Francesc Ferrer i
Guàrdia i Camí de Can Jordà són les vies amb més agrupació.
En quant a les actes per infracció la majoria d’elles ho són per civisme (41,5%) seguides de la
tinença d’animals (25.2%) i la llei 4/15 de protecció de la seguretat ciutadana (26%).
Les actes per infraccions de civisme tenen agrupació als mesos de maig, agost i setembre,
sobretot els caps de setmana per motius de consum d’alcohol i posar objectes a la venta en via
pública. Per zones les Valls d’Ax, camí de Llevant, camí del Castell i Pla d’en Bigas són les més
representades.
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Les actes per infraccions relacionades amb la tinença d’animals presenten una agrupació al
març i els diumenges. El principal motiu és no evitar la fugida d’animals (44%) seguit de no tenir
l’animal censat (9%). Per vies, Palatiolo, Pla de la Sorra i carrer Girona són els punts que
presenten agrupacions.
Infraccions a la llei de Seguretat Ciutadana presenten agrupació a l’agost i setembre, de
divendres a diumenge, habitualment per consum o tinença però també per faltes de respecte i
desobediència a agent de l’autoritat. Per ubicació la B-682, Pla de la Sorra, camí del Castell, camí
de Sant Genís i Serretes, són els llocs amb més infraccions detectades.
Les infraccions relacionades amb sorolls i vibracions s’agrupen al maig i juliol, els dissabtes, la
majoria d’ocasions per molestar o dur a terme activitats amb sorolls innecessaris que poden
pertorbar la qualitat de vida dels veïns. Per ubicació el carrer Folch i Torres, Sofia Casanova i
Avinguda Ribera de la Burgada són les vies amb agrupació de casos.
Referent al dipòsit de vehicles en el període analitzat (gener de 2017 a novembre de 2021) hi ha
773 registres, els mesos de juliol, agost i setembre són els mesos amb majors registres, respecte
el dia de la setmana els dies 1 i 16 de cada mes són amb diferència els dies amb majors retirades
de vehicles de la via pública i ingrés a dipòsit municipal. També hi ha concentració de registres
els divendres, dissabtes i diumenges respecte els altres dies de la setmana. En quant a la
nacionalitat de matriculació, un 6% són estrangers (majoria francesos). El principal motiu de
retirada/immobilització es deu a infracció, un 6.8% per manca d’assegurança. La immobilització
mitjançant parany representa el 35% dels casos totals.
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En quant a vehicles abandonats es tenen 250 registres des de juliol de 2019, les vies amb majors
registres són carrer Anselm Clavé i Ovidi Montllor amb 10 registres cadascun, i amb 9 carrer
Alimentació, Faisà, Montblanc, Av. Mar i Roig i Jalpí; la gran majoria son pàrquings de sorra on
abandonen els vehicles al municipi.
Referent als objectes trobats un 34% es resolen el mateix dia i un 10% el dia següent, l’objecte
que més es troba són les claus (23%) i telèfons mòbils (9%).
Pel que fa a les denúncies de trànsit, la més habitual és per estacionament en llocs prohibits
marcats per senyal (28.5%).
En síntesi, el treball diari de la Policia Local de Palafolls analitzat serveix com a punt de partida
per identificar característiques de les principals problemàtiques i actuar amb estratègies
preventives focalitzades i adaptades a la realitat que hi ha al municipi de Palafolls.

Anàlisi de la criminalitat a Palafolls

S’ha analitzat la base de dades de la Policia Local de Palafolls des del gener de 2014 al novembre
de 2021, un total de 2106 registres a Diligències i Atestats.
Es nota l’efecte del confinament i la restricció de mobilitat, sobretot els mesos d’abril a juny de
2020 es tenen molt pocs registres. L’any 2021 ja és més semblant al 2019 pel que fa al nombre
de registres.
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Pel que fa al dia de la setmana o el mes d’instrucció hi ha una distribució bastant homogènia,
només destacar el maig amb un 10.4% del total.
Referent al tipus d’atestat, el 52.1% corresponen a delictes, el 25.6% són denuncies per pèrdua
d’objectes o documentació, el 13% delictes lleus i el 8% diligencies informatives.
Destacar del registre de delictes lleus, els furts i els danys, com a més registrats; els furts hi ha
una concentració al juny i especialment els dilluns i els dimecres, a l’avinguda Pau Casals i al
carrer Major; dels danys hi ha una concentració al juliol i els dimecres, a l’avinguda Costa Brava,
el carrer Ramon Turró i el carrer Roig i Jalpí.
Del registre de delictes, destacar els delictes de danys, furt i robatori amb força com a més
representats, però també els delictes de lesions (2.1%) i trànsit (10.4%).
Referent als delictes de lesions es concentren els caps de setmana (dissabte i diumenge) i al mes
de juliol.
Pel que fa als delictes de trànsit s’agrupen especialment els diumenges i a l’agost. Tot i el
confinament i restriccions de mobilitat de l’any 2020 es van tenir registres molt semblants al
2021. Un de cada 3 casos esdevenen a la B-682.
En quant als delictes patrimonials, els danys s’agrupen els mesos de juliol i desembre, i de dilluns
a dimecres, les vies més presents són carrer Mas Pinell, avinguda Costa Brava i avinguda Pau
Casals. Els furts s’agrupen al mes de març, sobretot els dimecres i a les vies Palatiolo
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(normalment perquè es desconeix el lloc on s’ha furtat l’objecte i es posa per defecte), el carrer
Francesc Macià (pot ser quelcom similar a l’anterior), Mas Pinell i Ramón Turró.
El robatoris amb força hi ha agrupació a destacar els dimarts i els dijous, i al mes de febrer. Per
vies el carrer del Pi i Can Batlle són les vies amb més registres.
Totes aquestes dades són d’utilitat a l’hora de planificar estratègies de prevenció focalitzades,
però s’ha de tenir en compte que la Policia Local de Palafolls no es l’única actuant al territori de
Palafolls. És necessari, per tant, conèixer el treball d’altres cossos de seguretat pública que
actuen al municipi, sobretot les dades del Cos de Mossos d’Esquadra, per poder realitzar un
anàlisi del total de fets conegut (realitat municipal), ja que si només es tenen en compte les
dades de la Policia Local es pot deixar de banda gran part de la realitat.
Per conèixer el treball realitzat del Cos de Mossos d’Esquadra a Palafolls es disposa de les dades
facilitades per aquest cos en les juntes locals de seguretat que s’han analitzat i que es descriuen
a continuació:
De les juntes s’extreu que els fets penals coneguts en total a Palafolls tenen una tendència
decreixent, l’últim registre és situa en 302 a 2021, tenint un registre previ d’altres anys de 502,
474, 493, 512 i 365. Les resolucions dels fets penals mostren una tendència a l’alta, ubicant-se
en l’últim registre en un 38.7%.
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Analitzant quin cos coneix les infraccions penals s’observa que per al 2019 és situava en un 51%
Mossos i un 49% Policia Local, i per el 2020-2021 es situava en un 54% Mossos i un 46% Policia
Local. Aquestes dades mostren que per conèixer la criminalitat registrada a Palafolls (quants
delictes passen a Palafolls), es necessiten les dades del cos de Mossos d’Esquadra, ja que amb
només les dades de la Policia Local de Palafolls es sap només el 50% del que passa.
Pel que fa a l’evolutiva mensual del total de fets coneguts s’observa que la mitjana anual es
manté bastant estable, mostrant un lleuger descens l’últim any (2020-2021) situant-se en 34
casos per mes de mitjana. Els mesos de maig a agost i desembre solen ser els mesos amb
percentatges mes alts.
Focalitzant en tipologies de delictes concrets, s’observa una tendència decreixent dels delictes
contra el patrimoni, situant-se l’últim període (2019-2021) en 212 casos. També decreixent els
delictes contra les persones, situant-se l’últim període en 45 casos. Els delictes contra la
seguretat viària es mantenen estables en el temps de 20 a 39 per període.
Els delictes patrimonials representen del 70 al 78% dels delictes coneguts al terme municipal en
conjunt (segons dades de les tres ultimes juntes que engloben els períodes de setembre de 2017
a setembre de 2021). Dins els delictes patrimonials, les estafes s’han mantingut bastant estables
en el temps, en els danys, furts i robatoris amb força a domicilis hi ha hagut descensos en l’últim
període de més del 50% dels casos i sobretot en els casos de robatori amb força a domicilis
passant de 42-48 a 8 casos.
Referent a les detencions en conjunt s’observa un important increment interanual de persones
detingudes, passant d’11 a 39.
Pel que fa a les infraccions administratives s’observa que en conjunt, la Policia Local de Palafolls,
realitza pràcticament la totalitat des del 2017 analitzat. Situant-se anualment en la proporció
93-94% d’actes administratives confeccionades per la Policia Local del total d’actes
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administratives confeccionades entre Policia Local i Mossos d’Esquadra a Palafolls. Això mostra
que l’anàlisi de la realitat de las infraccions administratives al municipi és possible només
analitzant les dades que consten al registre de la Policia Local i s’obtindran unes conclusions que
es podran utilitzar per la confecció d’intervencions.
Referent als incidents atesos per el Cos de Mossos d’Esquadra al municipi de Palafolls s’observa
que els incidents de seguretat ciutadana són els més atesos segons mostra l’anàlisi en conjunt,
l’últim any no obstant hi ha hagut un descens d’aquests, passant de 249-267 a 138.
Els incidents de trànsit (192-193-136) i les actuacions de policia administrativa (74- 91- 50) i
policia assistencial (52- 58- 55) son per ordre els següents serveis més representats.
Detallant més els serveis de seguretat ciutadana s’observa interanualment un descens molt
marcat en els serveis de violència de gènere passant de 41 a 26 i a 8 en l’últim període.
També decreixen els incidents atesos per robatoris amb força, de persona que causa
inseguretat, discussió verbal, amenaces i/o coaccions, suport policial, agressions a persones i
altres incidents.
Hi ha, no obstant, un increment dels serveis relacionats amb ocupacions il·legals de propietaris
particular de 19 – 27 – 20, i de serveis cometa 15- 15-20.
Per altra banda s’ha tingut accés a la base de dades on s’apleguen les infraccions conegudes a
Palafolls per part de la Policia Local i el Cos de Mossos d’Esquadra per l’any 2021. Mencionar
que manquen les dades de la setmana del 12 al 18 de juliol de 2021 en l’anàlisi.
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En aquest 2021 hi ha hagut 30 detencions (63% realitzades per la policia local), el delicte de
maltractament en l’àmbit de la llar és el principal motiu de detenció. Hi ha hagut 5 casos de
reincidència (detinguts dos cops o més al mateix any). Per zones del municipi, la zona centre i el
barri de Santa Maria agrupen més detencions que la resta de zones.
També es destaca en aquest 2021 el registre per part de la Policia Local del delicte d’estafa
bancària com a delicte patrimonial més registrat per part del cos local. Referent a aquest delicte
es concentra als mesos de setembre i octubre de 2021.
Referent als registres de fets delictius dels dos cossos en conjunt en aquest 2021 s’han registrat
410 infraccions penals, 162 dels quals han estat registrats per la Policia Local de Palafolls.
Amb més detall, 33 dels delictes registrats a Palafolls en aquest 2021 per delicte contra la
seguretat viària 25 han estat registrats per la Policia Local.
Els delictes de lesions i els delictes contra la llibertat han estat registrats pràcticament tots per
el Cos de Mossos d’Esquadra (succeïts 25 i 33, dels quals 3 i 2 instruïts per Policia Local).
Dels delictes contra el patrimoni, dels 282 registrats, la Policia Local ha instruït 124.
S’observa per tant que els delictes del trànsit la gran majoria han estat registrats per la Policia
Local. L’anàlisi de les dades que consten a la mateixa policia local reflecteixen la pràctica totalitat
de la realitat municipal.
En quant als delictes de lesions, contra la llibertat i patrimonials es necessiten les dades del cos
de Mossos per conèixer la realitat municipal entorn a aquests delictes, ja que són els que en
registren la major part.
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Referent a les lesions en conjunt, 25 per aquest 2021, s’observa que el mes de setembre de 2021
és el mes amb més representació, per vies les Valls d’Ax és l’única agrupació a destacar, i per
franges horàries de les 07 a les 23 hores s’agrupen la majoria de delictes d’aquest tipus.
Els delictes contra la llibertat en conjunt, 33 per aquest 2021, s’observa que el mes de juny i
agost són els mesos mes representats, per franges horàries de les 07 a les 14 hores s’agrupen la
majoria de casos. Dins els delictes contra la llibertat el més representat són les amenaces.
Dels delictes contra el patrimoni en conjunt, 282 per aquest 2021, es detallen els principals:
Les ocupacions d’immobles s’agrupen al gener i abril, per franges horàries de les 07 a les 15
hores hi ha agrupació de casos.
Els robatoris amb força a interior de vehicle (25 casos dels quals 9 instruïts per policia local)
s’agrupen a la BV-6002 i a la carretera N-II sobretot al juliol i agost entre les 07 i les 15 hores.
Els robatoris amb força (29 casos dels quals 15 instruïts per policia local) s’agrupen al desembre
sobretot a la zona centre i barri Santa Maria.
Amb tota aquesta informació es té un bon punt de partida per realitzar un primer diagnòstic de
la realitat criminal a Palafolls.
En quant a la realitat de les infraccions administratives, com s’ha vist, la major part d’elles són
registrades per la policia local, almenys els últims 3 anys, per tant el registre històric ja analitzat
es correspon amb la pràctica totalitat de casos fent que l’anàlisi de l’evolutiva i explotació de
dades tingui més valor.
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Xifra negra de delictes

Al no disposar d’una enquesta municipal que pugui determinar la xifra negra de criminalitat a
Palafolls, s’ha utilitzat l’Enquesta de Seguretat Publica de Catalunya 2020, que engloba la
societat catalana en conjunt.
Un 27.6% dels enquestats informa que ha patit un fet considerat delictiu en l’últim any,
s’observa que l’índex de victimització continua pujant des del 2015.
Per grups d’edat de 16 a 40 anys són el grup que presenten majors índex de victimització,
sobretot les dones.
Per àmbits s’observa un important increment dels enganys, fraus i estafes (sobretot online). La
victimització per proximitat (robatori de bossa de mà i robatori de telèfon mòbil sobretot) es
manté en segon lloc, la victimització en vehicles (destrosses, robatori interior,...) en tercer lloc,
i en quart lloc l’àmbit de les persones (amenaces, intimidacions i agressions físiques).
Referent als fets que es denuncien davant de la Policia o el jutjat l’índex continua baixant des
del 2013, situant-se l’any 2020 en un 26% dels casos. El principal motiu per no denunciar ha
estat “Que la policia pot fer poca cosa” i que “Era poc important”.
Totes aquestes dades informen que a part del registre policial de la criminalitat, hi ha una part
molt important no detectada.
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Dades d’emergències del 112

S’han analitzat els incidents operatius gestionats pel 112 (Emergències de Catalunya) durant el
període de 2017 a 2021.
A la sèrie estudiada s’observa que els incidents d’assistència sanitària (persona malalta,
intoxicació,...) són el tipus de servei més gestionat pel 112 en tots els anys i en destaca un
increment des del 2017. Seguretat (agressions, baralles, maltractaments, danys,...) i trànsit
(accident, atropellaments, senyalització, vehicles avariats,...) són els segon tipus d’incidents
gestionats per el 112, es nota l’efecte de la pandèmia i el confinament i restriccions amb una
davallada al registre de 2020, el 2021 augmenta però no encara a valors del 2019.
Per mesos juliol i agost són els mesos més representats del total de la sèrie.
En conjunt s’observa que els incidents d’assistència sanitària van en augment al municipi, els
incidents de seguretat i trànsit, que solen activar al cos de Policia Local o Mossos d’Esquadra,
representen el segon lloc de serveis més gestionats i es destaca l’estiu com a període amb més
activitat.

L’oferta de seguretat
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Els recursos humans i materials per fer front als riscos, amenaces i serveis a Palafolls estan
descrits a l’anàlisi amb més detall, no obstant, tot seguit se’n fa un recull.
A la Policia Local de Palafolls actualment hi ha una plantilla de 24 persones (22 nois i 2 noies),
d’aquests 24, 19, són agents de policia dels quals 7 tenen contracte temporal i 3 estan pendents
de realitzar el curs a l’ISPC; 3 són caporals, 1 Sots-Inspector i 1 Vigilant. Hi ha per tant 13
funcionaris de carrera a desembre de 2021. Hi ha també dues administratives assignades.
És realitza servei 24 hores 365 dies l’any, la distribució del torn està estipulat en tres torns
rotatius de mati/tarda/nit, hi ha però personal que realitza altres horaris depenent dels
requeriments i altres variables (decisions directives, baixes,...). Com a mínim sempre hi ha dos
agents de servei per torn.
En quant a les funcions, tots els agents s’encarreguen de les mateixes funcions, no hi ha
especialitzacions.
Les dependències de la Policia Local de Palafolls estan ubicades al Forum Palatiolo. S’ha valorat
la necessitat de canviar la caserna de lloc per adaptar-la a les necessitats reals i actuals de la
plantilla i les seves funcions però de moment no s’han iniciat els tràmits necessaris per falta de
pressupost. Destacar també que no hi ha garjoles, vehicles mampara per trasllat de detinguts,
ni vehicles adaptats per al trasllat d’animals trobats a via pública.
En quant a mitjans tècnics i materials es compte amb 1 desfibril·lador DEA, 1 cinemòmetre, 2
etilòmetres fixos, 2 etilòmetres portàtils, 1 aparell de detecció de drogues, el programa de gestió
“DRAG”, 2 turismes logotipats, 1 furgoneta d’atestats/OAC, 2 motocicletes elèctriques, 1 vehicle
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no logotipat, xarxes socials (compte de Facebook i Instagram)... Hi ha la llista més detallada a
l’anàlisi.
Pel que fa a la videovigilància, hi ha instal·lada una càmera a les Valls D’Ax, dues al Forum
Palatiolo, tres a l’Institut i una a la passera de la B-682. Les lectores de matricula estan a la B682, carrer Nou de Sant Genís, i Avinguda Mas Reixach però sense tenir un circuit tancat, és a
dir, que no es pot registrar si un vehicle es troba encara al terme municipal o no. Hi ha un
projecte en marxa per instal·lar més càmeres al polígon Industrial Nord o Puigverd. No es disposa
de cap radar fix al municipi.
Al territori també actuen el Cos de Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de
Policia. No obstant no es disposa del nombre d’efectius destinats per el municipi de Palafolls ni
dels mitjans tècnics i materials que disposen.
No es disposa del registre del nombre de treballadors de seguretat privada al municipi ni dels
sistemes d’alarma privats instal·lats i operatius a Palafolls.
No es disposa de parc de bombers, els més pròxims són a Malgrat i Tordera (parcs de bombers
voluntaris) i Pineda i Lloret.
Referent a la protecció civil, dades extretes de la memòria del 2017, comptava amb un cap i 9
voluntaris.
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En quant a la col·laboració ciutadana mencionar que és clau el concepte de corresponsabilització
en seguretat, la Policia Local i altres cossos de seguretat no poden arribar a solucionar totes les
problemàtiques securitàries i necessiten d’una ciutadania compromesa i responsable del seu
entorn per assolir un entorn segur i una qualitat de vida com més altes millor. Exemples d’aquest
compromís i responsabilitat són el Punt Lila o els grups de Whatsap de les comunitats de veïns,
entre d’altres.

Demanda i percepció de seguretat dels ciutadans

Analitzant la demanda i la percepció de seguretat dels habitants de Palafolls s’ha observat que
la font d’informació de les trobades veïnals i/o amb associacions són de les més potents per
determinar quines són les problemàtiques que més afecten als veïns/associacions de Palafolls.
No obstant, no s’ha pogut utilitzar aquesta font en el present pla, tot i que s’han fet reunions
veïnals, no s’han registrat públicament en document per poder explotar les dades.
Mencionar també que s’han dut a terme accions feministes impulsades pel local Jove Can Batlle
amb l’objectiu d’identificar punts d’inseguretat municipal i senyalització no inclusiva, no
obstant, no s’ha tingut accés als resultats de les accions.
En quant a la percepció de seguretat municipal, una altre font d’informació són les enquestes.
No s’ha realitzat a nivell municipal cap enquesta d’aquest tipus i s’ha utilitzat l’Enquesta de
Seguretat Pública de Catalunya de 2020 que engloba la població de tot Catalunya. D’aquesta
enquesta s’extreu que la percepció de seguretat als municipis es situa en 6.8 sobre 10, tot i així
el 32.2% dels enquestat informen que han deixat de fer coses alguna vegada per raons de
seguretat (por a ser objecte d’alguna agressió o delicte) sobretot les dones més que els homes.
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Gairebé un 50% dels enquestats en municipis de fins a 10.000 habitants manifesten que la
vigilància dels Mossos d’Esquadra en l’àmbit de la seguretat ciutadana al lloc on viuen és
insuficient o inexistent.
Referent a l’eficàcia de les accions per millorar la seguretat viària la majoria dels enquestats
consideren més eficaç augmentar el rigor amb els qui condueixen utilitzant el mòbil (sense mans
lliures) que utilitzar el radar o cinemòmetre.
Per finalitzar destacar que s’ha mencionat a l’anàlisi la Policia de Proximitat i s’ha dit que, per
creació, tota la Policia Local és un servei de proximitat, però aquella referida a realitzar un servei
d’anàlisi i proactiu no hi és. Actualment degut a la quantitat de personal que disposa la Policia
Local de Palafolls i la gran quantitat de treball diari que realitzen és fa difícil encabir una unitat
destinada a aquest fi. No obstant, no retreu la importància que té per tal que atengui les funcions
de proximitat enteses des del caire analític i proactiu.

Definició dels objectius i disseny d’activitats del Pla Local de Seguretat de
Palafolls
Objectius Marc:
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-

1 Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors
(Transversalitat).
2 Reduir els fets delictius i reforçar el model de proximitat (Seguretat ciutadana)
3 Reduir l’accidentalitat (Seguretat vial)
4 Protegir a la ciutadania davant dels riscos naturals (Emergències i protecció civil)
5 Reduir les conductes que van en detriment de la convivència pacífica (Civisme)
6 Garantir la seguretat sanitària de la població (Sanitat)
7 Reduir l’accidentalitat produïda per elements a la via pública i reduir la contaminació
(Urbanisme i Medi Ambient)

A continuació s’exposa una taula on consten els objectius més específics, les accions a portar a
terme i els indicadors. Així mateix a l’annex 4 del present Pla Local de Seguretat s’incorpora amb
major detall la llista de les accions e indicadors descrits a la taula.
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Seguiment i avaluació del Pla
El seguiment i avaluació del Pla engloba la seva vigència quadriennal del 2022 al 2026, les
revisions anuals del Pla, així com la seva avaluació.
La Junta Local de Seguretat i, per delegació funcional, la Comissió del Pla, faran un seguiment
del seu desenvolupament, revisant anualment la seva evolució, incorporant les estratègies que
es considerin adients per a la consecució dels objectius en relació amb les actuacions
programades.
Biennalment, i previ a l’elaboració del Pla Local de Seguretat del període 2026 - 2030, es
redactarà un informe sobre l’estat de la seguretat al municipi i sobre l’efectivitat del Pla actual.
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ANNEX 1 - JUNTES LOCALS DE SEGURETAT A PALAFOLLS
Per part de la Policia Local de Palafolls s’analitzen els resultat de dos juntes que es detallen a
continuació especificant les dates de les dades:
Del setembre de 2018 al setembre de 2019:
19795 serveis realitzats, dels quals l’origen més habitual és l’actuació d’ofici amb 12395 serveis,
seguit dels serveis planificats amb 3641, trucades telefòniques amb 2311, persones que es
presenten a dependències 1157, de MMEE 136, altres 83, avís 112 62 serveis i bombers 10
serveis.
Referent al resultat dels serveis tenim que 7376 han acabat amb una intervenció/mediació, 512
amb la realització d’actes, 484 amb atestat/diligencies policials, 309 amb expedient sancionador,
242 en informe i 40 en full de camp d’accident de trànsit.
Per àmbits generals els serveis de seguretat ciutadana són els més nombrosos amb 5522 serveis,
seguits per les actuacions de trànsit amb 2433, ordenances municipals amb 1201, policia judicial
amb 990, medi ambient amb 971 i via pública/urbanisme amb 333.
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Per àmbits específics 904 assistències ciutadanes, 776 delictes, 452 regulacions de trànsit, 422
incendis forestals, 396 citacions judicials, 339 actuacions en queixes/conflictes, 306
problemàtiques amb gossos, 264 actes esportius/culturals, 253 actuacions en accidents de
trànsit, 251 controls de trànsit, 241 identificacions, 185 alarmes, 113 actuacions amb menors,
88 vehicles retirats de la via pública, 58 requeriments de guals, 41 infraccions a la llei 4/2015, 25
incendis urbans, 21 actuacions en violència de gènere, 12 persones detingudes i 2 autòlisis
(intents de suïcidi).
Referent als atestats instruïts tenim 401 dels quals per pèrdues s’han instruït 109, per furts 55,
per danys també 55, per robatoris amb força 42, oficis judicials/informatives33, contra la
seguretat del trànsit 28, estafes bancàries 18, i amb valor inferior a 10: defraudacions (4),
ocupació d’immobles (7), usurpació (8), robatori amb violència (5), robatori i furt d’ús de vehicles
(6), recuperació de vehicles sostrets (6), lesions (6), maltractaments (4), injúries (2), coaccions
(5), amenaces (5), maltractament animal (1), desaparició de persones (1), intimitat i domicili (3),
integritat moral (1), contra les relacions familiars (1), contra l’administració de justícia (2), contra
el medi ambient (1), contra la salut pública (1) i altres (9).
En aquest any s’han detingut 10 persones i s’han imputat 49 per delicte.
En quant al destí dels atestats ha estat: 289 arxivats, 67 al Jutjat de guàrdia d’Arenys de Mar, 19
a Mossos d’Esquadra de Pineda de Mar i 12 a Fiscalia de menors.
Per mesos de setembre a setembre han estat instruïts els següents atestats: 19 al setembre de
2018, 20 al octubre de 2018, 22 al novembre de 2018, 16 al desembre de 2018, 25 al gener de
2019, 29 al febrer de 2019, 44 al març de 2019, 43 al abril de 2019, 47 al maig de 2019, 38 al
juny de 2019, 44 al juliol de 2019, 43 a l’agost de 2019 i 11 al setembre de 2019.
Actes administratives i sancionadores s’han realitzat un total de 512 de les quals 101 per
infracció a l’ordenança de civisme, 82 per vehicles abandonats, 78 per l’ordenança d’animals, 48
de tinença/consum (llei 4/2015), 22 per infraccions a la llei 4/2015, 22 intervencions temporals
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per la llei 4/2015, 9 ordenança de sorolls, 8 urbanisme/via pública, 7 armes prohibides (llei
4/2015), 6 ordenança residus, 3 ordenança gossos perillosos i 126 altres.
Denuncies de trànsit del 1 de setembre de 2018 a 10 de setembre de 2019: 2428 sancions. De
les quals 2184 sancions corresponen a infracció per ordenança municipal de circulació i 244 per
infracció a la normativa estatal tramitades pel Servei Català de Trànsit.
Per mesos des del setembre de 2018: 220 al setembre, 187 al octubre, 147 al novembre, 151 al
desembre, 242 al gener, 162 al febrer, 216 al març, 123 a l’abril, 136 al maig, 209 al juny, 267 al
juliol, 296 a l’agost i 72 al setembre de 2019.
I 267 vehicles retirats amb grua o immobilitzats. Dels quals 224 per infracció, 6 per accident, 4
per ordre judicial, 3 per manca d’assegurança i 2 preventius.
De l’octubre de 2020 al setembre de 2021:
Per part de la Policia Local de Palafolls és té constància que s’han realitzat 16090 serveis dels
quals l’origen més habitual és l’actuació d’ofici amb 4788 serveis, seguit dels serveis prefectura
amb 4598, serveis planificats 3108, trucades telefòniques amb 2481, persones que es presenten
a dependències 845, de MMEE 115, altres 32, avís 112 63 serveis i bombers 13 serveis.
Referent al resultat dels serveis tenim que 5422 han acabat amb una intervenció/mediació, 420
amb la realització d’actes, 212 amb atestat/diligencies policials, 183 amb expedient sancionador,
62 en informe i 20 en full de camp d’accident de trànsit.
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Per àmbits generals els serveis de seguretat ciutadana són els més nombrosos amb 4927 serveis,
seguits per les actuacions de trànsit amb 1274, policia judicial amb 657,medi ambient amb 494,
i ordenances municipals amb 476.
Per àmbits específics 1197 assistències ciutadanes, 162 delictes, 1145 regulacions de trànsit, 28
incendis forestals, 220 citacions judicials, 376 actuacions en queixes/conflictes, 302
problemàtiques amb gossos, 77 actes esportius/culturals, 168 actuacions en accidents de
trànsit, 123 controls de trànsit, 363 identificacions, 229 alarmes, 106 actuacions amb menors,
91 vehicles retirats de la via pública, 39 requeriments de guals, 37 infraccions a la llei 4/2015, 57
incendis urbans, 20 actuacions en violència de gènere, 22 persones detingudes i 102 actuacions
per sorolls i vibracions.
Referent als atestats instruïts tenim 380 dels quals per pèrdues s’han instruït 70, per furts 43,
per danys 36, per robatoris amb força 26, oficis judicials/informatives 54, contra la seguretat del
trànsit 29, estafes bancàries 10, robatori/ furt de vehicle 21, robatori i furt d’us de vehicle 7, i
amb valor inferior a 10: defraudacions (5), ocupació d’immobles (5), usurpació (4), robatori amb
violència (5), robatori i furt d’us de vehicle (7), recuperació de vehicle sostret (2), contra
l’administració de justícia (5), simulació de delicte (1), lesions (9), maltractament VIDO/VIGE (6),
coaccions (2), contra la salut pública (1), amenaces (2), maltractament animal (2), desaparició
de persones (1), intimitat i domicili (0), llibertat sexual (1), minuta policial (9) i falsedat
documental (1). Altres (86).
En aquest any s’han detingut 22 persones.
En quant al destí dels atestats ha estat: 226 arxivats, 86 al Jutjat de guàrdia d’Arenys de Mar, 35
a Mossos d’Esquadra de Pineda de Mar i 37 a Fiscalia de menors.
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Per mesos d’octubre a setembre han estat instruïts els següents atestats: 40 a l’octubre, 28 al
novembre, 30 al desembre, 24 al gener, 19 al febrer, 27 al març, 36 a l’abril, 34 al maig, 32 al
juny, 33 al juliol, 42 a l’agost i 35 al setembre. .
Actes administratives i sancionadores s’han realitzat un total de 848 de les quals 87 per infracció
a l’ordenança de civisme, 42 per l’ordenança d’animals, 69 per infraccions a la llei 4/2015, 26
intervencions temporals per la llei 4/2015, 9 ordenança de sorolls, 8 urbanisme/via pública, 2
ordenança residus, 42 ordenança gossos tinença animals, 135 actes obertes A10, actuacions
amb menors 34, acta de manifestació 114 i actes infracció estat d’alarma 301.
Denuncies de trànsit d’octubre de 2020 a setembre de 2021: 1075 sancions. De les quals 974
sancions corresponen a infracció per ordenança municipal de circulació i 101 per infracció a la
normativa estatal tramitades pel Servei Català de Trànsit.
Per mesos des del octubre de 2020: 59 a l’octubre, 72 al novembre, 75 al desembre, 82 al gener,
75 al febrer, 41 al març, 73 a l’abril, 80 al maig, 88 al juny, 148 al juliol, 194 a l’agost i 94 al
setembre.
I 180 vehicles retirats amb grua o immobilitzats. Dels quals 144 per infracció, 4 per accident, 2
per ordre judicial, 17 per manca d’assegurança i 13 preventius.

De part del cos de Mossos d’Esquadra hi ha:
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Períodes del setembre de 2017 al agost de 2018 i del setembre de 2018 al agost de 2019:
Referent a les infraccions penals informen que al període de setembre de 2017 a l’agost de 2018
hi van haver 502 casos coneguts dels quals és van resoldre el 27,1% i van haver-hi 21 detencions.
Per el període de setembre de 2018 a agost de 2019 hi van haver 474 casos coneguts dels quals
és van resoldre el 32.7% i van haver-hi 18 detencions. La variació d’aquests dos períodes indica
que van baixar els fets coneguts un 5.6%, va pujar l’eficàcia un 5.6% i van disminuir les
detencions un 14,3%.
Pel que fa a la evolució mensual dels fets coneguts per aquests dos períodes s’observa que per
el període de setembre de 2017 a agost de 2018, 27 infraccions al setembre, 31 a l’octubre, 55
al novembre, 43 al desembre, 42 al gener, 44 al febrer, 38 al març, 33 a l’abril, 35 al maig, 54 al
juny, 47 al juliol i 53 a l’agost; la mitjana es situava en 42 infraccions penals per mes.
Per el període del setembre de 2018 a l’agost de 2019 hi ha 42 al setembre, 40 a l’octubre, 37 al
novembre, 28 al desembre, 35 al gener, 31 al febrer, 38 al març, 35 a l’abril, 51 al maig, 39 al
juny, 51 al juliol i 47 a l’agost; la mitjana mensual es situa en 40.
Per tipologies informen de que els delictes contra el patrimoni han baixat de 401 a 356 (-11.2%),
els delictes contra les persones han augmentat de 67 a 68 (1.5%), els delictes contra la seguretat
viària han augmentat de 20 a 34 (70%), els delictes contra la salut pública han baixat de 5 a 2 (60%), els delictes contra l’ordre públic han baixat de 2 a 0 (-100%), i pel que fa a la resta de
delictes han augmentat de 7 a 14 (100%). Tot això entre els dos períodes analitzats (període 1
setembre de 2017 a agost de 2018 i període 2 de setembre de 2018 a agost de 2019).
Pel que fa als delictes contra el patrimoni que representen el 75% dels delictes coneguts al terme
municipal es realitza una descripció més detallada que és la següent per el període de setembre
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de 2018 a agost de 2019: 79 estafes, 64 danys, 63 furts, 42 robatoris amb força a domicilis, 36
robatori amb força interior de vehicle, 10 robatori amb força empresa, 8 robatori amb força
resta, 8 robatori amb força establiment, 4 robatori o furt d’ús de vehicle, 1 robatori amb
violència i/o intimidació (estrebada), 1 robatori amb violència i/o intimidació a establiments, cap
(0) robatoris amb violència i/o intimidació en espai públic o domicili o resta, la resta de delictes
conta el patrimoni sumen 40 casos.
Realitzant la comparativa dels 2 períodes (set 2017 a agost 2018 i set 2018 a agost 2019)
observem que referent als robatoris amb força passen de 63 a 42 a l’interior de domicili (-33.3%),
de 38 a 36 a l’interior de vehicle (-5.3%), de 5 a 10 a empresa (100%), de 18 a 8 a establiment (55.6%) i de 20 a 8 robatoris amb força resta (-60%). Hi ha en total una variació de descens entre
els dos períodes de 144 a 104 (-27.8%).
Referents als robatoris amb violència i/o intimidació passem de 2 a 1 per estrebada (-50%), de 0
a 1 a establiment (100%), de 2 a 0 a espai públic (-100%), de 1 a 0 a domicili (-100%) i de 1 a 0
resta de fets de robatori amb violència i/o intimidació (-100%). Hi ha una variació negativa del
total entre els dos períodes que passa de 6 a 2 (-66.7%).
Pel que fa a detencions del període de setembre de 2017 a agost de 2019 hi ha hagut 18 dels
quals el 67% han estat detinguts per el cos de Policia Local i 33% per part de Mossos d’Esquadra.
Tots els detinguts han estat homes, 7 entre els 18 a els 25 anys, 5 entre els 26 i els 35 anys i 6
majors de 36 anys. Per nacionalitat 11 Espanya, 3 França, 2 Romania, 1 Marroc, 1 Bòsnia i
Hercegovina. Respecte el període anterior han baixat de 21 a 18 (-14.3%).
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En quant a infraccions administratives el 93% dels registres corresponen al cos de la Policia Local
de Palafolls i un 7% al cos de Mossos d’Esquadra al període de setembre de 2018 a agost de
2019.
Analitzant l’evolució dels dos períodes (de setembre de 2017 a agost de 2018 i de setembre de
2018 a agost de 2019) s’observa que de les infraccions a la llei 4/2015 han passat de 44 a 64
(45.5%) i les altres infraccions han passat de 75 a 143 (90.7%); en total han passat de 119 a 207
(73.9%).
Respecte l’evolució mensual dels dos períodes analitzats s’observa que per el primer període la
mitjana va estar en 10 per mes i van passar els següents mesos: 4 al setembre, 8 a l’octubre, 11
al novembre, 2 al desembre, 2 al gener, 9 al febrer, 8 al març, 14 a l’abril, 20 al maig, 18 al juny,
9 al juliol i 14 a l’agost. Per el segon període hi ha de mitjana mensual 17 i van passar els mesos
següents: 15 al setembre, 5 al octubre, 9 al novembre, 15 al desembre, 8 al gener, 23 al febrer,
24 al març, 22 a l’abril, 11 al maig, 19 al juny, 15 al juliol i 41 a l’agost.
Pel que fa als incidents atesos per la PG-ME al període de setembre de 2018 a agost de 2019 per
tipologies hi ha:
249 incidents de seguretat ciutadana, 192 de trànsit, 74 de policia administrativa, 52 de policia
assistencial, 7 emergències, 4 ordre públic, 2 medi ambient, 1 presos i detinguts i 1 menors.
S’observa que el 42.8% dels incidents atesos son per seguretat ciutadana, la resta d’incidents
agrupen el 57.2%.
Els incidents de seguretat ciutadana en concret van estar 41 per violència de gènere, robatori
amb força 38, persona que causa inseguretat 28, discussió verbal 28, ocupació il·legal de
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propietari particular 19, cometa 15, amenaces i/o coaccions 14, suport policial 9, altres incidents
57.
Del període anterior al mes actual van disminuir els fets passant de 608 a 582 (-4.3%).
En quant a evolutiva entre el període 1 (de setembre de 2017 al agost de 2018) i el període 2
(setembre de 2018 a agost de 2019) s’observa que del primer període tenim: 39 al setembre, 55
al octubre, 59 al novembre, 64 al desembre, 42 al gener, 39 al febrer, 35 al març, 44 a l’abril, 45
al maig, 63 al juny, 54 al juliol i 69 a l’agost; amb una mitjana mensual de 51. Per al segon període
més recent tenim 43 al setembre, 57 al octubre, 32 al novembre, 48 al desembre, 46 al gener,
34 al febrer, 57 al març, 50 a l’abril, 60 al maig, 50 al juny, 55 al juliol, i 50 a l’agost; amb una
mitjana mensual de 49.
Referent als dispositius ordinaris, extraordinaris i conjunts del període de setembre de 2018 a
agost de 2019 hi ha en actiu el POE A, nivell 4, el POE Habitatge (dispositiu de prevenció de
robatoris amb força a domicilis i urbanitzacions), el POE Metall (dispositiu deixalleries), el POE
Comerç i empresa, el POE Centres educatius, el POE Gregal i el POE Grèvol.
Com a dispositius especials: Dispositiu manifestació barri Sant Lluis 18/04/2019, suport festa
major, dispositiu pensió segura (nadal i juny), dispositiu eleccions estatals 28/04/2019,
dispositiu eleccions municipals i europees 26/05/2019.
Relacions amb la comunitat del període de setembre de 2018 a agost de 2019 per part de MMEE
hi ha un total d’11 amb un nombre de 374 assistents. En concret 7 d’internet segura per 169
assistents (càpsules), 3 de seguretat viària per 180 assistents i 1 d’internet segura a 25 assistents
(de tu a tu). El sector ha estat els joves menors de 18 anys.
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Períodes del gener de 2018 al desembre de 2018 i del gener de 2019 al desembre de 2019:
Referent a les infraccions penals informen que al període 1 hi van haver 493 casos coneguts dels
quals és van resoldre el 29% i van haver-hi 17 detencions. Per el període 2 hi van haver 512 casos
coneguts dels quals és van resoldre el 29.7% i van haver-hi 17 detencions. La variació d’aquests
dos períodes indica que van augmentar els fets coneguts un 3.9%, va pujar l’eficàcia un 0.7% i
les detencions es van mantenir en 17.
Per el període de gener a desembre de 2019 les infraccions penals conegudes van estar del 51%
PGME i del 49% Policia Local.
Pel que fa a la evolució mensual dels fets coneguts per aquests dos períodes s’observa que per
el 1, 42 al gener, 44 al febrer, 38 al març, 33 a l’abril, 35 al maig, 54 al juny, 47 al juliol, 53 a
l’agost, 42 al setembre, 40 a l’octubre, 37 al novembre, 28 al desembre. La mitjana mensual era
41.
Per el període 2 hi ha 35 al gener, 31 al febrer, 38 al març, 35 a l’abril, 51 al maig, 39 al juny, 52
al juliol, 47 a l’agost, 40 setembre, 48 octubre, 45 novembre, 51 al desembre. La mitjana mensual
es trobava en 43.
Per tipologies informen de que els delictes contra el patrimoni han pujat de 390 a 399 (2.3%),
els delictes contra les persones han disminuït de 66 a 58 (-12.1%), els delictes contra la seguretat
viària han augmentat de 26 a 39 (50%), els delictes contra la salut pública han baixat de 5 a 2 (60%), els delictes contra l’ordre públic han baixat de 1 a 0 (-100%), i pel que fa a la resta de
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delictes han augmentat de 5 a 14 (180%). Tot això entre els dos períodes analitzats, fent un
augment entre ells d’un 3.9% en total, de 493 a 512.
Pel que fa als delictes contra el patrimoni que representen el 78% dels delictes coneguts al terme
municipal es realitza una descripció més detallada que és la següent per el període 2: 87 estafes,
77 danys, 62 furts, 44 robatoris amb força a domicilis, 45 robatori amb força interior de vehicle,
16 robatori amb força empresa, 10 robatori amb força resta, 5 robatori amb força establiment,
11 robatori o furt d’ús de vehicle, 0 robatori amb violència i/o intimidació (estrebada), 1 robatori
amb violència i/o intimidació a establiments, 1 robatori amb violència i/o intimidació resta, cap
(0) robatoris amb violència i/o intimidació en espai públic o domicili, la resta de delictes conta
el patrimoni sumen 40 casos.
Realitzant la comparativa dels 2 períodes s’observa que referent als robatoris amb força passen
de 47 a 44 a l’interior de domicili (-6.4%), de 32 a 45 a l’interior de vehicle (40.6%), de 6 a 16 a
empresa (166.7%), de 17 a 5 a establiment (-70.6%) i de 15 a 10 robatoris amb força resta (33.3%). Hi ha en total una variació d’augment entre els dos períodes de 117 a 120 (2.6%).
Referents als robatoris amb violència i/o intimidació passen de 3 a 0 per estrebada (-100%), de
0 a 1 a establiment (100%), de 1 a 0 a espai públic (-100%), de 1 a 0 a domicili (-100%) i de 0 a 1
resta de fets de robatori amb violència i/o intimidació (100%). Hi ha una variació negativa del
total entre els dos períodes que passa de 5 a 2 (-60%).
Pel que fa a detencions del període 2 hi ha hagut 17 dels quals el 65% han estat detinguts per el
cos de Policia Local i 35% per part de Mossos d’Esquadra. Els detinguts han estat 2 dones i 15
homes, 8 entre els 18 a els 25 anys, 4 entre els 26 i els 35 anys i 5 majors de 36 anys. Per
nacionalitat 9 Espanya, 4 Romania, 1 Marroc, 1 Bòsnia i Hercegovina, 1 França, 1 Italia. Respecte
el període anterior s’ha mantingut 17 detencions (0%).
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En quant a infraccions administratives el 94% dels registres corresponen al cos de la Policia Local
de Palafolls i un 6% al cos de Mossos d’Esquadra al període 2.
Analitzant l’evolució dels dos s’observa que de les infraccions a la llei 4/2015 han passat de 41 a
66 (61%) i les altres infraccions han passat de 97 a 137 (41.2%); en total han passat de 138 a 203
(47.1%).
Respecte l’evolució mensual dels dos períodes analitzats s’observa que per el primer període la
mitjana va estar en 12 per mes i van passar els següents mesos: 2 al gener, 9 al febrer, 8 al març,
14 a l’abril, 20 al maig, 18 al juny, 9 al juliol, 14 a l’agost, 15 al setembre, 5 a l’octubre, 9 al
novembre, 15 al desembre. Per el segon període hi ha de mitjana mensual 17 i van passar els
mesos següents:8 al gener, 23 al febrer, 24 al març, 22 a l’abril, 11 al maig, 19 al juny, 15 al juliol,
41 a l’agost, 13 al setembre, 8 a l’octubre, 7 al novembre i 12 al desembre.
Pel que fa als incidents atesos per la PG-ME al període 2 per tipologies hi ha:
267 incidents de seguretat ciutadana, 193 de trànsit, 91 de policia administrativa, 58 de policia
assistencial, 9 emergències, 4 ordre públic, 2 medi ambient, 0 presos i detinguts i 1 menors.
S’observa que el 42.7% dels incidents atesos son per seguretat ciutadana, la resta d’incidents
agrupen el 57.3%.
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Els incidents de seguretat ciutadana en concret van estar 26 per violència de gènere, robatori
amb força 46, persona que causa inseguretat 34, discussió verbal 27, ocupació il·legal de
propietari particular 27, cometa 15, amenaces i/o coaccions 15, suport policial 0, agressió entre
persones 11, altres incidents 66.
Del període anterior al mes actual van augmentar els fets passant de 571 a 625 (9.5%).
En quant a evolutiva entre el període 1 i el període 2 s’observa que del primer període hi ha: 42
al gener, 39 al febrer, 35 al març, 44 a l’abril, 45 al maig, 63 al juny, 54 al juliol, 69 a l’agost, 43
al setembre, 57 a l’octubre, 32 al novembre i 48 al desembre; amb una mitjana mensual de 48.
Per al segon període més recent hi ha 46 al gener, 34 al febrer, 57 al març, 50 al abril, 60 al maig,
50 al juny, 55 al juliol, 50 a l’agost, 58 al setembre, 54 a l’octubre, 54 al novembre i 57 al
desembre; amb una mitjana mensual de 52.
Referent als dispositius ordinaris, extraordinaris i conjunts del 2 hi ha en actiu el POE A, nivell 4,
el POE Habitatge (controls coordinats i planificats amb la Policia Local de Palafolls i la resta de
policies locals de la CD Pineda, dispositiu prevenció robatoris amb força a domicilis i dispositiu
urbanitzacions), el POE Metall (dispositiu deixalleries), el POE Comerç i empresa, POE Mon rural,
el POE Centres educatius, el POE Gregal i el POE Grèvol.
Com a dispositius especials: Dispositiu manifestació barri de Sant Lluis 18/04/19, suport festa
major, dispositiu pensió segura, dispositiu Eleccions Estatals 28/04/2019 i 10/11/2019,
dispositiu Eleccions Municipals i Europees 26/05/2019, dispositius de suport a tècnics de
companyies elèctriques per a realitzar talls de subministrament a diversos habitatges,
especialment Urbanització Ciutat Jardí, i dispositiu TOGA 2019.
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Relacions amb la comunitat del període de setembre de 2 per part de MMEE hi ha un total d’11
amb un nombre de 374 assistents. En concret 7 d’internet segura per 169 assistents (càpsules),
3 de seguretat viària per 180 assistents i 1 d’internet segura a 25 assistents (de tu a tu). El sector
ha estat els joves menors de 18 anys.
Períodes del octubre de 2019 al setembre de 2020 i del octubre de 2020 al setembre de 2021:
Referent a les infraccions penals informen que al període 1 (d’octubre de 2019 a setembre de
2020) hi van haver 365 casos coneguts dels quals és van resoldre el 31% i van haver-hi 13
detencions. Per el període 2 hi van haver 302 casos coneguts dels quals és van resoldre el 38.7%
i van haver-hi 39 detencions. La variació d’aquests dos períodes indica que van disminuir els fets
coneguts un -17.3%, va pujar l’eficàcia un 7.8% i les detencions van pujar un 200%. .
Per el període d’octubre de 2020 a setembre de 2021 les infraccions penals conegudes van estar
del 54% PGME i del 46% Policia Local.
Pel que fa a la evolució mensual dels fets coneguts per aquests dos períodes s’observa que per
el 1: 48 a l’octubre, 45 al novembre, 50 al desembre, 43 al gener, 43 al febrer, 39 al març, 7 a
l’abril, 41 al maig, 29 al juny, 49 al juliol, 50 a l’agost i 41 al setembre. La mitjana mensual era
40.
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Pel període 2 tenim 27 a l’octubre, 37 al novembre, 36 al desembre, 22 al gener, 25 al febrer, 30
al març, 31 a l’abril, 38 al maig, 34 al juny, 46 al juliol, 37 a l’agost i 39 al setembre. La mitjana
mensual es trobava en 34.
Per tipologies ens informen de que els delictes contra el patrimoni han baixat de 277 a 212 (23.5%), els delictes contra les persones han augmentat de 45 a 54 (20%), els delictes contra la
seguretat viària han disminuït de 30 a 24 (-20%), els delictes contra la salut pública han disminuït
de 1 a 0 (-100%), els delictes contra l’ordre públic han augmentat de 0 a 4 (100%), i pel que fa a
la resta de delictes han disminuït de 12 a 8 (-33.3%). Tot això entre els dos períodes analitzats,
fent una disminució entre ells d’un -17.3% en total, de 365 a 302.
Pel que fa als delictes contra el patrimoni que representen el 70% dels delictes coneguts al terme
municipal es realitza una descripció més detallada que és la següent per el període 2: 72estafes,
31 danys, 33 furts, 8 robatoris amb força a domicilis, 23 robatori amb força interior de vehicle,
3 robatori amb força empresa, 5 robatori amb força resta, 3 robatori amb força establiment, 5
robatori o furt d’ús de vehicle, 0 robatori amb violència i/o intimidació (estrebada), 1 robatori
amb violència i/o intimidació a establiments,(1) robatoris amb violència i/o intimidació en espai
públic, la resta de delictes conta el patrimoni sumen 27 casos.
Realitzant la comparativa dels 2 períodes s’observa que referent als robatoris amb força passen
de 33 a 8 a l’interior de domicili (-75.8%), de 33 a 23 a l’interior de vehicle (-30.3%), de 8 a 3 a
empresa (-62.5%), de 4 a 3 a establiment (-25%) i de 6 a 5 robatoris amb força resta (-16.7%). Hi
ha en total una variació de disminució entre els dos períodes de 84 a 42 (-50%).

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Referents als robatoris amb violència i/o intimidació passem de 0 a 0 per estrebada (0%), de 1 a
1 a establiment (0%), de 0 a 1 a espai públic (100%), de 0 a 0 a domicili (0%) i de 1 a 0 resta de
fets de robatori amb violència i/o intimidació (-100%). No hi ha variació del total entre els dos
períodes es manté en 2 (0%).
Pel que fa a detencions del període 2 hi ha hagut 39 dels quals el 44% han estat detinguts per el
cos de Policia Local i 56% per part de Mossos d’Esquadra. Els detinguts han estat 2 dones i 37
homes, 1 menor de 18 anys, 3 entre els 18 a els 25 anys, 16 entre els 26 i els 35 anys i 19 majors
de 36 anys. Per nacionalitat 34 Espanya, 2 Brasil, 1 Uruguai, 1 Pakistan i 1 Equador. Respecte el
període anterior ha augmentat de 13 a 39 (200%).
En quant a infraccions administratives el 94% dels registres corresponen al cos de la Policia Local
de Palafolls i un 6% al cos de Mossos d’Esquadra al període 2.
Analitzant l’evolució dels dos s’observa que de les infraccions a la llei 4/2015 han passat de 60 a
63 (5%) i les altres infraccions han passat de 116 a 97 (-16.4%); en total han passat de 176 a 160
(-9.1%).
Respecte l’evolució mensual dels dos períodes analitzats s’observa que per el primer període la
mitjana va estar en 55 per mes i van passar els següents mesos 8 a l’octubre, 7 al novembre, 12
al desembre, 3 al gener, 18 al febrer, 131 al març, 226 a l’abril, 132 al maig, 30 al juny, 15 al
juliol, 31 a l’agost i 42 al setembre. Per el segon període hi ha de mitjana mensual 18 i van passar
els mesos següents: 28 a l’octubre, 21 al novembre, 10 al desembre, 24 al gener, 11 al febrer,
20 al març, 12 a l’abril, 28 al maig, 8 al juny, 14 al juliol, 21 a l’agost i 22 al desembre.
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Pel que fa als incidents atesos per la PG-ME al període 2 per tipologies hi ha:
138 incidents de seguretat ciutadana, 136 de trànsit, 50 de policia administrativa, 55 de policia
assistencial, 5 emergències, 4 ordre públic, 1 medi ambient, 0 presos i detinguts i 3 menors.
S’observa que el 42.7% dels incidents atesos son per seguretat ciutadana, la resta d’incidents
agrupen el 57.3%.
Els incidents de seguretat ciutadana en concret van estar 8 per violència de gènere, robatori
amb força 10, persona que causa inseguretat 19, discussió verbal 18, ocupació il·legal de
propietari particular 20, cometa 20, amenaces i/o coaccions 6, suport policial 0, agressió entre
persones 6, altres incidents 31.
Del període anterior al mes actual van disminuir els fets passant de 460 a 392 (-14.8%).
En quant a evolutiva entre el període 1 i el període 2 s’observa que del primer període tenim:54
a l’octubre, 54 al novembre, 57 al desembre, 67 al gener, 39 al febrer, 34 al març, 27 a l’abril, 31
al maig, 51 al juny, 60 al juliol, 48 a l’agost i 39 al setembre; amb una mitjana mensual de 47. Per
al segon període més recent tenim 36 a l’octubre, 30 al novembre, 26 al desembre, 17 al gener,
28 a l’abril, 32 al març, 39 a l’abril, 47 al maig, 49 al juny, 64 al juliol, 67 a l’agost i 49 al setembre;
amb una mitjana mensual de 40.
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Referent als dispositius ordinaris, extraordinaris i conjunts del 2 hi ha en actiu el POE A, nivell 4,
el POE Habitatge (controls coordinats i planificats amb la Policia Local de Palafolls i la resta de
policies locals de la CD Pineda, dispositiu prevenció robatoris amb força a domicilis i dispositiu
urbanitzacions), el POE Comerç i empresa, POE Mon rural, el POE Centres educatius, el POE
Gregal i el POE Grèvol.
Com a dispositius especials: Pla ORIS per tal de garantir el compliment de la normativa establerta
per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, dispositius de suport a tècnics de
companyies elèctriques per a realitzar talls de subministrament a connexions irregulars
fraudulentes sobre la xarxa de distribució amb risc per a la seguretat de les persones i
instal·lacions afectades, dispositiu plantacions de marihuana, dispositiu ocupacions i
llançaments judicials i dispositiu de prevenció robatoris interior de vehicle.
Relacions amb la comunitat del període 2 per part de MMEE hi ha un total de 3 amb un nombre
de 60 assistents. En concret sobre Internet segura (càpsules). El sector ha estat els joves menors
de 18 anys.
De part de la Guardia Civil s’analitzen els resultats de l’assistència a dos juntes:
Del setembre de 2018 al setembre de 2019:
Per part de la Guardia Civil les unitats actuants al terme han estat de la companyia de Premià de
Mar (Puesto Calella, Intervención de Armas y Explosivos Calella, Patrulla Fiscal y de Fronteras,
Patrulla de ProtecciónNaturaleza y OtrasUnidades de la Compañia) i per part d’unitats externes
(Policia Judicial).
Les competències de la Guardia Civil al territori són, segons l’acord de la junta de seguretat de
Catalunya celebrada el 17/10/94, la vigilància de ports, costes i fronteres, vigilància navegació
marítima, control d’armes, explosius i pirotècnia, reguard fiscal i fronterer, conservació
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naturalesa i medi ambient, delinqüència supra-comunitària, delinqüència organitzada i
conducció de presos.
Les operacions que estaven en curs van ser: Pla de vigilància de ports i costes, pla d’inspecció
fiscal a establiments comercials, pla de control sobre contraban de tabac, pla de control de
gasoils modificats, pla de control d’activitats de pesca, pla de control d’activitats de caça, pla de
control sobre el mercat del tabac, plans d’inspecció mediambiental (incendis), pla contra el tràfic
d’haixix procedent de Marroc, control d’armes, explosius, munició i pirotècnia, lluita contra el
frau fiscal, lluita contra el frau a la Seguretat Social (amb inspecció de treball), control
d’aeroports, heliports i camps de vol.
Les 60 actuacions que es van dur a terme l’any 2018-2019 van ser: 4 inspeccions a establiments
comercials, 4 inspeccions a locals d’armes, pirotècnia i camps de tir (armeria local i casetes), 2
inspeccions de residus, 1 inspecció de medi ambient, 1 actuació de patrimoni històric, 48
controls d’aeròdrom/camps de vol.
Referent a les actuacions penals per l’any 2018-2019 va haver-hi un detingut per un delicte
contra les persones.
Respecte les actuacions administratives es van denunciar 2 infraccions a la normativa
d’estrangeria i 7 infraccions a la normativa de residus.
D’armes és van trametre 267 llicencies i es van controlar 489 armes.
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Des del 01/01/2020 a 31/12/2020:
Es van realitzar 96 actuacions/inspeccions que van ser: 2 a establiments de pirotècnia, 1 a
espectacles pirotècnics, 1 a armeria, 2 inspeccions d’establiments de venta amb recàrrec de
tabac, 1 a expenedoria, 2 col·laboracions en inspeccions amb Inspecció Tècnica de Treball i
Seguretat Social, 3 actuacions a carreteres (punts de verificació fiscal), 7 vigilàncies de
monuments històrics, centres religiosos i llocs culturals protegits, 1 inspecció d’explotació
agropecuària, 10 punts de verificació en carretera del compliment de mesures de l’estat
d’alarma i 3 en nucli urbà, 1 punt de verificació en zones forestals susceptibles d’incendis i 62
verificacions en instal·lacions aèries (aeròdrom ).
Infraccions administratives denunciades va haver-hi 1 per incomplir les mesures de la normativa
a la Llei General de salut Publica (covid).
3 delictes penals dels quals 1 per estafa per internet, 1 per omissió del deure de perseguir
delictes per funcionari, 1 per delicte de revelació de secrets.
Com a detinguts va haver-hi 1 per el delicte d’omissió del deure de perseguir delictes per
funcionari, per delicte de revelació de secrets i per delicte de tràfic de drogues.
Pel que fa al control d’armes es van expedir 259 llicencies i es van controlar 466 armes.
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ANNEX 2 BASE DE DADES DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA
En aquest apartat s’analitzen les dades facilitades per el Cos de Mossos d’Esquadra.
En concret s’analitza la base de dades que conté els detinguts, els fets instruïts per la Policia
Local de Palafolls i els fets instruïts per el cos de Mossos d’Esquadra que afecten al terme de
Palafolls.
El període que s’analitza compren des del 25 de gener de 2021 al 23 de gener de 2022,
mencionar no obstant que manquen les dades de la setmana del 12 al 18 de juliol del 2021. S’ha
demanat les dades de la setmana que ens manca però no han estat facilitades per el moment.
També s’ha sol·licitat un històric des del 2017 per realitzar un anàlisi amb més profunditat i
comparativa però tampoc ha estat facilitat per el moment.
Detencions
Pel que fa a les detencions produïdes al municipi de Palafolls hi ha un total de 30 detencions
durant el període analitzat.
Referent al cos que ha dut a terme la detenció, segons consta a la base de dades, 11 les han dut
a terme el cos de Mossos d’Esquadra i la resta, 19, les ha dut a terme la Policia Local de Palafolls.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Mossos
37%
Policia Local
63%

Per mesos les detencions han estat les següents:
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Persones reincidents en aquest any hi ha cinc (5):
Reincidents
17%

No
reincidents
83%

Les edats dels detinguts:
11

6
3

4

1
Menor 18 anys 19 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 64 Major de
de 18
anys
anys
anys
anys 64 anys
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Els delictes comesos motiu de la detenció:
-

-

Amenaces 3, un d’ells amb el delicte de coaccions també.
Atemptat a agent de l’autoritat 4, dos d’ells amb el delicte de resistència i desobediència
a agents de l’autoritat i un amb el delicte de lesions lleu.
Resistència i desobediència a agent de l’autoritat 1
Coaccions 1
Detenció il·legal 1 amb el delicte de resistència i desobediència a agent de l’autoritat i
desordres públics.
Delicte de robatori amb violència i/o intimidació 1 amb el delicte de lesions lleu.
Maltractament en l’àmbit de la llar 11, 2 d’ells amb el delicte d’amenaces, 1 d’ells amb
el delicte de coaccions i violència psíquica/física habitual en l’àmbit de la llar, i un d’ells
amb el delicte de danys, resistència i desobediència a agents de l’autoritat i atemptat a
agent de l’autoritat.
Violència física/psíquica habitual a l’àmbit de la llar 2.
Robatori amb força 1
Robatori o furt d’ús de vehicle 2
Trencament de condemna judicial 3

Per zona: 15 a la zona centre, 3 al barri de Sant Maria, 7 al barri de Sant Lluis, 2 a Sant Genis, 1
a la C-32, 1 al polígon i 1 sense determinar.
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Fets instruïts per la Policia Local de Palafolls al període estudiat
Referent a la instrucció de diligencies al sistema Policial català, que engloba actes
administratives i diligencies penals, des de la Policia Local de Palafolls s’han instruït 743 registres,
43 d’ells amb fets secundaris afegits.
Per mesos:
133
96
65 63

79
45 34

60 50
40 29 37

12

Per tipus de fet principal hi ha 153 registres per incomplir les restriccions de mobilitat per
l’autoritat competent, 62 denuncies de pèrdua, 56 infraccions a les ordenances municipals, 53
infraccions a les ordenances de convivència ciutadana, 51 diligencies informatives, 48 per
trobada/reunió per superar el nombre de persones, 44 denuncies per consum o tinença de
drogues o abandonament d’estris, 28 denuncies per estafes bancaries targetes (lleu), 25 per
incomplir altres mesures cautelars establertes per l’autoritat competent, 19 per incomplir
l’obligació de l’ús de la mascareta, 17 denuncies per robatori amb força, 14 denuncies per
pèrdua de documentació, 13 denuncies per danys, 13 denuncies per falta de respecte i
consideració als membres de les FCS, 12 denuncies per danys (lleus), 12 denuncies per furt, 11
denuncies per furt (lleu), 11 denuncies per robatori amb força interior de vehicle, 10 delictes per
conduir sota els efectes del alcohol, 10 denuncies per estafes bancàries (targetes), 10 denuncies
per defraudacions de fluid elèctric i anàlogues (lleu), 6 denuncies per furt interior de vehicle, 6
denuncies per desobediència i resistència a agents de l’autoritat , 4 denuncies per conduir amb
privació judicial cautelar o definitiva de permís o llicencia , 4 denuncies per conduir sense haver
obtingut mai permís o llicencia , 4 delictes de negativa a sotmetre’s a les proves de detecció
d’alcohol/drogues , 3 denuncies per robatori o furt d’ús de vehicle, 3 delictes per conduir sense
permís per pèrdua de vigència per punts, 3 altres faltes administratives , 1 accidents de trànsit,
2 furt interior de vehicle (lleu), 2 denuncies per maltractament en l’àmbit de la llar, 2 denuncies
per negativa a identificar-se o al·legar dades falses, 2 ocupacions d’immobles lleu, 2 robatori
amb violència i/o intimidació, 2 denuncies penals per tinença de drogues ,2 delictes de
trencament de condemna judicial, 2 delictes d’usurpació, 2 delictes d’usurpació (lleu).
Amb 1 registre els següents: Altres estafes, amenaces, coaccions, danys per imprudència a
vehicle, entrada a vivenda aliena, exhibició d’objectes perillosos, extorsió, falsificació de
moneda, falsificació de document públic, fer activitats prohibides per autoritat sanitària,
incomplir aforament establiment o activitat, ingrés hospital involuntari, intervenció temporal
d’armes/efectes, lesions (lleu), tinença/utilització d’armes prohibides, tinença/utilització
d’armes reglamentades excedint-se dels límits, trencament de condemna (lleu), i ús de
documents autèntics sense estar legitimat.
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Per tipus de fet secundari hi ha 42:
9 per trobada reunió superant el nombre de persones, 8 per incomplir altres mesures cautelars
establertes per autoritat sanitària, 3 per incomplir les restriccions de mobilitat per autoritat
competent, 2 per consum de begudes alcohòliques en llocs públics, 2 per danys, 2 per danys
lleus, 2 per deslluïment de bens immobles, 2 per resistència i desobediència, 2 per estafes
bancàries targeta lleu, 2 per falta de respecte i consideració als membres de les FCS, i una per

robatori amb força interior de vehicle, accident de trànsit, altres infraccions a la 4/15, apropiació
indeguda, conduir sense permís per pèrdua de vigència per punts, defraudació de fluid elèctric
lleu, desordres públics, furt, tinença/utilització d’armes prohibides.
En referència al terme de Palafolls hi ha 699 registres , la resta pertanyen a fets que han passat
a altres municipis però que s’han denunciat davant la Policia Local de Palafolls.
No han
passat a
Palafolls
6%
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Han
passat al
terme
94%

Focalitzant en Palafolls dels 699 registres 247 son per infraccions relacionades amb les
restriccions establertes per l’autoritat sanitària per fer front a la COVID-19 entre els mesos de
gener de 2021 a desembre de 2021. D’aquestes la via principal ha estat la B-682 amb 81
infraccions detectades (controls de pas en la majoria de vegades), seguides del camí del Castell
amb 20 infraccions detectades i 10 l’avinguda Pau Casals i 10 el carrer Pompeu Fabra, la resta
de vies no arriben a 10 casos. El dia amb més nombre d’infraccions d’aquest tipus va ser el dia
18 d’abril de 2021 amb 18 infraccions, seguit del 10 de gener de 2021 amb 17 infraccions.

Altres
registres;
452

Infraccion
s per fer
front al
COVID;
247

Analitzant els 452 registres d’altres observem que 71 registres corresponen a infraccions a la llei
4/2015 de protecció de la Seguretat Ciutadana, en concret 44 per consum o tinença de drogues,
6 per desobediència/resistència agents de l’autoritat, 1 per exhibició d’objectes perillosos amb
finalitat intimidadora, 1 intervenció temporal d’armes, 13 per falta de respecte i consideració
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als membres de les FCS, 2 negatives a identificar-se o al·legar dades falses, 2 per tinença de
drogues relacionades amb diligencies penals, i 1 per tinença/utilització d’armes reglamentaries
excedint-se dels límits.
De la infracció més representada, el consum o tinença de drogues (44), el carrer Major, la
travessera de les Esplanes i la B-682 amb tres registres cadascun són les vies més representades.

Per mesos el març i l’agost de 2021 amb 8 registres cadascun són els mesos més representats.
Per hores de les 00 a les 06 hores 14 infraccions, de les 07 a les 14 hores 10 infraccions, i 20
infraccions de les 15 hores a les 22 hores.

Altres
infraccions
38%

Consum/
tinença
62%

De les infraccions a les ordenances, 53 registres corresponen a infraccions a l’ordenança de
convivència ciutadana. Per via el Pla d’en Bigas amb 12 és la via més representada, seguida de
l’avinguda Ítaca amb 7, Serretes amb 5 i Valls D’Ax amb 5, la resta de vies no arriben a 5
infraccions. Per mesos el maig de 2021 amb 18 infraccions és el mes més representat seguit del
gener de 2021 amb 9. Per hores de les 00 a les 06 hores 19 casos, de les 07 a les 14 hores 13
casos, i de les 15 a les 23 hores 21 casos.
59 corresponen a altres infraccions a les ordenances municipals. Per via les Valls d’Ax amb 5 i
l’avinguda Ribera de la Burgada amb 4 són les vies més presents. Per mes, el gener de 2021 amb
8 casos i l’abril de 2021 amb 8. Per hores de les 00 a les 06 hores 24, de les 07 a las 14 hores 23
casos, i de les 15 a las 23 hores 12 casos.
Hi ha 52 denuncies de pèrdua d’objectes o documentació a Palafolls. 1 Ingrés hospitalari
involuntari, 1 accident de trànsit, i 2 registres per fets varis.
Referent a les diligencies tenim 51 diligencies informatives, 20 de les quals amb el Forum
Palatiolo com a via, la resta no superen els dos casos per via. Per mesos el juny de 2021 amb 10
casos és el mes més representat, seguit de l’agost i setembre de 2021 amb 8 casos cadascun.
Per hores les 07 hores amb 12 casos és l’hora amb major representació, les 01 hores amb 7 és
la segona hora amb més casos.
Analitzant concretament els delictes registrats a Palafolls per la Policia Local de Palafolls hi ha
161 registres.
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Si analitzem el global s’observa que els mesos de maig de 2021 amb 21 casos, el mes de juny de
2021 amb 17 i el mes de setembre de 2021 amb 17, són els mesos amb major nombre de delictes
registrats per la policia local de Palafolls.
Per tipologies de delicte en concret s’observa que hi ha 25 contra la seguretat viària, 3 de lesions,
2 contra la llibertat, 1 contra la intimitat e inviolabilitat del domicili, 124 contra el patrimoni, 3
de les falsedats, i 3 contra l’administració de justícia.
2% 2%

Contra seg viària
Lesions

15%
2% 1%
1%

Contra la llibertat
Contra la intimitat e inviol.
Domcili
Contra el patrimoni
Falsetats
Contra l'adm. De justicia

77%
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Analitzant els delictes contra el patrimoni (els més nombrosos registrats per la Policia Local de
Palafolls) s’observa que 25 corresponen a danys, 10 defraudacions de fluid elèctric i/o
anàlogues, 36 estafes bancàries, 13 furts, 7 furts interior de vehicle, 2 ocupacions d’immobles,
15 robatoris amb força, 9 robatoris amb força interior de vehicle, 3 robatoris o furt d’ús de
vehicle, i 4 usurpacions.
Amb més detall es pot determinar que els delictes de danys s’agrupen al carrer Pompeu Fabra
amb 3 casos, Av. Pau Casals amb 2 i Serretes amb 2. Per mesos l’octubre de 2021 amb 5 casos
seguit del setembre de 2021 amb 3.
En quant a les defraudacions de fluid elèctric els mesos d’abril i maig de 2021 amb 5 casos
cadascun agrupen el total de l’any.
Pel que fa a les estafes bancàries els mesos de setembre (9 casos) i octubre (5 casos) de 2021
són els mesos més representats.
Referent als furts no hi ha una agrupació per via, la compte es d’un per via, analitzant per barris,
la zona centre agrupa 6 delictes, 1 al barri Sant Lluis, 1 al barri de Santa Maria i 2 a Sant Genis.
Per mes el juliol de 2021 (4 casos) i el març de 2021 (3 casos). Per hores les 01 hores amb 4 casos
i les 18 hores amb 4 casos. Per dies de la setmana dijous amb 3 casos és el dia amb major nombre
de casos. Divendres, dissabte i diumenge agrupen 6 casos.
En quant a robatoris amb força a l’interior de vehicles hi ha 9 casos, que s’agrupen 3 a l’agost de
2021 i 2 al juny de 2021. Per hores 2 a les 12 hores i 2 a les 17 hores. Per lloc la Nacional 2 agrupa
2 casos.
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Pel que fa als robatoris amb força hi ha 15 casos, al desembre de 2021 s’agrupen 4 casos, seguits
del juny de 2021 amb 3 i l’octubre de 2021 amb 3. Per hores de 00 a 06 hores 1, de 07 a 14 hores
6 casos, i de 15 hores a 23 hores 8 casos. Per via el camí de la Ciutadella amb 2 casos és la major
agrupació que hi ha.
Analitzant els 25 delictes contra la seguretat viària que hi ha registrats sent instructor la policia
local de Palafolls, referent a la conducció sota els efectes de l’alcohol hi ha 10 casos i negatives
a sotmetre’s a les proves 4 casos. Els mesos del gener i del juny de 2021 amb 3 casos cadascun
son els mesos amb més casos. 9 dels casos han estat registrat des de les 00 hores a les 06 hores.

Per vies la B-682 amb 5 casos seguida de la BV-6002 amb 2 casos són les vies amb major nombre
de casos.
Pel que fa als delictes de conduir amb privació judicial del permís/llicencia (4), conduir sense
haver obtingut mai permís o llicencia (4) i conduir sense permís per pèrdua de vigència per punts
(3), s’agrupen en 4 al mes de maig de 2021, per hores a les 20 hores (2) i a les 17 hores (2), i per
vies la B-682 amb 6 casos.

Fets instruïts per la Policia Local de Palafolls i els Mossos d’Esquadra al període estudiat
Referent a l’estadística conjunta de Mossos i Policia Local de Palafolls en el període analitzat, pel
que fa a les denuncies per les infraccions a la normativa COVID hi ha 254 registres dels quals 247
han estat realitzats per la Policia Local de Palafolls i ja analitzats prèviament.
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Pel que fa les denuncies per infracció a la llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana hi
ha un total de 82 registres dels quals 71 corresponen a la Policia Local.
Referent a les diligències informatives dels 69 registres conjunts, 51 corresponen a la Policia
Local de Palafolls.
Accidents de trànsit hi ha hagut 2 en els que s’ha instruït diligències com a fet principal, un d’ells
realitzat a Palafolls i l’altre realitat per Mossos d’Esquadra a la carretera C-32.
Dels 95 registres per pèrdua d’objectes o documentació 52 han estat recollits a les dependències
de la Policia Local de Palafolls.
Hi ha en l’any estudiat a Palafolls 1 protecció de menors, 2 desaparicions de persones, 4 trobades
de cadàver, 2 temptatives de suïcidi, i 1 suïcidi.
En l’àmbit dels delictes hi ha conjuntament 410 registres, 162 dels quals s’han registrat per la
Policia Local de Palafolls.
Per tipologies de delicte en concret s’observa que hi ha 33 (25 dels quals registrats per la Policia
Local) contra la seguretat viària, 25 (3 registrats per la PL) de lesions, 33 (2 registrats per la PL)
contra la llibertat, 4 (1 registrats per la PL) contra la intimitat e inviolabilitat del domicili, 282
(124 registrats per la PL) contra el patrimoni, 5 (3 registrats per la PL) de les falsedats, 6 (3
registrats per la PL) contra l’administració de justícia, tortures i delictes contra la integritat moral
3, contra la llibertat sexual 7, contra les relacions familiars 4, contra l’ordre públic 6.
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Referent als delictes contra la seguretat viària hi ha 2 negatives a sotmetre’s a les proves de
detecció a la C-32 que ha instruït el Cos de Mossos, per conduir sota els efectes de l’alcohol hi
ha 13 casos (10 dels quals han estat instruïts per la Policia Local).
Pel que fa a les lesions són els mesos de setembre de 2021 i gener de 2022 amb 4 casos els
mesos més representats, 9 dels casos son per maltractaments en l’àmbit de la llar i 16 casos de
lesions. Per vies Valls d’Ax agrupa 2. Per hores de 00 a 06 hores 3 casos, de 07 a 14 hores 10
casos i de 15 a 23 hores 12 casos.
Contra la llibertat 33 delictes dels quals 21 per amenaces, 4 per assetjament, 5 per coaccions i 3
per detenció il·legal. Per mesos l’agost amb 6 seguit del juny amb 5. Per hores de 00 a 06 hores
1 cas, de 07 a 14 hores 20 casos i de 15 a 23 hores 12 casos.
Contra el patrimoni hi ha 282 registres conjunts dels quals 124 ja han estat analitzats, però es
realitzarà un anàlisis més específic del conjunt.
Ocupacions d’immobles 8 fets, 2 dels quals instruïts per la Policia Local. Per mesos 3 a l’abril de
2021, 2 al gener de 2021 i 1 al març, maig i agost. Per hores de 00 a 06 hores 1 cas, de 07 a 15 5
casos i de 16 a 23 2 casos.
Defraudacions de fluid elèctric i anàlogues 12 fets dels quals 10 instruïts per la Policia Local.
Estafes bancàries 78 casos 36 dels quals recollits per la Policia Local, per mesos del conjunt
setembre de 2021 amb 14 casos seguit de l’octubre de 2021 amb 9.
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Referent a les altres estafes hi ha 24 registres, per mesos els més representats són el mes de
novembre amb 5 registres i el mes de febrer i juliol de 2021 amb 4 cadascun. Per hores de 00 a
6 hores 1 cas, de 7 a 14 hores 15 casos i de 23 hores 8 casos.
Per danys s’han recollit 38 registres, 25 dels quals recollits per la Policia Local. Per vies Pompeu
Fabra amb 3 seguit amb 2 del carrer Girona, de l’avinguda Pau Casals, les conquilles i serretes.
Per mesos el febrer de 2021 amb 6 casos seguit de l’octubre amb 5. Per hores de 6 a 14 hores
13 casos, de 15 a 00 hores 22 casos, i de 01 a 05 hores 3 casos.
Per furts hi ha 33 registres, per vies amb més nombre l’Avinguda Ribera Burgada i l’avinguda
Costa Brava amb 3 casos cadascuna. Per mesos el juliol amb 9 seguit de l’octubre amb 5. Per
hores
Robatoris amb força a l’interior de vehicles hi ha 25 registres dels quals 9 han estat instruïts per
la Policia Local, per via la BV-6002 amb 3 casos i la Nacional II amb 3 casos son les vies més
representades. Per mesos el juliol i l’agost de 2021 amb 5 casos cadascun. Per hores de 00 a 06
hores 2 casos, de 7 a 15 hores 16 casos i de 16 a 23 hores 7 casos.
Robatoris amb violència i/o intimidació hi ha hagut 2 casos en l’any analitzat, els dos al centre
del poble.
Robatoris amb força 29 casos, 15 dels quals instruïts per Policia Local. Per mesos el desembre
de 2021 amb 5 casos és el mes amb més representació. 9 casos a la zona centre de Palafolls i 3
al barri de Santa Maria son els llocs amb més casos. Per hores les 20 amb 5 casos i les 12 i les 14
amb 3 casos cadascuna son les hores amb major representació.
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ANNEX 3 ACCIONS I INDICADORS
1 SISTEMA DE SEGURETAT: OM Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels
diversos actors
Objectiu 1.1: Millorar la coordinació dels actors de la seguretat
Acció1.1.1: Reunió periòdica de la Junta Local de Seguretat
Objectiu:
-

Promoure una major coordinació entre els actors de la seguretat de Palafolls i fomentar
l’intercanvi d’opinions per millorar la seguretat del municipi.

Responsabilitat:
-

L’alcalde és el responsable de convocar la reunió de la Junta Local de Seguretat.

Accions que conformen l’actuació:
-

-

Redactar l’ordre del dia de la reunió de la Junta Local de Seguretat. L’ordre del dia de la
reunió inclourà un punt per presentar i debatre l’informe anual sobre l’estat de la
seguretat local i un altre punt inclourà un debat del grau de compliment del Pla Local de
Seguretat. El debat ha de generar propostes per millorar el Pla Local de Seguretat.
Redactar l’acta de la reunió.

Indicador:
-

Número de reunions de la Junta Local de Seguretat, mínim una reunió per any.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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Acció 1.1.2: Reunió de la Mesa de Coordinació Operativa
Objectiu:
-

Establir reunions de la Mesa de Coordinació Operativa per planificar de forma més
eficient els serveis dels cossos de seguretat operatius al municipi.

Responsabilitat:
-

El cap de la Policia Local de Palafolls i el cap de la comissaria dels Mossos d’Esquadra
són els responsables de convocar la reunió de la Mesa de Coordinació Operativa.

Accions que conformen l’actuació:
-

-

Convocar la Mesa de Coordinació Operativa i redactar l’ordre del dia de la reunió.
Tractar, entre d’altres temes, la detecció de fets rellevants que afectin la seguretat, el
disseny i planificació de campanyes i operatius conjunts, la definició d’objectius i l’anàlisi
de dades.
Redactar acta de la reunió.

Indicadors:
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-

Número de reunions de la Mesa de Coordinació Operativa, mínim quatre reunions per
any.

Acció 1.1.3: Desenvolupament d’accions conjuntes de la Policia
Objectiu:
-

Promoure accions conjuntes entre la Policia Local de Palafolls i la Policia de la Generalitat
(Mossos d’Esquadra), el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil.

Responsabilitat:
-

La Junta Local de Seguretat i la Mesa de Coordinació Operativa vetllaran per dur a terme
accions conjuntes.

Accions que conformen l’actuació:
-

Dur a terme dispositius conjunts.
Dur a terme accions concretes, com ara patrullatge mixt, policia de proximitat o
operacions especials en moments puntuals.

Indicador:
-

Nombre d’operacions conjuntes dutes a terme per any. Comparativa anual. Mínim 4
actuacions conjuntes per any.

Acció 1.1.4: Intercanvi diari de comunicats de novetats entre les policies que actuen al
municipi

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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Objectiu:
-

Promoure l’intercanvi d’informació entre els diversos cossos policials que actuen al
municipi.

Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls i Mossos d’Esquadra

Accions que conformen l’actuació:
-

Intercanvi d’informació entre els cossos i els serveis de seguretat que actuen en el
municipi, per mitjà dels instruments i els procediments establerts per la normativa
vigent i el conveni subscrit.

Indicadors:
-

Nombre de comunicats de novetats enviats pels Mossos d’Esquadra a la Policia Local
per any. Mínim 1 al mes.
Nombre de comunicats de novetats enviats per la Policia Local als Mossos d’Esquadra
per any. Mínim 1 al mes.
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Objectiu 1.2: Incrementar el coneixement de l’estat de la seguretat
Acció 1.2.1: Elaboració d’un informe anual sobre l’estat de la seguretat local
Objectiu:
-

Elaborar un informe anual que permeti conèixer l’estat de la seguretat, en la seva
accepció més ampla, de Palafolls.
Presentar l’informe anual de seguretat a la Junta Local de Seguretat i debatre els punts
crítics.

Responsabilitat:
-

La responsabilitat de coordinació de l’elaboració de l’informe anual de seguretat recau
en els coordinadors del Pla Local de Seguretat.

Accions que conformen l’actuació:
-

Recull d’informació, elaboració i presentació de l’informe a la Junta Local de Seguretat.

Indicadors:
-

Elaboració mínima: Un informe anual

Acció 1.2.2: Elaboració d’un protocol de classificació de la informació de la Policia Local
Objectiu:
-

Elaborar un protocol que organitzi la informació que entra i gestiona la policia local de
Palafolls.
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Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls.

Accions que conformen l’actuació:
-

Realització del protocol d’organització de la informació de la Policia Local de Palafolls.

Indicadors:
-

Elaboració del protocol a desembre de 2022.

Acció 1.2.3: Potenciar el coneixement criminològic al municipi
Objectiu:
-

Millorar el coneixement de la seguretat municipal i realitzar accions preventives i
proactives.

Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls.
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Accions que conformen l’actuació:
-

Realització d’una enquesta de percepció de la seguretat municipal
Col·laborar en el disseny d’espais públics segurs
Analitzar problemàtiques concretes (delictes locals, infraccions i queixes reiterades)
Proposar actuacions preventives i proactives
Realitzar anàlisis estadístics de la criminalitat municipal
Promoure convenis amb universitats i altres centres educatius

Indicadors:
-

Elaboració de l’enquesta a desembre de 2022, nombre de convenis firmats amb
universitats/centres educatius (mínim 1), nombre de col·laboracions en el disseny de
l’espai públic per part de la Policia (mínim 1), nombre de problemàtiques reiterades
analitzades amb proposta d’actuació (mínim 1).

2 SEGURETAT CIUTADANA: OM Reduir els fets delictius i reforçar el model de proximitat.
Objectiu 2.1: Reforçar el model de proximitat
Acció 2.1.1: Implantació d’una agenda sistemàtica de contactes de la Policia de Catalunya amb
ciutadans i entitats
Objectiu:
-

Evitar la duplicitat de tasques mitjançant la coordinació, entre les dues policies, dels
contactes que es fan amb ciutadans i entitats.

Responsabilitat:
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

-

Mossos d’Esquadra i Policia Local de Palafolls

Aspecte a tenir en compte: Sense agenda coordinada, es dóna el cas que un cos de policia fa un
contacte amb una entitat i, al poc temps, un altre cos de policia fa una segona visita pel mateix
motiu.
Accions que conformen l’actuació:
-

-

Treballar amb les estructures centrals de la Divisió de Sistemes d'Informació Policial de
la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra per tal de fer viable l’agenda
coordinada.
Determinar una agenda coordinada de proximitat. A l’agenda només s’ha d’introduir la
convocatòria, no pas el resultat del contacte.
Disseny de l’aplicatiu informàtic que ha de fer d’agenda coordinada.
Introduir a l’agenda coordinada les visites realitzades.

Indicadors:
-

Nombre d’entrades a l’agenda coordinada de proximitat per any i comparativa anual.
Creació de l’agenda a desembre de 2022. Mínim 4 convocatòries l’any.
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Acció 2.1.2: Garantir la presència policial de les unitats de proximitat
Objectiu:
-

Incrementar la percepció de seguretat dels ciutadans i la proximitat.

Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls

Accions que conformen l’actuació:
-

Garantir la presència policial de proximitat segons les pautes fixades a l’agenda.
Organitzar, senyalitzar e informar dels talls de carrer en cas d’actes i/o obres.
Contacte directe porta a porta amb la ciutadania i veïns més afectats per obres i/o
actuacions en via pública.
Control i anàlisis de la via pública en general (estat dels carrers, parcs, senyalització,
estacionament i direccions dels carrers).
Posar en coneixement, controlar i coordinar les tasques a realitzar en via pública als
serveis afectats (tant de gestió directe municipal, com indirecte).

Indicadors:
-

Indicadors d’infraccions penals i administratives, nombre de queixes rebudes, nombre
de planificacions i compliment, nombre de fitxes valoratives, nombre de publicacions a
les xarxes socials, comparativa anual.

Acció 2.1.3: Implantació d’un procediment de recollida de denúncies

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Objectiu:
-

Facilitar la recollida de denúncies a col·lectius de risc i sector comercial

Responsabilitat:
-

Mossos d’Esquadra i Policia Local de Palafolls.

Aspecte a tenir en compte: La recollida de denúncies està pensada, especialment, per a gent
gran, persones que no poden desplaçar-se fins una comissaria i comerços.
Accions que conformen l’actuació:
-

Dotar de formularis de denúncies a les patrulles.
Lliurar el formulari al comerç que el sol·liciti i recollir el formulari complimentat.

Indicadors:
-

Nombre de denúncies recollides fora de les oficines i comparativa anual. Mínim 5
denuncies per any.
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Objectiu 2.2: Fomentar l’adopció de mesures d’autoprotecció per part de la ciutadania
Acció 2.2.1: Participació en accions de comunicació sobre autoprotecció de persones i la seva
llar
Objectiu:
-

Informar els ciutadans sobre les mesures bàsiques per protegir-se a si mateixos, la seva
llar i altres riscos.

Responsabilitat:
-

Mossos d’Esquadra i Policia Local de Palafolls

Accions que conformen l’actuació:
-

Organitzar xerrades a les entitats i associacions de Palafolls.
Campanya de comunicació de protecció de les persones i la seva llar durant les diverses
èpoques de l’any.

Indicadors:
-

Nombre de xerrades fetes referents a autoprotecció, nombre de campanyes,
comparativa anual. Mínim 1 xerrada i 2 campanyes a les XXSS per any.

Acció 2.2.2: Participació en accions de comunicació sobre autoprotecció de comerços i
empreses
Objectiu:

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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-

Informar els representants d’empreses i comerços sobre les mesures bàsiques a adoptar
per protegir les empreses i comerços.

Responsabilitat:
-

Mossos d’Esquadra i Policia Local de Palafolls

Accions que conformen l’actuació:
-

Organitzar xerrades dirigides a associacions d’empresaris i comerciants de Palafolls.
Campanya de comunicació d’autoprotecció al llarg de l’any.

Indicadors:
-

Nombre de xerrades fetes referents a autoprotecció d’empreses i comerços,
comparativa anual. Mínim 1 xerrada i 1 campanya a XXSS per any.
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Acció 2.2.3: Participació en accions de comunicació sobre els riscos per a la seguretat existents
a Internet
Objectiu:
-

Fomentar l’ús segur d’Internet

Responsabilitat:
-

Mossos d’Esquadra i Policia Local de Palafolls.

Aspecte a tenir en compte: En l’actualitat es fan xerrades sota el títol ‘Internet segura’ que tenen
una bona acceptació.
Accions que conformen l’actuació:
-

Fer xerrades adreçades a associacions, institucions i centres educatius alertant sobre els
riscos per a la seguretat existents a Internet.

Indicadors:
-

Nombre de xerrades sobre els riscos per a la seguretat existents a Internet i comparativa
anual. Mínim 1 xerrada anual adreçada a la ciutadania, mínim 1 xerrada anual adreçada
als alumnes de primària (4t, 5è, 6è), mínim 1 xerrada anual adreçada als alumnes de
l’Institut (1er a 4t ESO) i mínim 1 campanya a XXSS per any.

Acció 2.2.4: Participació en accions de comunicació sobre violència masclista, drets de la
persona i serveis d’atenció a les víctimes
Objectiu:
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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-

Incrementar la percepció de la problemàtica de la violència masclista i domèstica.

Responsabilitat:
-

Mossos d’Esquadra, Policia Local de Palafolls, Serveis Socials, Salut i Programes de
l’Ajuntament de Palafolls.

Accions que conformen l’actuació:
-

Mesures preventives: Oferir xerrades sobre violència masclista i drets de la persona.
Mesures pal·liatives: Donar suport a les víctimes.

Indicadors:
-

Nombre de xerrades, nombre de seguiments i comparativa anual. Mínim 1 xerrada anual
i mínim 2 campanyes a XXSS per any.
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Objectiu 2.3: Implantar mesures preventives en àmbits potencialment conflictius
Acció 2.3.1: Vigilància intensiva a les zones comercials en horari de major afluència
Objectiu:
-

Incrementar la percepció de seguretat a les zones comercials amb programes
estacionals i específics per millorar la seguretat als comerços.

Responsabilitat:
-

Mossos d’Esquadra i Policia Local de Palafolls.

Accions que conformen l’actuació:
-

Definir les zones comercials i els horaris d’alta afluència.
Planificació d’un calendari d’actuació.
Fer un seguiment de les dades de delictes, infraccions, queixes registrades i patrullatges
realitzats

Indicadors:
-

Nombre de delictes contra el patrimoni dins l’àmbit de comerç, nombre de queixes,
nombre d’infraccions, nombre de patrullatges i comparativa anual. Creació del calendari
d’actuació a desembre de cada any.

Acció 2.3.2: Elaboració d’un programa específic de vigilància i prevenció de la seguretat
ciutadana en polígons d’activitat econòmica

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Objectiu:
-

Reduir el nombre de robatoris en els polígons d’activitat econòmica.

Responsabilitat:
-

Mossos d’Esquadra i Policia Local de Palafolls.

Accions que conformen l’actuació:
-

Establir contactes amb els representants de les associacions dels polígons d’activitat
econòmica.
Establir un calendari d’actuacions
Incrementar el patrullatge.

Indicadors:
-

Nombre d’il·lícits penals dins l’àmbit dels polígons d’activitat econòmica, nombre de
contactes amb els representants de les associacions dels polígons (mínim 1 contacte per
any), nombre de patrullatges específics i comparativa anual. Creació del calendari a
desembre de cada any.
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Objectiu 2.4: Incrementar les accions de conscienciació de la problemàtica que genera el món
de les drogues
Acció 2.4.1: Participació en accions de comunicació orientades a prevenir el consum de
drogues

Objectiu:
-

Augmentar el grau de conscienciació de la problemàtica que genera el món de les
drogues.

Responsabilitat:
-

Mossos d’Esquadra, Policia Local de Palafolls, Serveis Socials, Educació.

Accions que conformen l’actuació:
-

Programa formatiu de prevenció del consum de drogues en els centres d’educació
secundària: Xerrades i publicacions per part de la policia i altres entitats.

Indicadors:
-

Nombre de xerrades i publicacions, comparativa anual. Mínim 1 campanya mensual a
les XXSS i mínim 1 xerrada per any.

Acció 2.4.2: Realització d’accions específiques de control i reeducació dels menors que
consumeixen drogues

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Objectiu:
-

Augmentar la conscienciació del problema dels menors que consumeixen substàncies
estupefaents.

Responsabilitat:
-

Mossos d’Esquadra, Policia Local de Palafolls, Serveis Socials, Salut, Educació,
Programes de l’Ajuntament de Palafolls i Diputació de Barcelona.

Aspecte a destacar: Possibilitat de comptar amb un tècnic del consell comarcal del maresme.
Possibilitat de realitzar un protocol on els menors que són localitzats consumint drogues i són
multats, la multa serà bescanviable per l’assistència a uns tallers educatius determinats en el
marc d’un programa municipal de conciliació i reparació per consum i tinença de drogues, definit
i aprovat en el Protocol.
Accions que conformen l’actuació:
-

Detecció dels menors que consumeixen drogues.
Aplicar una multa als menors que consumeixen drogues.
Bescanviar, eventualment, la multa per l’assistència als tallers educatius.
Creació d’una xarxa de suport i prevenció.
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Indicadors:
-

Creació del protocol a desembre de 2023. Nombre de menors que s’acullen al programa.
Nombre de menors expedientats. Percentatge de menors que s’acullen al programa
sobre el nombre de menors expedientats. Comparativa anual.

Objectiu 2.5: Accions contra la violència masclista
Acció 2.5.1: Establir accions de formació a la plantilla de la Policia per fer front a la violència
masclista.
Objectiu:
-

Detectar i prevenir la violència masclista.

Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls i Recursos Humans de Palafolls.

Accions que conformen l’actuació:
-

Realitzar formació específica per a la prevenció i abordament de la violència masclista a
la plantilla de la Policia.

Indicadors:
-

Nombre de certificats de formació, comparativa anual. Mínim 1 formació any.

Objectiu 2.6: Fomentar la igualtat de gènere

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Acció 2.6.1: Establir accions per fomentar la incorporació de dones a la Policia Local.
Objectiu:
-

Incorporar més dones a la plantilla de la Policia Local.

Responsabilitat:
-

Ajuntament de Palafolls, recursos humans.

Accions que conformen l’actuació:
-

Establir accions positives pel foment de la incorporació de dones a la Policia Local.

Indicadors:
-

Bases dels processos selectius.

Acció 2.6.2: Establir accions orientades a que l’espai públic sigui segur i dissenyat des de la
perspectiva de gènere.
Objectiu:
-

Fomentar la igualtat de gènere.
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Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls, Urbanisme i Joventut.

Accions que conformen l’actuació:
-

Realitzar una auditoria de seguretat de l’espai públic des de la perspectiva de gènere.

Indicadors:
-

Auditoria realitzada a desembre de 2023. Mínim 2 reunions per any amb l’entitat local
Acció Feminista.

3 SEGURETAT VIARIA: OM Reduir l’accidentalitat
Objectiu 3.1: Millorar el compliment de la disciplina viària
Acció 3.1.1: Realització de controls de trànsit
Objectiu:
-

Establir controls de trànsit que facin incrementar el compliment de les normes de
disciplina viària. Remarcar que el volum de controls de trànsit a dur a terme haurà de
ser equilibrat, en el sentit que, per una banda, ha d’aconseguir que el trànsit segueixi
les normes viàries i, per una altra banda, no ha de generar un destorb continu a la
població. S’ha de tenir en compte, a més, que un excés de controls va en detriment de
la imatge de policia pròxima, que és l’objectiu de la policia local.

Responsabilitat:

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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-

Policia Local de Palafolls.

Accions que conformen l’actuació:
-

-

Determinar un programa anual que inclogui una planificació dels controls següents:
Controls de trànsit sobre infraccions dinàmiques (semàfors, prioritat de pas, velocitat i
normes de circulació). Controls de trànsit sobre seguretat passiva (cinturó, casc i
dispositius de retenció infantil). Controls de trànsit sobre documentació de conductors
i vehicles.
Adaptar el programa anual d’acord amb el dia-a-dia.
Dur a terme, per part de les patrulles, els controls.

Indicadors:
-

Nombre de controls realitzats, nombre de denúncies, comparativa anual. Creació del
programa anual a desembre de cada any.

Acció 3.1.2: Realització de campanyes de disciplina viària sobre infraccions d’estacionament e
infraccions en moviment.
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Objectiu:
-

Reduir a la mínima expressió les infraccions per estacionament. Remarcar que les
infraccions d’estacionament perjudiquen en alta mesura la fluïdesa del trànsit al poble
ja que bloquegen espais destinats reservats a determinats usos previstos perquè el
trànsit sigui fluid. Un elevat control de la disciplina viària sobre infraccions
d’estacionament no va en detriment de la imatge de policia pròxima que ha de donar
de la policia local. Ans al contrari, la presència de vehicles mal estacionats dona imatge
de manca de control. Les infraccions en moviment són una de les causes principals de
l’accidentalitat (distraccions, no respectar senyals d’STOP,...).

Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls

Accions que conformen l’actuació:
-

-

Creació d’un calendari de planificació d’actuacions.
Sancionar tot aquell vehicle que estigui estacionat a: Estacionament en doble filera, pas
de vianants, vorera, estacionament per discapacitats, estacionament a càrrega i
descàrrega i estacionament a parades de transport públic.
Sancionar l’ús del telèfon mòbil durant la conducció, les distraccions, no respectar
senyal d’STOP i no respectar la llum vermella semafòrica.

Indicadors:

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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-

Nombre de campanyes, nombre de denúncies i comparativa anual. Mínim 1 campanya
semestral a les XXSS.

Acció 3.1.3: Control de les activitats amb afectació a la via i a la seguretat del trànsit
Objectiu:
-

Minimitzar l’impacte en la seguretat del trànsit a l’hora de dur a terme activitats que
afecten la via.

Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls, Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palafolls.

Accions que conformen l’actuació:
-

Obres i mudances: Les obres i mudances amb una afectació mínima són resoltes
directament per la Policia Local. Les obres i mudances amb una certa afectació a la
seguretat del trànsit són tractades amb les accions següents: Coordinació entre Serveis
Tècnics i Policia Local. La Policia Local controla la senyalització de les plaques i ofereix
instruccions bàsiques. Activitats comercials: Valoració de les afectacions que pot tenir
per la mobilitat l’impacte d’una nova activitat comercial. Redactar les mesures
correctores a adoptar.
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Indicadors:
-

Nombre d’activitats que afecten la via pública. Nombre d’incidències i queixes.

Acció 3.1.4: Realització de controls de velocitat
Objectiu:
-

Disminuir el nombre de vehicles que sobrepassa la velocitat màxima permesa.

Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls

Accions que conformen l’actuació:
-

Creació d’un calendari de planificació d’actuacions.
Creació d’un calendari on instal·lar el radar pedagògic al municipi.
Aprofitar les dades del radar pedagògic que disposa l’Ajuntament per detectar indrets
del poble on es circula en excés de velocitat.

Indicadors:
-

Evolutiu del nombre de controls, evolutiu del nombre de denúncies, realitzar mínim 1
informe a l’any amb les dades generades per el radar pedagògic. Creació del calendari
d’actuacions a desembre de cada any.

Objectiu 3.2: Sensibilitzar sobre la perillositat de les conductes de risc

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Acció 3.2.1: Desenvolupament d’accions de comunicació sobre les conductes de risc en la
conducció de motocicletes, ciclomotors, cicles i VMP.
Objectiu:
-

Reduir el nombre d’accidents de motocicletes, ciclomotors, cicles i VMP.

Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls

Accions que conformen l’actuació:
-

Creació d’un calendari de planificació d’actuacions.
La Policia Local oferirà xerrades a centres d’educació. Amb les xerrades es pretén
sensibilitzar els conductors de motocicletes, ciclomotors, cicles i VMP sobre els perills
inherents a les conductes de risc en la conducció.

Indicadors:
-

Nombre de xerrades, nombre d’assistents a les xerrades i comparativa anual. Mínim una
xerrada a cada centre escolar per any i 1 campanya semestral a XXSS. Calendari de
planificació a juliol de cada any.
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Objectiu 3.3: Millorar el Pla Local de Seguretat Viària i crear el Pla de mobilitat urbana
Acció 3.3.1: Revisió anual del Pla de Seguretat Viària i creació del Pla de mobilitat urbana.
Objectiu:
-

Augmentar la qualitat del Pla Local de Seguretat Viària i crear el Pla de mobilitat urbana.

Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls i Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palafolls.

Accions que conformen l’actuació:
-

Seguiment del Pla Local de Seguretat Viària i creació del Pla de mobilitat urbana.
Detectar els punts crítics del Pla Local de Seguretat viària e incorporar millores.

Indicadors:
-

Creació del Pla de mobilitat urbana a desembre de 2023. Revisió del Pla local de
seguretat viària a desembre de cada any.

Acció 3.3.2: Implementar mesures de reducció de velocitat
Objectiu:
-

Reduir la velocitat dels vehicles a les vies sensibles.

Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls i Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palafolls.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Accions que conformen l’actuació:
-

-

Identificar els punts crítics en els quals s’hauria d’actuar per reduir la velocitat, sovint
són punts propers a col·legis i parcs. Els serveis tècnics i la Policia Local redacta un estudi
per veure quines mesures s’han d’emprendre per reduir la velocitat. Les mesures poden
ser del tipus zona-20, rotonda, millora de la senyalització, pas elevat o sistema reductor
de velocitat.
Coordinació entre Policia Local i serveis tècnics, prèvia a la implantació de les mesures
considerades per reduir la velocitat, per valorar les propostes de l’estudi.
Implantació de les mesures considerades per reduir la velocitat.

Indicadors:
-

Nombre de punts en els quals s’ha actuat, comparativa anual. Mínim 1 punt per any.
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Acció 3.3.3: Posar en marxa diverses campanyes de mobilitat segura adreçada a la població
escolar
Objectiu:
-

Incrementar la seguretat viària dels escolars i augmentar el nombre de nens i nenes que
van a l’escola caminant o en bus.

Responsabilitat:
-

Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palafolls, Educació, Cultura i Esports de l’Ajuntament
de Palafolls i Policia Local de Palafolls.

Accions que conformen l’actuació:
-

Definir rutes segures per als recorreguts que van als centres d’ensenyament.
Dur a terme una campanya de comunicació per promoure que es vagi caminant a
l’escola.
Campanyes als centres d’educació secundària per promoure l’ús del transport públic.

Indicadors:
-

Alumnes que van a l’escola a peu (enquesta), nombre de targetes BUS escolars.
Comparativa anual. Mínim 1 comunicació a XXSS per any. Mínim 1 activitat amb cada
curs escolar (llar d’infants i Escoles) per any.

Objectiu 3.4: Reduir l’accidentalitat provocada per l’alcoholèmia i el consum d’estupefaents
Acció 3.4.1: Participació en campanyes de comunicació sobre alcoholèmia i conducció

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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Objectiu:
-

Incrementar el grau de sensibilització dels conductors sobre el perill que comporta el
consum d’alcohol i estupefaents a l’hora de conduir.

Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls

Accions que conformen l’actuació:
-

La Policia Local informarà per xarxes socials sobre els perills que comporta el consum
d’alcohol i els estupefaents a l’hora de conduir.

Indicadors:
-

Nombre de publicacions i comparativa anual. Mínim 1 xerrada adreçada a la ciutadania
per any i 1 publicació a XXSS per any.

120

Òrgan

REFERÈNCIA

MEM

POLICIA LOCAL /SEGURETAT CIUTADANA

2022/000002/2938

Codi Segur de Verificació: be0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bd
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_11500222
Data Impressió: 21/03/2022 13:37:21
Pàgina 121 de 147

SIGNATURES

Ìbe0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bdWÎ

DOCUMENT

1.- CPISR-1 C Celia Majó Montes (Secretària accidental (DILIGÈNCIA: Faig constar que el Ple en sessió ordinària del dia 17/03/2022
va quedar assabentada d'aquest Pla)), 21/03/2022 13:24

Pla Local de Seguretat de l’Ajuntament de Palafolls

Acció 3.4.2: Realització de controls d’alcoholèmia de caràcter general
Objectiu:
-

Reduir el nombre de persones que condueixen havent consumit alcohol o estupefaents.

Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls

Accions que conformen l’actuació:
-

Dissenyar un programari on es determinen els controls d’alcoholèmia a dur a terme al
llarg de l’any.
Aplicar el pla de controls d’alcoholèmia.

Indicadors:
-

Nombre de controls, nombre de denúncies i comparativa anual. Calendari de
planificació a desembre de cada any.

Acció 3.4.3: Realització de controls d’alcoholèmia i estupefaents dins el context de la festa
major.
Objectiu:
-

Reduir el nombre de persones que condueixen havent consumit alcohol o estupefaents
en zones de celebració de la festa major.

Responsabilitat:

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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-

Policia Local de Palafolls

Accions que conformen l’actuació:
-

Dissenyar un calendari on es determinen els controls d’alcoholèmia a dur a terme.
Aplicar els controls d’alcoholèmia d’acord amb el Pla d’alcoholèmies.

Indicadors:
-

Nombre de controls, nombre de denúncies i comparativa anual. Calendari d’actuació a
abril de cada any.

Objectiu 3.5: Reduir el nombre d’atropellaments i la gravetat d’aquests accidents
Acció 3.5.1: Elaboració del Pla anual de prevenció d’atropellaments
Objectiu:
-

Reduir el nombre d’atropellaments i la gravetat d’aquests accidents.

Responsabilitat:
-

Policia Local de Palafolls.
121

Òrgan

REFERÈNCIA

MEM

POLICIA LOCAL /SEGURETAT CIUTADANA

2022/000002/2938

Codi Segur de Verificació: be0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bd
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_11500222
Data Impressió: 21/03/2022 13:37:21
Pàgina 122 de 147

SIGNATURES

Ìbe0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bdWÎ

DOCUMENT

1.- CPISR-1 C Celia Majó Montes (Secretària accidental (DILIGÈNCIA: Faig constar que el Ple en sessió ordinària del dia 17/03/2022
va quedar assabentada d'aquest Pla)), 21/03/2022 13:24

Pla Local de Seguretat de l’Ajuntament de Palafolls

Continguts: Els continguts del Pla seran en funció dels resultats registrats, de les directrius del
Servei Català de Trànsit i dels suggeriments proposats per actors de la seguretat viària com
podrien ser el RACCo les associacions de veïns. El pla consta dels apartats: Anàlisi de dades.
Proposta de millores estructurals. Bescanvi de places d’aparcament de cotxes prèvies a pas de
vianants per places d’aparcament de motos. Manteniment de les pintures. Campanyes de
sensibilització (vessant de conscienciació). Denúncies simulades. Educació viària i parc infantil
de trànsit. Control policial (vessant de control).
Accions que conformen l’actuació:
-

Redacció del Pla anual de prevenció d’atropellaments.
La comissió de seguiment del Pla de prevencions d’atropellaments analitza les dades
registrades i la seva evolució.

Indicadors:
-

Elaboració del Pla anual de prevenció d’atropellaments a desembre de 2023, nombre
d’atropellaments per any.

Acció 3.5.2: Realització de campanyes de sensibilització sobre els riscos inherents al trànsit,
per a conductors i vianants, i les bones pràctiques per evitar atropellaments
Objectiu:
-

Incrementar la sensibilització de conductors i vianants sobre els riscos inherents al
trànsit en vies urbanes.

Responsabilitat:

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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-

Policia Local de Palafolls.

Accions que conformen l’actuació:
-

Díptics.
Objectes de publicitat il·luminada (Opi).
Mobiliari urbà de publicitat il·luminada.
Xerrades.
Missatges a les xarxes socials.
Educació viària i parc infantil de trànsit.

Indicadors:
-

Nombre d’accions dutes a terme i comparativa anual. Mínim 1 publicació al semestre
per XXSS. Mínim 1 xerrada per curs de cada centre escolar de primària per any.
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4 EMERGENCIES I PROTECCIO CIVIL: OM Protegir la ciutadania davant dels riscos naturals i
antròpics detectats
Objectiu 4.1: Actualitzar i potenciar la Protecció Civil de Palafolls
Acció 4.1.1: Potenciar i actualitzar els mitjans disponibles de Protecció Civil de Palafolls.
Objectiu:
-

Millorar la protecció civil a Palafolls.

Responsabilitat:
-

Servei d’emergències i protecció Civil de l’Ajuntament de Palafolls.

Accions que conformen l’actuació:
-

Actualització de l’estructura de protecció civil
Realització d’un registre dels mitjans que disposa protecció civil
Realització de campanyes per captar voluntaris de protecció civil.

Indicadors:
-

Actualització de l’estructura de protecció civil a desembre de 2022. Realització d’un
registre dels mitjans que disposa protecció civil a desembre de cada any. Realització
d’una campanya per captar voluntaris de protecció civil a desembre de 2022.

Acció 4.1.2: Revisar el Pla bàsic de protecció civil confeccionar el DUPROCIM.
Objectiu:

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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-

Millorar l’actual Pla bàsic de protecció civil.

Responsabilitat:
-

Servei d’Emergències, Protecció Civil, Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palafolls i
Policia Local.

Accions que conformen l’actuació:
-

Revisió del Pla bàsic de protecció civil i creació del DUPROCIM.

Indicadors:
-

Creació del DUPROCIM com a màxim a desembre de 2022.

Acció 4.1.3: Elaboració dels plans d’actuació municipal (PAM)
Objectiu:
-

Actualitzar i crear els plans especials de protecció civil.

Responsabilitat:
-

Servei d’Emergències i Protecció Civil. Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palafolls.
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Remarcar que amb els recursos actuals del Servei d’Emergències i Protecció Civil i dels serveis
tècnics de l’Ajuntament, resulta impossible redactar tots els plans d’actuació municipal. Es dóna
el cas de disposar de plans que malgrat no estar vigents a nivell administratiu es mantenen
vigents a nivell operatiu.
Indicadors (PAM):
-

Mínim una actualització per any i creació d’un per any.

Acció 4.1.4: Elaboració o actualització dels plans específics municipals (PEM)
Objectiu:
-

Millorar, prevenir i planificar les emergències davant un risc específic de Palafolls.

Responsabilitat:
-

Servei d’Emergències, Protecció Civil i Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palafolls.

Plans específics municipals:
-

(PEM) Correfoc . FEM Palafolls. Carnestoltes. Fallada d’energia elèctrica. Festa Major.
Cavalcada Reis. Tres tombs.

Remarcar que amb els recursos actuals del Servei d’Emergències i Protecció Civil, resulta
impossible redactar tots els plans d’específics municipals. Es dóna el cas de disposar de plans
que malgrat no estar vigents a nivell administratiu, es mantenen vàlids a nivell operatiu.
Indicadors (PEM):
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-

Mínim 1 pla per any.
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ANNEX 4 RISCOS NATURALS, ACTUACIONS DE BOMBERS I REGISTRES DEL 112 A PALAFOLLS
Aquest annex aglutina la informació relativa als riscos naturals de Palafolls, les actuacions del
cos de Bombers al municipi i les trucades gestionades per el 112 referents a Palafolls. Tota
aquesta informació pot ser d’utilitat en la confecció projectada del DUPROCIM.
Xarxa hidrogràfica: Risc d’inundacions
Per analitzar aquesta qüestió s’utilitzaran imatges extretes de la Diputació de Barcelona, on es
mostra el que es presenta a l’INUNCAT amb l’aprovació de l’ACA, que són les zones amb més
risc d’inundació davant la crescuda del riu Tordera.
Zona inundable a 10 anys per la crescuda del Riu Tordera:

Font: SITMUN http://sitmun.diba.cat/sitmun2/visor.jsp?app=1&ter=169.

Zona inundable a 100 anys per la crescuda del Riu Tordera:

Font: SITMUN http://sitmun.diba.cat/sitmun2/visor.jsp?app=1&ter=169
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Analitzant per zones, tant a 10 anys com a 100 anys, al polígon industrial Mas Puigverd quedarien
afectades les següents empreses: Empresa MarcotransSamori i pàrquing de remolcs i camions
de la mateixa empresa; Auto rentat Garolera; Riera Car; Uniter Barcelona; Infar; Robama;
Menadiona; Recuperauto Palafolls; Aeròdrom Palafolls; Fundació Molí d’en Puigverd; empresa
Bioiberica. Aquestes dos últimes empreses només a 100 anys. Es recorda que al temporal Gloria,
l’empresa Bioiberica si es va veure afectada per la crescuda del Riu Tordera.
Pel que fa a l’horta del Pla de Munt i a les instal·lacions que té, en aquesta zona, la protectora
de Palafolls a 10 anys no mostra gaire afectació (recordem que si la va tenir en el temporal
Glòria). A 100 anys si s’observa una afectació gairebé total de tot el Pla de Munt, anegant
pràcticament la totalitat d’aquest per la possible crescuda del riu Tordera.
En aquesta part nord del terme municipal quedaria afectada la principal via d’accés al polígon,
l’antic camí de Tordera, tan a 10 anys com a 100 anys. Tot i així hi ha camins asfaltats i no
asfaltats accessoris que fan possible arribar a totes les empreses possiblement afectades, no
passaria el mateix amb als horts del Pla de Munt, que quedarien totalment anegats i
inaccessibles.
Focalitzant en la part urbanitzada nord de Palafolls, concretament la zona del camp de futbol
municipal Lluis Moner i la zona residencial Pla de la Sorra, quedarien al límit sense tenir afectació
a 100 anys, és a dir, que segons mostra el mapa analitzat són les últimes construccions que estan
exemptes de ser inundables segons l’ACA.
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Aquest fet passa també en la major part de la zona central de Palafolls, si be els horts quedarien
totalment anegats, les edificacions fins ara construïdes en els carrers Xon Comas i Sant Jordi, no
tindrien perill d’inundació a 100 anys.
No es pot dir el mateix de les següents zones: Carrer Camí del Roig del centre de Palafolls i les
edificacions de Pla d’en Francesc, Biblioteca municipal Enric Miralles, Supermercat Consum,
Empresa Serhs Distribució, Carrers Salvador Espriu amb carrer Sindicat, Carrer Sol Roig, Avinguda
Costa Brava cantonada amb Camí de Can Baltasar, i totes les edificacions urbanes i vivendes,
algunes d’elles amb pàrquings soterrats que hi ha ubicats als esmentats carrers.
Referent al polígon de Can Baltasar, a 100 anys, quedaria pràcticament anegat, sobretot l’ETAP
CCM de Palafolls (empresa subministradora d’aigua) i la zona dels horts i planters. Les úniques
empreses que segons es mostren en el mapa exemptes són l’empresa Disbesa i Grup Sabater.
La via de la xarxa principal afectada a 100 anys seria la B-682 des del P.K 1.7 (semàfors) fins el
2.8 (passada la girola de l’avinguda ribera Burgada).
A 10 anys l’afectació que mostra el mapa per les parts indicades amb anterioritat és molt menor,
cap edificació urbana o industrial és susceptible d’esser inundable a la part centre de Palafolls.
Les vies de comunicació, en concret la B682 P.K 2.8 si té afectació que podria impedir la
circulació. L’única instal·lació amb afectació és la potabilitzadora d’aigua, que es recorda que
també la va tenir durant el temporal Gloria.
A Palafolls hi ha 3 rieres que mereixen una especial atenció per el risc de transcorre per zones
inundables geomorfològicament parlant segons l’ACA.
A continuació es mostra el mapa on surten representades en color lila aquestes zones i el nom
dels cursos fluvials.
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El temporal Glòria. Gener de 2020.
A Palafolls tenim una experiència recent de la crescuda del riu Tordera, durant el temporal Gloria,
aquesta crescuda va afectar durant 5 dies principalment els següents punts: Va ensorrar el pont
de comunicació de la BV-6001 que comunica Malgrat amb Blanes, va inundar durant un dia la
girola de l’avinguda Ribera Burgada de la carretera B-682 deixant com a únic punt de connexió
més proper amb Blanes la carretera Nacional II; va anegar els horts de la Ginesta i el camp de
vol, va tallar el camí antic de Tordera, va afectar a les empreses del Polígon Puigverd en especial
a l’empresa Bioiberica, va inundar les instal·lacions de la Protectora d’animals de Palafolls havent
de realitzar una evacuació de tots els animals que hi havien en aquell moment a la protectora, i
va inundar completament tots els horts del Pla de Grau i Vallplana.
Tot el que s’exposa mostra la importància d’establir plans d’actuació enfront els riscos potencials
que observem al nostre entorn més proper, l’àmbit local, establint vies prioritàries per actuació
dels serveis d’emergència, recursos disponibles, estratègies preventives per així poder actuar
adequadament si es materialitza el risc analitzat.

Actuacions de Bombers a Palafolls
Des del 1 de gener de 2017 a 1 de desembre de 2021 les actuacions de bombers de la Generalitat
al municipi de Palafolls han estat 437 que queden detallades a continuació.
Analitzant les dades d’aquests últims 5 anys s’observa que referent a la distribució per dies de
la setmana es la següent:
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S’observa com hi ha una distribució bastant homogènia respecte el dia de la setmana referent a
les actuacions de Bombers, els diumenges son els dies amb més número d’actuacions seguit del
dimecres i el dissabtes.
Per anys des del 2017 fins al 2021 s’observa el següent:

Actuacions Bombers
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Des de l’any 2018 hi ha hagut un increment d’actuacions al municipi que va arribar al màxim de
100 l’any 2020. Al 2021 porten realitzades 88 actuacions al municipi.
Per lloc d’actuació, s’especifica que a Sant Genís de Palafolls han efectuat 13 serveis urgents,
dels quals 2 van ser al 2017 un per incendi d’infraestructura elèctrica i un per intervenció en
patologies d’edificació, 4 al 2018 un per salvament d’animal i tres per incendi (un a edifici, un de
vegetació forestal i un per vehicle a l’aire lliure no accidentat), 2 al 2019 per assistència tècnica
urgent, 4 al 2020 un per assistència tècnica urgent, un per incendi en edifici, un per accident de
trànsit amb ferits i/o atrapats i un per rescat, 1 al 2021 per incendi de vegetació forestal. La resta
de serveis han esdevingut a altres indrets de Palafolls sense determinar la ubicació en les
estadístiques presentades per bombers.
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Per tipus d’actuació:
4%
Actuacions
urgents
Actuacions NO
urgents

96%

19 de les actuacions han estat serveis no urgents: Visites a elements de risc, coneixement del
territori, omplir basses i dipòsits, inspecció d’hidrants, dispositiu per activitats culturals
(correfoc, esportives,...) i altres suports tècnics. La resta de servis estan considerats com a
urgents.
De les actuacions urgents, 88 han estat per assistència tècnica, dins d’aquestes actuacions hi
han 11 actuacions per inundacions d’aigua (4 al novembre de 2018, 1 a l’agost de 2019, 1 al
novembre de 2019, 3 al gener de 2020, 1 a l’abril i 1 a l’octubre de 2020), 16 actuacions per
patologies d’edificació i 2 salvament de bens.
4 de les actuacions urgents han estat per fuites perilloses, dos a interior d’edificació (1 any 2018
i 1 any 2020) i dos a exterior (1 any 2017 i 2021).
189 de les actuacions urgents han estat per incendis de les quals es detallen les característiques
principals:
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Per tipus d’incendi
2%
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De vegetació
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17%

Industrial o magatzem
24%

Altres (barraca, caseta
d'obres,...)

S’observa que els incendis de vegetació són els més nombrosos a Palafolls amb un 39% seguits
dels incendis de contenidors de residus amb un 24%. Amb un 17% hi han les actuacions en
incendis d’edificis i amb un 8% i 6% respectivament els incendis de vehicle i d’infraestructura
elèctrica.
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Analitzant amb més detall els tipus d’incendis s’observa que dels incendis de vegetació que hi
ha des del 2017, 32 son de vegetació urbana, 26 de vegetació forestal i 16 de vegetació agrícola.
L’any 2017 va aplegar 22 incendis de vegetació urbana, 3 l’any 2019, 1 l’any 2020, i 6 l’any 2021.
L’any 2018 no hi ha cap registre d’intervenció en incendi per vegetació urbana.
Observant per mesos en aquests anys, el mes de juny de l’any 2017 va ser el mes que més
intervencions per incendi de vegetació urbana va haver al municipi.
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Analitzant amb detall el juny del 2017 s’observa que els dies 24 i 25 agrupen 4 intervencions.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Pel que fa a l’anàlisi d’incendis en vegetació forestal i agrícola des del 2017 al 2021 s’observa
que per mesos i anys:
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S’observa que també el mes de juny agrupa la major part dels incendis tan agrícoles com
forestals, la major part dels incendis es produeixen els dies 22, 23, 24 i 25 de juny. Els mesos de
novembre i desembre destaca per els incendis en vegetació agrícola i cap forestal.
No es disposa de les hectàrees cremades per aquests tipus d’incendis.
Referent als incendis de contenidors de residus s’observa que:

Incendis contenidors
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ANY 2021
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El mes de juny es també el més de major volum d’actuacions d’aquest tipus amb 10 actuacions
els dies 23 i 24 de juny. Segueix el mes de gener i març sense tenir dies de grans concentracions.
Referent als incendis d’infraestructures elèctriques se n’han registrat 12 des del 2017. 3 al 2017,
1 al 2018, cap al 2019, 4 al 2020 i 4 al 2021. A destacar els mesos de juliol i setembre amb tres
intervencions cadascun.
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De les actuacions per incendi en edifici hi ha 33 des de 2017.
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Els mesos de novembre, desembre, gener i febrer son els mesos amb més incidents d’aquest
tipus.
De les actuacions per incendi de vehicle a l’aire lliure sense estar implicat en accident hi ha un
total de 15 actuacions. 4 al 2017, 4 al 2018, 2 a 2019, 2 al 2020 i 3 al 2021. Els mesos de gener,
març i juliol els més representats.
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Incendis industrials o magatzems a Palafolls hi ha registrats per part de bombers de la
Generalitat des de gener de 2017 un total de 3. Un al abril de 2017 i dos al 2021 un al juny i
l’altre al juliol.
Referent a altres incendis, que englobaria incendis de barraques, casetes d’obra, etc. Hi ha
registrats 7 incidents, 1 a cada any 2017, 2018, 2019 i 2020, i 3 al 2021.
Pel que fa a la mobilitat hi ha 91 intervencions urgents de bombers des del 2017 al 2021.
23 de les actuacions corresponent a serveis de neteja de la calçada sense intervenció en
accident. 2 al 2017, 4 al 2018, 6 al 2019, 9 al 2020 i 2 al 2021. Per mesos al setembre amb 5 casos
és el mes més representat.
2 actuacions són d’intervenció en accident i/o incendi d’aeronau (parapent, ultralleuger,...). Una
al març de 2017 i l’altre al juny de 2018.
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66 intervencions són per accident de trànsit dels quals es detalla:

Intervenció Accidents Trànsit
Bombers
11%
AT sense atrapats ni
incendi
AT amb ferits i/o
atrapats
89%

Dels accidents que han intervingut sense atrapats ni incendi han esdevingut tots ells als mesos
febrer, agost i setembre dels anys 2018, 2019, 2020 i 2021.
Dels accidents amb ferits i/o atrapats s’observa que els mesos de juliol i agost són els mesos més
representats, seguits de l’octubre. Per dies de la setmana els divendres i els dissabtes son els
dies més representats en les intervencions d’aquests tipus.
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Un cop finalitzat l’apartat d’incendis i accidents s’analitza l’apartat de salvaments. Hi ha 46
salvaments registrats per el cos de Bombers a Palafolls del 2017 al 2021.

Salvaments realitzats per bombers
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S’observa que els rescats urbans són els tipus de salvament més realitzats, dins aquest tipus
trobem el rescat de precipitats i l’obertura de pisos per risc de persones, destaca l’any 2021 el
mes de desembre amb 3 casos. El salvament d’animals és el segon tipus de salvament més
realitzat, el juny es el mes més representat amb 3 casos. Hi ha 3 rescats de muntanya i 5
intervencions amb persones amb comportament alterat, 2 al agost i octubre de 2019, 1 al
desembre de 2020 i 2 al octubre de 2021.
Pel que fa a les estadístiques des de 2011 referent als salvaments al medi natural hi ha al 2011
un rescat en cova/pou i un rescat de muntanya; al 2013, 2015, 2017, 2020 i 2021 un recat de
muntanya per any, i al 2016 un rescat de muntanya i un rescat de persona perduda. Tot fa un
total de 9 intervencions d’aquests tipus des del 2011. A Sant Genis corresponen 3 rescats de
muntanya i el rescat en cova/pou, i a Mas Carbó 3 rescats de muntanya.
Per finalitzar amb l’anàlisi de les actuacions de bombers mencionar que des de 2010 s’han
realitzat al municipi un total de 21 pràctiques d’excarceració d’accident de trànsit, 2 pràctiques
d’incendi forestal i 5 simulacres d’incendi urbà per part de Bombers.
Pel que fa a altres pràctiques o simulacres d’altres cossos o instal·lacions municipals o privades
no hi ha un registre creat.
Per finalitzar aquest apartat dir que a Palafolls es va realitzar un conveni entre l’Ajuntament i
l’Associació de Bombers Voluntaris de Malgrat de Mar firmat al juliol de 2020 amb vigència per
aquell any. En ell l’associació es comprometia a col·laborar en operacions de protecció civil,
d’acord amb les previsions dels plans municipals., col·laborar amb l’Ajuntament per a la
realització de preventius per actes amb presència de foc i focs pirotècnics, a facilitar i promoure
la visita de les instal·lacions del Parc de Malgrat de mar a les escoles i casals del municipi de
Palafolls que ho sol·licitin a fi de donar a conèixer l’Associació i les tasques que es desenvolupen,
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a realitzar anualment la revisió dels hidrants del terme municipal i informar al tècnic del
consistori i aportar una memòria de les activitats realitzades.
112 Emergències de Catalunya
Referent al 112, número de telèfon d’emergències de Catalunya, s’ha de distingir entre les
trucades d’incidents operatius que són les emergències reals que generen una activació dels
cossos d’emergència i les trucades d’informació.
La classificació que utilitza el 112 es la següent:
-

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
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1.- CPISR-1 C Celia Majó Montes (Secretària accidental (DILIGÈNCIA: Faig constar que el Ple en sessió ordinària del dia 17/03/2022
va quedar assabentada d'aquest Pla)), 21/03/2022 13:24

Seguretat: Incidents per agressions, maltractaments, baralles, danys contra la propietat
i robatoris.
Assistència Sanitària: Incidents per persona malalta, intoxicació, persona ofegada/ferida
a la platja, piscina i rius.
Trànsit: Incidents per accident, atropellament, col·lisions de vehicles, incidències per
senyalització i vehicles avariats.
Civisme: Incidents per molèsties de sorolls, molèsties veïnals, venda ambulant i ocupació
d’espai públic.
Altres incidències: Incidents per manca/avaria subministraments (gas, aigua, llum),
incidències per animals ofegats/ferits/morts.
Incendi: Incidents per incendi o risc d’incendi.
Accident (no de trànsit): Incidents per accidents laborals, accidents en el mar, rius,
explosions, ensorraments d’edificis, accidents ferroviaris.
Fuita (aigua, gas, altres): Incidents per fuites d’aigua, gas, matèries perilloses,
inundacions.
Meteorologia: Incidents per temporal de vent, pluges.
Media ambient: Incidents per abocament de residus, caça o pesca sense permís,
ocupació espais protegits, altres incidents per fauna salvatge.

Analitzant les trucades d’incidents operatius del 2017 al 2021 enregistrats per el 112 s’observa
que:
Per l’any 2017 hi ha:
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S’observa que per l’any 2017 l’assistència sanitària es l’incident més habitual amb un total de
430 incidents d’aquest tipus al municipi. El segueix trànsit amb 257 i seguretat amb 267, aquests
dos incidents són derivats tan a Mossos d’Esquadra com a Policia Local de Palafolls.
En quart lloc hi han les incidències d’incendi amb 80 incidents, s’ha de mencionar que aquests
incidents es deriven a Bombers però habitualment es deriven també a la Policia Local per tal de
fer una comprovació de l’ incidència.
En cinquè lloc hi han les altres incidències amb 52 incidents, aquests incidents solen ser derivats
a la Policia Local per tal que activi els recursos necessaris.
En sisè lloc hi ha els accidents no de trànsit amb 20 incidents per l’any 2017. Aquest tipus
d’incidents solen activar al cos de Mossos d’Esquadra i en el seu defecte al cos de Policia Local.
En setè lloc s’ubiquen les restants incidències que activen a la Policia Local per tal de comprovar
el fet, actuar i activar els recursos necessaris. Hi ha 14 incidents per civisme, 8 per medi ambient,
6 per fuites, i 3 per meteorologia.
Pel que fa a l’evolució mensual del 2017 s’observa com els mesos de juny, juliol i agost son els
mesos amb major nombre d’incidents a Palafolls.
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Any 2018:

Per l’any 2018 s’observa com els incidents d’assistència sanitària, trànsit i seguretat es
mantenen en els primers llocs amb 502, 243 i 229 incidents respectivament. Baixen els incidents
de trànsit i seguretat respecte el 2017 en 14 i 38 punts.
En quart i cinquè lloc ha hi un canvi respecte el 2017, les altres incidències amb 45 superen als
incendis amb 30 incidents. Hi ha un descens de 50 incidents per incendi respecte l’any anterior.
El sisè lloc també varia i al 2018 són les incidències de medi ambient amb 16 incidents, 8 més
que l’any 2017.
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Les incidències per civisme amb 12, els accidents no de trànsit amb 7, la meteorologia amb 6 i
les fuites amb 3 incidents tanquen l’any 2018. Baixen l’incivisme amb 2, els accidents amb 13 i
les fuites amb 3, pugen 3 punts les incidències meteorològiques.
En l’evolució mensual s’observa una variació respecte el 2017, son els mesos d’agost i octubre
els mesos amb majors incidències seguits dels mesos de juny, juliol i setembre.
Any 2019:
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Els tres primers incidents per quantitat son l’assistència sanitària amb 502, la seguretat amb 269
i el trànsit amb 246 incidents. Hi ha un augment dels incidents en seguretat i trànsit respecte
l’any anterior de 3 incidents més de trànsit i 40 de seguretat.
En quart i cinquè lloc per l’any 2019 es mantenen respecte el 2018 les altres incidències amb 40
incidents, 5 menys que al 2018, i els incendis amb 37 incidents, un augment de 7 respecte l’any
anterior.
En sisè lloc s’observa el civisme amb 17 incidents, els accidents no de trànsit amb 10, la
meteorologia amb 9, el medi ambient amb 8 i les fuites amb 4. Augmenten les incidències de
civisme en 5, d’accident en 3, la meteorologia en 3 i les fuites amb 1. Disminueixen les
incidències en medi ambient a la meitat.
Respecte l’evolució mensual per l’any 2019 s’observa que hi ha una irregularitat anual, són els
mesos de gener, març, maig, juliol i agost els mesos amb majors incidents.

137

Òrgan

REFERÈNCIA

MEM

POLICIA LOCAL /SEGURETAT CIUTADANA

2022/000002/2938

Codi Segur de Verificació: be0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bd
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_11500222
Data Impressió: 21/03/2022 13:37:21
Pàgina 138 de 147

SIGNATURES

Ìbe0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bdWÎ

DOCUMENT

1.- CPISR-1 C Celia Majó Montes (Secretària accidental (DILIGÈNCIA: Faig constar que el Ple en sessió ordinària del dia 17/03/2022
va quedar assabentada d'aquest Pla)), 21/03/2022 13:24

Pla Local de Seguretat de l’Ajuntament de Palafolls

Any 2020

Per l’any 2020 s’observa que es mantenen als tres primers llocs els mateixos incidents que els
anys anteriors. No obstant hi ha un descens molt significatiu respecte els anys anteriors en
trànsit i seguretat, passen de 246 incidents de trànsit a 179 per l’any 2020 i de 269 incidents de
seguretat a 198 per l’any 2020. Els incidents per assistència sanitària augmenten en 44 punts
respecte l’any anterior.
Els incidents per incendis i altres incidències es mantenen amb els mateixos valors que l’any
anterior, 37 i 40 respectivament.
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Pugen els accidents no de trànsit en 4 punts i els incidents per meteorologia en 14 punts.
Respecte l’evolució mensual del 2020 s’observa que té un efecte molt diferent a altres anys. És
el gener i el març els mesos amb majors incidències, seguits pel juliol i l’agost.
Aquest és l’any que a Palafolls com en d’altres localitats afecta el temporal Gloria, al gener, això
pot explicar l’augment al gener d’incidents i sobretot d’incidents per meteorologia.
També és l’any que al març es declara l’estat d’alarma a tot el territori nacional per la pandèmia,
limitant els moviments i tancant tot el que no fos servei essencial, aquest fet pot explicar
l’augment d’incidents d’assistència sanitària i el descens en incidents de trànsit i seguretat.

138

Òrgan

REFERÈNCIA

MEM

POLICIA LOCAL /SEGURETAT CIUTADANA

2022/000002/2938

Codi Segur de Verificació: be0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bd
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_11500222
Data Impressió: 21/03/2022 13:37:21
Pàgina 139 de 147

SIGNATURES

Ìbe0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bdWÎ

DOCUMENT

1.- CPISR-1 C Celia Majó Montes (Secretària accidental (DILIGÈNCIA: Faig constar que el Ple en sessió ordinària del dia 17/03/2022
va quedar assabentada d'aquest Pla)), 21/03/2022 13:24

Pla Local de Seguretat de l’Ajuntament de Palafolls

Any 2021

Per l’any 2021 segueixen pujant les incidències per assistència sanitària i també augmenten les
incidències de trànsit en 47 incidents i les de seguretat en 19 respecte l’any anterior.
Els incendis també augmenten en 12 punts tenint una quantitat per el 2021 de 49 incidents per
incendi.
Les altres incidències baixa 1 punt, els accidents no de trànsit baixen 6 punts, el civisme baixa 3
punts, els incidents per medi ambient també baixen 3 punts, les fuites es queden amb un
incident al igual que les incidències per meteorologia.
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Referent a l’evolució mensual per aquest 2021 juliol i agost son els mesos amb més incidents,
seguits de juny i desembre. Són també els mesos amb menys restriccions de mobilitat de tot
l’any.
Focalitzant en àmbits i començant per els incidents per incendis s’observa que:
60
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Incidents per incendi

40
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0

El mes de juny és el mes amb més incidents d’aquest tipus, seguit del juliol de la sèrie de 5 anys
estudiada.
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En l’àmbit de la meteorologia destaquen d’aquests 5 anys tres moments clau, el novembre de
2018 amb 4 incidents, el desembre de 2019 amb 6 incidents i el gener de 2020 amb 22 incidents
(el temporal glòria).
Per altres incidents (manca/avaria de subministraments i intervencions amb animals
ofegats/ferits/morts) els mesos de juny i agost són els mesos de l’any amb mes tipus d’aquests
incidents. Referents a les fuites el gener, el març i el juliol són els mesos amb més representació
d’aquests 5 anys.
En l’àmbit de medi ambient destaquen els mesos de juliol i octubre per la sèrie de 5 anys, i en
civisme els mesos de juny, juliol i agost.
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Per finalitzar aquest apartat d’anàlisi es mostra una taula amb els incidents per anys analitzats
del 112 al municipi de Palafolls.
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En aquesta taula observem que els incidents d’assistència sanitària són el tipus d’incident
majoritari resolt o gestionat pel 112. El segueixen els incidents de trànsit amb 1151 i seguretat
amb 1180 incidents per aquests 5 anys estudiats (2017-2021). Els incendis i els altres incidències
queden bastant allunyats amb 233 incendis i 216 altres incidències que eren incidents per
manca/avaria en subministraments (gas, aigua, llum) i incidències per animals
ofegats/ferits/morts.
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ANNEX 5 RECOMANACIONS
Trànsit: Pla Local de Seguretat Viària, Pla de Mobilitat i Pla d’Accessibilitat
Pla Local de Seguretat Viària de Palafolls hi ha un actualitzat al 2020. No obstant, un cop analitzat
el Pla s’observa que manquen dades i les que hi ha no es corresponen amb les registrades a la
base de dades “DRAG” de la Policia Local. És necessari, com es menciona en aquest pla de
seguretat viària, designar a una persona responsable de la seguretat viària municipal que
s’encarregui de realitzar un seguiment al pla, mantingui i traspassi les dades actualitzades
referents a l’accidentalitat viària als redactors del pla de seguretat viària.
Referent al registre d’accidents de la policia local, estudiat i plasmat al Pla Local de Seguretat,
recull aquells accidents competència de la Policia Local en que hi ha hagut ferits i/o morts o en
aquells que les parts implicades no s’han posat d’acord en la confecció del part d’accident
amistós o la patrulla ha cregut convenient realitzar-ne. Caldria establir un protocol de quan s’han
de realitzar, quan no i com fer-ho.
Recordar que, respecte al lloc, s’han determinat els punts negres del municipi en l’anàlisi, si bé
ara cal comprovar les causes en els llocs concrets, realitzar intervencions i avaluar-ne els
resultats.
És important remarcar que actualment la B-682 de Palafolls compta amb un encreuament
regulat per semàfors, que com hem vist a l’anàlisi de la diagnosis, és un punt de concentració
d’accidents. No obstant, hi ha planificada una girola que haurà de substituir els semàfors, ha
tenir en compte en futurs anàlisis el resultat de la mesura en quant a accidentalitat.
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També destacar de l’Antic Camí de Tordera, via de connexió del barri de Santa Maria amb el
polígon Puigverd i punt important de concentració d’accidents, la millora d’asfaltatge que ha
pogut contribuir a disminuir els accidents, no obstant, s’ha d’analitzar l’efecte de la mesura en
els següents anys.
Dir també que s’han analitzat en detall multitud de dades referents a l’accidentalitat que han
de permetre guiar les polítiques i intervencions en matèria de trànsit al municipi de Palafolls.
Per exemple, sabem que els mesos de gener, agost i setembre són els mesos amb més
accidentalitat i que els dies feiners, i sobretot de juny a agost i de desembre a gener és més
probable l’accident en carretera, això ens indica que si volen planificar actuacions preventives
ens hem de focalitzar en aquestes dades ja que són la realitat que tenim a Palafolls.
Seria bo també disposar d’un pla de mobilitat i d’un pla d’accessibilitat ja que podria analitzar
les bosses d’estacionament al municipi, el flux diari de vehicles a les principals vies municipals,
l’estat de les vies, l’anàlisi del circuit escolar, l’anàlisi de la senyalització viària inclusiva, etc.
Pensem que anem cap al futur de la mobilitat sostenible i és amb aquests plans generals, i els
específics que l’integrin, com aconseguirem les fites a nivell municipal que ajudaran a assolir
l’objectiu final, ser una societat sostenible.
Mencionar per últim l’objectiu no plasmat al Pla Local de Seguretat Viària de pacificar la zona
escolar Ferreries - Mas Prats prioritzant al vianant, per assolir-lo s’han instal·lat tanques d’acció
manual als carrers del Mig, rambla Ferreries i camí de Sant Genís, a més s’han delimitat
estacionaments amb el lema “petó i adéu” ideats per que els pares i les mares que porten els
fills a l’escola amb vehicle parin un moment per deixar el nen i marxin cedint l’espai al següent
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pare o mare. També a l’institut hi ha una tanca manual destinada a aquesta finalitat. S’ha
d’actualitzar el PLSV amb aquestes dades i confeccionar el Pla de mobilitat.
Urbanisme
1 Riscos inherents als polígons industrials:
-

POLIGON BALTASAR

Observem que en aquest polígon hi ha riscos inherents a la distribució de l’espai i les activitats
que s’hi desenvolupen.
S’ha de tenir en compte el risc d’incendi en aquest polígon però també els riscos derivats de
l’activitat i ús de les persones ja que conflueix al mateix polígon un restaurant, una zona de
rentat, botigues, ... Això fa que s’hi puguin generar accidents de trànsit, discussions, robatoris,
receptacions, assistències ciutadanes... És una zona a tenir en compte pels riscos diaris.
-

POLIGON PUIGVERD

Els riscos inherents en aquest polígon, a priori, observem el risc d’incendi, però també n’hi ha
d’altres, l’empresa química inclosa en el PLASEQCAT suposa un risc a tenir en compte, tot i que
segons consta en el Pla de la Generalitat el risc és baix. Altres riscos són els derivats de l’ús de
les persones: Assistències ciutadanes, baralles, accidents, brutícia, furts, robatoris,...
2 Riscos inherents a les zones comercials, de serveis i hostaleria:
Aquestes zones impliquen riscos principalment derivats de l’ús de les persones: Baralles,
discussions, brutícia, sorolls, robatoris, furts, assistències ciutadanes...

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Es poden establir anàlisis més exhaustius del realitzat al Pla Local de Seguretat per analitzar
problemàtiques concretes. Com per exemple talls de carrers per afavorir el comerç, anàlisis
concrets de riscos de zones comercials, etc.
Activitats esportives, festives i culturals realitzades a Palafolls:
Pel que fa als riscos en aquestes activitats són els derivats de la concentració de persones en
llocs públics (accidents, assistències ciutadanes, furts, problemes de trànsit, sorolls, ...).
Seria bo disposar d’un registre del nombre d’activitats realitzades, assistents aproximats, costos
de l’operativitat, incidències de seguretat, etc. La finalitat seria millorar la planificació de
l’ocupació d’espai públic, les possibles incidències i riscos tan en seguretat ciutadana com en
trànsit, etc. Per fer això possible es necessari recollir dades en els actes que es desenvolupen
actualment i explotar-les, a fi de planificar futures festes o actes.
Protecció Civil
És necessària una actualització de les dades de protecció civil, personal actual i recompte del
material que disposen.
Tenim malauradament experiències recents, temporal Gloria i COVID -19, que fa palesa la
importància de tenir plans de protecció civil per actuar davant els riscos que es materialitzen.
Per tant, tot i pensar que els riscos no solen materialitzar-se habitualment, hem d’estar tan
preparats com puguem. Això serà possible a partir de plans d’actuació confeccionats, facilitant
la feina i l’actuació en cas de materialitzar-se algun dels riscos analitzats.
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Seria recomanable també disposar d’un pla de protecció civil que tingues en compte els
esdeveniments públics de concentració de persones a l’aire lliure (el Pla creat per el “FEM
Palafolls” és un bon exemple), així com un anàlisi dels elements vulnerables del municipi, com
per exemple les cases aïllades. Actualment s’està treballant des de la Policia Local per realitzar
un registre actual d’aquesta última dada.
El pas del riu Tordera i el Cim de Miralles han de tenir-se en compte a l’hora de realitzar els plans
de protecció contra incendis, però també altres plans contra les agressions al medi natural.
Manquen i es molt recomanable la seva confecció a Palafolls els següents plans d’actuació
municipal: PAM NEUCAT, PAM PLASEQCAT (potser el més recomanable ja que tenim al municipi
una empresa amb risc químic, baix segons el PLASEQCAT, però no per això menyspreable) i PAM
TRANSCAT (transport viari de mercaderies perilloses).
Igualment recomanats però amb menor risc actualment els següents: PAM SISMICAT i PAM
VENCAT. Com a dada, l’aeròdrom de Palafolls no consta al Pla AEROCAT de la Generalitat.
Cost de reparació de mobiliari trencat o malmès així com els grafits
Una altre dada que seria interessant analitzar i de la que no disposem a dia d’avui, és la referent
al cost de reparació de mobiliari trencat o malmès per actes vandàlics, així com els grafits
presents al municipi de Palafolls i el seu cost de reparació. Aquesta dada ajudaria a quantificar
el cost de l’incivisme i el d’invertir en sistemes securitaris.
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Estadístiques de serveis policials (programa de gestió policial “DRAG”)
En quant a la classificació estadística dels serveis realitzats observem que hi ha 14633 serveis no
classificats, 73128 si. Això es pot deure a dues raons, una que l’operador de sala per error
involuntari no ha classificat el servei o dos, que no hi ha etiqueta específica per classificar el
servei. És un problema ja que s’han deixat de contabilitzar 14633 serveis en l’anàlisi de serveis
per tipologies.
Comentar que el repostatge de vehicles amb un registre de 42 casos denota que no s’anoten els
serveis d’aquest tipus, si bé hi ha una llibreta física on s’anoten els repostatges, tenint el
programari policial que pot fer la mateixa funció és innecessari l’ús de la llibreta física.
En quant a les trucades telefòniques al número de telèfon de la Policia Local
El número de telèfon que més trucades realitza per sol·licitar serveis és el 36366, això es deu a
que a l’operador del telèfon mòbil de servei no li apareix el número del requirent sinó una
extensió quan es rep la trucada per desviament. Aquest número queda registrat en una
centraleta a la que desprès es podria accedir per realitzar la correcta classificació estadística,
però no és fa.
També es possible demanar al requirent el número de telèfon del qual truca si apareix l’extensió,
però hi ha serveis urgents que requereixen una gestió molt ràpida i demanar el número de
telèfon a un accidentat que potser no se’n recorda en aquets moment de tensió pot ocasionar
dilatacions en el temps, innecessàries, ja que podríem disposar del número prèviament.
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Hi ha altres números que apareixen una vintena de vegades, això és pot deure a molts factors,
un d’ells pot ser que hi ha alguna problemàtica del requirent que és repeteix en el temps. És
podrien analitzar aquests casos i veure quins són els requeriments i si son continuats per una
problemàtica concreta intentar donar una resposta proactiva.
Anàlisi de la criminalitat a Palafolls i xifra negra
Amb l’històric de la base de dades del cos de Mossos d’Esquadra (base de dades amb els fets
instruïts i coneguts per ambdós cossos) des del 2017 podríem conèixer l’evolució de la
criminalitat i realitzar un anàlisi més precís de la realitat. Dir que amb el que tenim i hem analitzat
ja podem començar a treballar en polítiques preventives basades en la realitat criminal a
Palafolls.
Cal tenir en compte la xifra negra de la criminalitat en la confecció d’estratègies i accions
preventives.
Serveis per alarmes negatives:
Assistir a una alarma negativa suposa un esforç de temps i recursos que es podrien destinar a
altres tasques més importants, cal fer un esforç per almenys els establiments municipals tinguin
en bon funcionament els seus sistemes d’alarma per tal que siguin mínimes les falses alarmes.
Dades relatives a estadístiques judicials
Les dades que serien d’interès en l’anàlisi de l’estat de seguretat municipal serien:
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Activitats de Fiscalia, especialment les mesures d’atenció a la víctima al municipi.
Activitats dels jutjats i tribunals, en concret les mesures d’atenció a la víctima vigents al
municipi i les sentències condemnatòries al municipi, aquest últim punt ajudaria a
conèixer el percentatge d’accions policials que han donat lloc a sentència
condemnatòria i analitzar els casos en que la sentència ha estat exculpadora per millorar
en eficàcia i eficiència.
Dades del sistema penitenciari: Població encarcerada del municipi, llibertats
condicionals, mesures penals alternatives al municipi.

Dades relatives a Seguretat Privada al municipi
No es disposa actualment del nombre de treballadors de seguretat privada que operen al
municipi de Palafolls, si bé és una dada interessant ja que el personal de seguretat privada
segons la llei 5/2014 de 4 d’abril, que regula la realització i prestació d’activitats i serveis de
seguretat privada, indica que tenen l’obligació d’auxiliar i col·laborar especialment amb les
Forces i Cossos de Seguretat, a més de facilitar informació que resulti necessària per l’exercici
de les seves funcions.
Tampoc es disposa d’una llista dels sistemes d’alarma i de videovigilància privats que estan
actius al municipi, a excepció dels ubicats en instal·lacions municipals (Escoles Mas Prats i
Ferreries, Llar d’Infants, Institut Font del Ferro, Local jove Can Batlle, Centre cultural del Sindicat,
Biblioteca Enric Miralles, Centre cívic “Cim Miralles”, PCAM el Forroll i Casal del jubilat). És una
dada important que pot ajudar i molt a la seguretat municipal (investigacions de delicte i
esclariment de fets).
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Recursos policials
Falta un recompte exhaustiu de tot el material que es disposa.
Demanda i percepció de seguretat
Seria recomanable que les reunions/trobades veïnals referents a la seguretat quedessin
enregistrades amb les demandes o percepcions securitàries que en elles s’exposen per poder
treballar en les matèries que demanden, de forma privada si es vol, però seria més convenient
que fossin públiques i que tota la població pogués participar en la solució.
Respecte a les queixes i requeriments ciutadans cal organitzar tota aquesta informació de
demanda i queixa que arriba a la Policia o a l’Ajuntament per poder analitzar-la en conjunt.
La Policia Local quan rep una queixa l’hauria de registrar a l’aplicatiu de gestió policial amb una
etiqueta específica que actualment no disposa. Només és disposa de l’etiqueta de queixa però
està inclosa a conflicte veïnal, això fa que per realitzar un anàlisi de las queixes s’hagi d’anar
servei per servei per identificar que és una queixa de que és un conflicte veïnal. Aquest treball
escapava a la limitació de temps que es disposava per realitzar la diagnosis i seria interessant
tenir-ho present per la redacció del següent Pla Local de Seguretat.
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Pel que fa a les demandes de seguretat en concret que arriben a la Policia passa quelcom similar,
depèn de l’operador de sala en el moment de rebre la demanda que la enregistri d’una manera
o una altre en quant a la seva classificació. En total des de 2017 al 2021 hi ha 87761 serveis
anotats dels quals hi ha 14633 serveis que estan sense classificar. Seria recomanable una
reestructuració del sistema estadístic de la Policia Local així com una formació al personal
encarregat d’enregistrar les dades un cop realitzada la reestructuració, ja que actualment per
realitzar un anàlisi de tota la informació disponible tal i com esta estructurada requereix d’un
temps que no s’ha disposat per complir amb el cronograma del Pla Local de Seguretat.
Policia de Proximitat
Pensem que per creació la Policia Local és un servei de proximitat, però degut a l’actual
distribució i càrrega de treball diari de la Policia Local de Palafolls, afegint la falta
d’especialització, no es possible destinar temps ni agents suficients per realitzar la funció de
proximitat entesa des de la vessant d’anàlisis i proactiva. Tot i així és necessària aquesta figura,
ben configurada i creada, que atengui les demandes ciutadanes, que estigui en permanent
contacte amb el teixit associatiu municipal, que treballi la prevenció, l’anàlisi, la mediació i el
seguiment dels conflictes ciutadans reiterats.
Informe anual sobre l’estat de seguretat
Contingut mínim de l’informe anual de seguretat: Estadístiques de seguretat ciutadana i
delinqüència, mapes delictius del municipi, actuacions referents a drogues, seguretat viària,
nombre denúncies per infraccions dinàmiques, nombre de denúncies per seguretat passiva,
denúncies per documentació, denúncies per estacionament, denúncies per alcoholèmia, mapa
d’accidents al poble, identificar els punts de major accidentalitat, estadístiques d’emergències i
Protecció Civil, civisme, estadístiques de sanitat, estadístiques d’urbanisme i medi ambient.

146

Òrgan

REFERÈNCIA

MEM

POLICIA LOCAL /SEGURETAT CIUTADANA

2022/000002/2938

Codi Segur de Verificació: be0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bd
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_11500222
Data Impressió: 21/03/2022 13:37:21
Pàgina 147 de 147

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ìbe0e1c26-f812-473a-8e4e-8daee0dbe6bdWÎ

DOCUMENT

1.- CPISR-1 C Celia Majó Montes (Secretària accidental (DILIGÈNCIA: Faig constar que el Ple en sessió ordinària del dia 17/03/2022
va quedar assabentada d'aquest Pla)), 21/03/2022 13:24

Pla Local de Seguretat de l’Ajuntament de Palafolls

147

