
 

 

Decret       /2023, de  21 de març, de reestructuració de la Direcció General de la 
Policia. 

 

D’acord amb l’article 164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat de 
Catalunya té competències en matèria de seguretat pública que es concreten, entre 
d’altres aspectes, en la planificació i regulació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya, l’ordenació de les policies locals i la creació i l’organització de la Policia de 
la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra actua en el conjunt del territori de 
Catalunya i exerceix totes les funcions pròpies d’un cos de policia integral en els 
àmbits de la seguretat ciutadana, l’ordre públic, la policia administrativa, la policia 
judicial i la investigació criminal. La seva missió com a servei públic es configura, en 
síntesi, com a premissa bàsica i necessària per a la garantia de l’exercici dels drets i 
de les llibertats ciutadanes en un entorn de convivència pacífica i democràtica. 

Per la seva banda, la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya, i la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra, precisen que la funció policial comprèn des de les pròpies de 
policia comunitària de proximitat, fins a les d’investigació de delictes complexos i la 
lluita contra el crim organitzat i la prevenció d’actes de naturalesa terrorista. Per tant, el 
catàleg de tasques encomanades recull àmbits tan variats com són la seguretat 
ciutadana, la policia d’investigació criminal i judicial, la policia administrativa, la 
vigilància del trànsit, l’ordre públic o la cooperació internacional. 

Així mateix, d’acord amb l’article 150 de l’Estatut d’autonomia, en matèria 
d’organització la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre l’estructura, 
la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l’articulació territorial, així 
com sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació 
administrativa. 

Recentment s’ha aprovat el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del 
Departament d’Interior, que no incloïa la regulació de l’estructura organitzativa de la 
Direcció General de la Policia. El present Decret recull en una única norma l’estructura 
orgànica d’aquesta direcció general, impulsa un seguit de canvis per garantir l’eficàcia i 
la diligència màximes en l’organització, tenint en compte el context actual, i deroga els 
decrets d’estructura actuals: el Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la 
funció policial de la Direcció General de la Policia –modificat pel Decret 331/2021, de 3 
d’agost, de modificació del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del 
Departament d’Interior, i del Decret 415/2011, de 13 de desembre–, i el Decret 
58/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial de la Direcció General de la Policia. 

L’exercici de les funcions de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
projectades en el conjunt del territori de Catalunya, amb la seva riquesa i diversitat 
demogràfica, geogràfica i sociològica, requereix una organització equilibrada entre el 



 

 

principi d’especialització tècnica i el d’adaptació polivalent a les necessitats emergents 
i canviants. L’expertesa professional passa per una concentració del coneixement amb 
la finalitat de fer-lo avançar, però, alhora, la seva aplicació útil exigeix la compartició i 
circulació de la informació disponible. Aquestes condicions fan convenient el disseny i 
l’adopció d’una estructura organitzativa que compti amb una visió de conjunt unitària i, 
al mateix temps, tranversal i descentralitzada, tant pel que fa a la seva configuració 
interna com respecte de la seva relació amb els operadors que formen part del 
sistema. 

La ciutadania i els seus drets i llibertats són al centre del model de servei de la 
Direcció General de la Policia, sense ometre el fet que la configuració institucional del 
nostre sistema democràtic i polític integra altres subjectes que interactuen de manera 
habitual amb la policia. Aquest és el cas dels municipis, incloses les policies locals, les 
altres administracions i institucions catalanes, l’Administració de l’Estat, el poder 
judicial i la fiscalia, i la resta d’ens i corporacions públiques, professionals, cíviques, 
socials i, fins i tot, internacionals que configuren la societat catalana en tota la seva 
extensió. 

D’ençà de la seva creació, la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i les 
unitats administratives que formen part de la Direcció General de la Policia han 
desplegat un creixement i un desenvolupament quantitatiu i qualitatiu molt important, 
alhora que intens pel que fa a la concentració en el temps. En l’actualitat, l’horitzó se 
situa en més de vint-i-dos mil efectius policials, a més de les estructures de suport 
necessàries i suficientment dotades, per fer possible amb garanties l’exercici de les 
funcions policials. A més, la materialització efectiva de la possibilitat d’avançar l’edat 
de jubilació als seixanta anys per als membres del cos ha suposat una gran 
repercussió als efectes de rejoveniment de la plantilla. El context en el qual ha d’actuar 
també ha evolucionat significativament, i el model de servei és i ha de ser cada vegada 
més preventiu i predictiu mitjançant l’ús de les tecnologies i procediments de treball 
basats en el flux d’informació i de cooperació entre unitats i amb altres operadors del 
sistema. 

Per això, ha arribat el moment d’actualitzar la normativa reglamentària de tipus 
instrumental i organitzatiu que ordena l’estructura i les relacions de treball entre les 
diferents unitats de la Direcció General de la Policia, segons un nou decret de 
reestructuració que se sustenta en un model de servei essencialment orientat a la 
prevenció, la capacitat de resposta ràpida, la proximitat, l’expertesa professional, la 
implantació territorial i la satisfacció ciutadana, amb especial cura de les víctimes. 

Per tot el que s’ha exposat, el present Decret té per objecte establir i regular 
l’estructura organitzativa de la Direcció General de la Policia i, en conseqüència, dels 
òrgans que la componen, amb especial rellevància de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 

Així, mitjançant aquesta norma reglamentària són substituïts i, per tant, derogats el 
Decret 415/2011, de 13 de desembre; el Decret 58/2012, de 29 de maig, i el Decret 



 

 

331/2021, de 3 d’agost, de modificació del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de 
reestructuració del Departament d’Interior, i del Decret 415/2011, de 13 de desembre, 
d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia. D’aquesta 
manera, s’opta per un model de regulació completa i integrada, amb la finalitat 
d’afavorir una gestió de la prestació del servei tan eficaç i eficient com sigui possible, 
segons les polítiques públiques i els objectius que estableixin les autoritats 
competents. 

L’estructura organitzativa de la Direcció General de la Policia respon a una sèrie de 
principis rectors. En aquest sentit, el conjunt de l’organització ha de compartir una 
mateixa missió i uns mateixos valors i objectius, d’acord amb les funcions que la llei 
encomana als cossos policials, en el marc d’una societat plural i democràtica. La 
totalitat de les persones, recursos i estructures que integren la Direcció General ha de 
treballar en la mateixa línia per a l’assoliment dels objectius establerts legítimament. 

Així mateix, la principal missió i raó de ser de la Direcció General de la Policia ha de 
ser la prestació del servei públic, el qual ha de ser garant dels drets i de les llibertats, 
pròxim a la ciutadania i de qualitat professional. 

D’altra banda, la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra és un cos policial de 
caràcter integral i de base territorial i, com a tal, actua en el conjunt del territori de 
Catalunya de manera descentralitzada i desconcentrada, organitzada en regions i 
àrees bàsiques, exercint el conjunt de funcions descrites a l’inici d’aquest preàmbul. 

Pel que fa a l’expertesa professional i l’especialització tècnica, l’organització ha de 
cercar de manera constant el perfeccionament professional i l’expertesa tècnica, 
especialment en l’àmbit de les tecnologies i l’anàlisi de la intel·ligència. La línia 
d’especialització horitzontal completa l’organització juntament amb la jeràrquica i la 
territorial. A més, l’organització ha d’actuar de manera que els seus recursos i 
estructures s’adaptin a la realitat canviant, així com a la diversitat d’entorns 
demogràfics, sociològics i geogràfics en els quals actua. Aquesta flexibilitat vindrà 
donada per una nova conformació que no només identifiqui les dependències entre les 
diferents unitats, sinó que estableixi clarament quines són les relacions de coordinació 
i les obligacions que cada servei ha d’atendre. 

El conjunt de l’organització actua per objectius, d’acord amb una planificació prèvia i 
una avaluació subsegüent que contribueixin a la millora permanent. La responsabilitat 
de les tasques se situa en el nivell organitzatiu més proper o concernit a l’àmbit en el 
qual s’actua, i la informació de l’organització flueix amb la finalitat de millorar en 
l’eficàcia de l’assoliment dels objectius. La responsabilitat correspon per raó de 
jerarquia o especialització a la persona titular de la funció, però col·labora i rep la 
col·laboració de la resta d’unitats implicades. 

Com a servei públic, a més, en el compliment de la seva missió l’organització ha 
d’actuar amb absoluta responsabilitat respecte a la destinació i l’ús dels recursos dels 
qual es dota. En conseqüència, el conjunt de les actuacions que desplega han de 



 

 

tendir a l’eficiència i a l’estalvi d’aquests recursos en supòsits redundants o 
prescindibles, amb especial atenció a evitar duplicitats i malbarataments. 

En aquest mateix sentit, la Direcció General de la Policia ha de retre comptes de les 
seves actuacions davant les institucions competents i la ciutadania i ha de sotmetre la 
seva informació al règim de transparència i de protecció de dades en els termes que 
preveu la llei. A més, ha de subjectar les seves actuacions als principis i normes 
deontològiques en matèria policial i de servei públic, amb especial referència als del 
Consell d’Europa i de la Unió Europea. 

D’acord amb el marc normatiu de referència, en definitiva, en l’exercici de les seves 
funcions, l’organització actua amb respecte a la dignitat de les persones, promou la 
cultura dels drets humans i vetlla per la integritat personal i patrimonial dels ciutadans i 
ciutadanes i dels servidors públics. 

En termes estructurals, el Decret preveu que determinades unitats i estructures de 
l’organització, com és el cas de les comissaries responsables de les funcions 
d’inspecció i avaluació i de règim disciplinari, estiguin dimensionades per fer front a 
l’assumpció de determinades tasques en l’àmbit de les policies locals, en atenció a la 
competència de coordinació que té reconeguda la Generalitat d’acord amb el bloc de 
la constitucionalitat, i en els termes en els quals es pugui acordar amb els municipis 
concernits. 

Pel que respecta a l’àmbit de l’operativa policial, es destaca que es reconfigura el 
Gabinet del Director General, òrgan formalment ja existent. Amb la posada en marxa 
d’aquest Gabinet es pretén assolir la capacitat d’aportar a la persona titular de la 
Direcció General de la Policia un suport en l’exercici de les funcions de naturalesa 
directiva i donar més sentit a la coordinació entre les funcions de comunicació, 
protocol, organització i normativa interna. Aquest Gabinet també ha de tenir un paper 
rellevant en les relacions d’interlocució i coordinació entre els òrgans directament 
adscrits a la Direcció General i a la Prefectura de la Policia. 

A més, s’addueix que el Decret estableix canvis en l’estructura de la Prefectura que 
parteixen del reforç de la policia territorial –concretada en l’aprofundiment del model de 
proximitat; del reforç del nivell de decisió del territori; de l’enfortiment de la funció de 
seguretat ciutadana, i del reforç del suport i la direcció tècnica en els àmbits de la 
seguretat ciutadana, la proximitat, les relacions amb la comunitat i l’atenció a les 
víctimes. Es destaca també l’increment del nivell de descentralització organitzativa, 
l’afavoriment de la interrelació entre els serveis territorials i els centrals, la integració 
de la dimensió matricial de l’especialitat, el reforç i definició de la Prefectura i la 
racionalització de la tecnoestructura. 

Quant a l’àmbit d’administració i de serveis, el present Decret manté l’estructura de les 
dues subdireccions generals, la Subdirecció General d’Administració i Serveis i la 
Subdirecció General de Recursos Humans, així com del Servei d’Assessorament 
Jurídic, si bé se’n modifiquen òrgans i funcions per donar resposta a l’increment 



 

 

d’efectius de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i també a l’increment de 
pressupost i de gestió associat. 

Aquest Decret s’ha tramitat d’acord amb l’article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

La iniciativa s'exerceix en el marc del règim de millora de la qualitat normativa i dels 
principis de bona regulació que estableixen l’article 62 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
i l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, i, en particular, dels principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. 

En compliment del principi de transparència, s’ha possibilitat l’accés senzill, universal i 
actualitzat a la tramitació d’aquesta disposició i als documents que conformen 
l’expedient a través del Portal de la Transparència. 

En conseqüència, a proposta del conseller d’Interior i amb la deliberació prèvia del 
Govern, 

Decreto: 

Article 1 

Direcció General de la Policia 

1.1 El director o directora general de la Policia exerceix el comandament superior, 
direcció i inspecció del cos de Mossos d’Esquadra, sota la direcció i supervisió de les 
autoritats superiors de la Generalitat, assegura la convivència pacifica i la protecció de 
les persones i béns en tot el territori de Catalunya, protegeix el lliure exercici dels drets 
i les llibertats i garanteix la seguretat ciutadana. 

Corresponen a la Direcció General de la Policia les funcions següents: 

a) Exercir i impulsar la direcció estratègica de l’organització amb la finalitat de donar 
compliment a la missió i a les funcions que aquesta té encomanades. 

b) Exercir el comandament de les unitats policials i administratives que en depenen. 

c) Exercir la representació institucional i la promoció de la Direcció General. 

d) Promoure l’elaboració d’estudis, informes i anàlisis de tendències necessaris per a 
la presa de decisions i l’exercici de les competències pròpies en el camp de la 
seguretat pública. 



 

 

e) Definir i planificar la política comunicativa de la Direcció General per a la projecció 
mediàtica de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

f) Supervisar i aprovar l’elaboració del material documental necessari per tal de dirigir 
l’activitat del cos de Mossos d’Esquadra i de la resta de serveis de la Direcció General. 

g) Proposar a la persona titular del departament competent en matèria de seguretat 
pública l’atorgament de la representació i defensa jurídica dels membres del cos de 
Mossos d’Esquadra per a les accions derivades d’actuacions per raó del servei. 

h) Dur a terme la gestió i el tractament de qualsevol requeriment d’informació 
vinculada a les actuacions de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

i) Vetllar pel compliment correcte de la Llei de transparència i bon govern i de 
qualsevol mecanisme que permeti a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
atendre processos de rendició de comptes. 

j) Supervisar els processos d’avaluació dels serveis policials per a la millora de la 
qualitat dels serveis públics. 

k) Supervisar el compliment del règim estatutari del personal del cos de Mossos 
d’Esquadra. 

l) Vetllar per l’execució correcta del pressupost assignat al seu àmbit de direcció. 

m) Impulsar els processos d’accés, provisió i promoció i proposar les modificacions de 
la relació de llocs de treball i les ofertes d’ocupació de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 

n) Proposar a la Secretaria General del Departament els plans estratègics propis de 
l'àmbit del servei policial. 

o) Qualsevol altra funció que li atribueixin la legislació i la resta de normativa vigent en 
matèria de seguretat pública i policia. 

1.2 Els òrgans que depenen del director o directora general de la Policia són els 
següents: 

a) El Gabinet del Director General. 

b) La Prefectura de la Policia. 

c) La Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació. 

d) La Comissaria General d’Investigació Interna i Afers Disciplinaris. 

e) La Comissaria General d’Inspecció i Avaluació. 

f) La Subdirecció General d’Administració i Serveis. 

g) La Subdirecció General de Recursos Humans. 



 

 

h) El Servei d'Assessorament Jurídic. 

Article 2 

Estructura organitzativa de les unitats policials de la Direcció General de la Policia 

2.1 Per al compliment de la seva missió i l’exercici de les funcions que preveu la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra s’estructura, 
segons l’ordre de jerarquia, en els nivells organitzatius següents: prefectura de la 
policia, comissaria superior, regió policial/comissaria general, divisió, àrea i unitat. 

2.2 La Prefectura de la Policia es constitueix com el màxim nivell organitzatiu en 
l’estructura policial, llevat de les unitats policials amb dependència directa de la 
persona titular de la Direcció General, i es descriu en l’article 7. 

2.3 Les comissaries superiors són òrgans adscrits a la Direcció General o la Prefectura 
i integren, de forma ordinària, regions policials, comissaries generals o divisions. Les 
regions policials es constitueixen com a òrgans territorials i les comissaries generals, 
com a òrgans centrals, totes dues situades en un mateix rang organitzatiu. 

2.4 La regió policial és un òrgan que s’adscriu a una comissaria superior. 

2.5 La comissaria general és un òrgan que s’adscriu a la Direcció General, a la 
Prefectura o a una comissaria superior. 

2.6 La divisió és un òrgan que, de forma ordinària, s’adscriu a una comissaria superior 
o a una comissaria general. 

2.7 L’àrea és un òrgan que, de forma ordinària, s’adscriu a una regió policial o a una 
divisió. 

2.8 La unitat és un òrgan que, de forma ordinària, s’adscriu a una àrea. 

2.9 L’Oficina de Suport és un òrgan adscrit a la Prefectura, a una comissaria superior, 
a una comissaria general o a una regió policial. 

L'Oficina de Suport de la Prefectura i de les comissaries superiors tenen rang d'àrea. 
Les oficines de suport de les comissaries generals i de les regions policials tenen rang 
d’unitat. 

Corresponen a l’Oficina de Suport de la Prefectura les funcions que estableix l’article 8. 

Corresponen a les oficines de suport adscrites a una comissaria superior, comissaria 
general o regió policial les funcions següents: 

a) Donar suport a la direcció de la comissaria superior, comissaria general o regió 
policial en relació amb la presa de decisions i l'exercici de les responsabilitats 
directives. 

b) Participar, des del vessant operatiu, en la gestió de recursos humans i materials. 



 

 

c) Assumir la interlocució ordinària amb els serveis administratius. 

d) Constituir el punt d’enllaç per a l’entrada i sortida de comunicacions de la comissaria 
superior, comissaria general o regió policial. 

e) Dur a terme la gestió i el registre documental. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 3 

El Gabinet del Director General 

3.1 Corresponen al Gabinet del Director General, amb rang de comissaria general, les 
funcions següents: 

a) Participar en la definició de la planificació estratègica, la programació i l'avaluació de 
les polítiques de la Direcció General de la Policia, coordinant les diferents unitats 
orgàniques que hi intervenen. 

b) Fer el seguiment i l’anàlisi dels fenòmens que es consideri oportú tenint en compte 
el seu risc d’influència en la seguretat pública, i elaborar els estudis i informes 
pertinents orientats a la presa de decisions de la Direcció General. 

c) Participar en la definició de les polítiques de comunicació de la Direcció General, en 
coordinació amb l'Oficina de Comunicació del Departament d’Interior. 

d) Supervisar l’elaboració de continguts comunicatius vinculats a l'activitat policial, així 
com realitzar estudis i informes sobre l’anàlisi de la projecció de la pròpia imatge en 
l’ecosistema de mitjans socials de comunicació. 

e) Supervisar l’exercici de les relacions institucionals i protocol·làries. 

f) Donar suport i assistència a la persona titular de la Direcció General en reunions, 
actes i activitats derivats de la seva responsabilitat. 

g) Exercir les funcions de secretaria de les reunions de direcció. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

3.2 Del Gabinet del Director General en depenen: 

a) L’Oficina del Gabinet del Director General. 

b) L’Oficina de Comunicació. 

c) L’Àrea de Relacions Externes i Protocol. 

Article 4 

Oficina del Gabinet del Director General 



 

 

Corresponen a l’Oficina del Gabinet del Director General, amb rang d’àrea, les 
funcions següents: 

a) Participar en les actuacions necessàries per definir la planificació estratègica, la 
programació i l'avaluació de les polítiques de la Direcció General de la Policia, 
coordinant les diferents unitats orgàniques que hi intervenen i vetllant pel 
desenvolupament dels instruments necessaris per a la seva implantació i el seu 
seguiment. 

b) Gestionar i coordinar les peticions d’informació relacionades amb àmbits policials 
que arriben a la secretaria de la Direcció General i d’altres que aquesta li encomani. 

c) Elaborar estudis, documents, informes o altres demandes específiques derivades 
del suport a la funció directiva. 

d) Fer el seguiment de l’execució de plans departamentals i interdepartamentals 
relacionats amb la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, en col·laboració 
amb el Gabinet de la Prefectura. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 5 

Oficina de Comunicació 

Corresponen a l’Oficina de Comunicació, amb rang d’àrea, les funcions següents: 

a) Definir, en coordinació amb l'Oficina de Comunicació del Departament d’Interior i 
amb la participació de la Prefectura de la Policia, les polítiques de comunicació interna 
i externa de la Direcció General de la Policia. 

b) Implementar i supervisar la identitat gràfica de la Direcció General, en col·laboració 
amb el Departament, en tots el seus suports en línia i fora de línia. 

c) Coordinar les relacions de la Direcció General amb els mitjans de comunicació. 

d) Donar suport i assistència a la persona titular de la Direcció General, la persona 
encarregada de desenvolupar les funcions de portaveu i els comandaments de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en l'exercici de les seves funcions en 
matèria de comunicació, i assistir la resta de professionals de la Direcció General i 
membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en les seves 
intervencions en els mitjans de comunicació. 

e) Fer l'anàlisi, la difusió interna i la valoració de la repercussió del contingut informatiu 
dels diferents mitjans de comunicació. 

f) Impulsar i implementar, en coordinació amb l’Oficina de Comunicació del 
Departament d’Interior i amb la participació de la Prefectura, les campanyes 
institucionals impulsades pel Departament, així com les accions conjuntes 



 

 

desplegades en matèria de comunicació i publicitat amb altres departaments de la 
Generalitat. 

g) Elaborar els continguts comunicatius relacionats amb l’activitat de la Direcció 
General, en col·laboració amb l’Oficina del Portaveu de la Prefectura. 

h) Vetllar perquè en tota la comunicació interna i externa de la Direcció General 
s’emprin imatges i llenguatge inclusius, no sexistes ni estereotipats. 

i) Participar en la producció d’actes, congressos i jornades. 

j) Impulsar estratègies de transformació digital que millorin els canals de comunicació 
interns i externs i l’atenció ciutadana, en coordinació amb la Comissaria General de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

k) Impulsar, planificar i coordinar accions en els canals digitals, així com els continguts 
digitals, en tots els seus formats, que es difonen a través de les xarxes socials i la 
intranet, i col·laborar amb altres unitats en les publicacions de difusió i d'informació 
interna de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la 
Prefectura. 

l) Elaborar els continguts audiovisuals que es difonen a través de la intranet, les xarxes 
socials i la web del cos de Mossos d’Esquadra. 

m) Elaborar, conservar i actualitzar un banc d’imatges corporatiu de l’activitat i les 
unitats de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.  

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 6 

Àrea de Relacions Externes i Protocol 

Corresponen a l’Àrea de Relacions Externes i Protocol les funcions següents: 

a) Definir el cerimonial i protocol de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, 
observant l’aplicació correcta de la normativa, els usos i els costums en matèria 
protocol·lària.  

b) Donar suport a la persona titular de la Direcció General de la Policia i als 
comandaments de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en l’exercici de les 
relacions externes i el protocol. 

c) Dissenyar, planificar i organitzar els actes de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra que projectin la imatge institucional, d’acord amb el cerimonial i protocol de 
la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

d) Vetllar per l’execució correcta dels actes en què participi la Policia de la Generalitat 
– Mossos d’Esquadra a través dels seus representants. 



 

 

e) Gestionar i comandar el servei de la Guàrdia d’Honors i la Guàrdia Muntada de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 7 

Prefectura de la Policia 

7.1 La Prefectura de la Policia és l’òrgan de direcció estratègica dels serveis policials i 
comandament operatiu del cos de Mossos d’Esquadra, sota la dependència i l'autoritat 
de la persona titular de la Direcció General de la Policia. 

7.2 La Prefectura està formada pels comandaments següents, als quals s’assignen 
aquestes responsabilitats: 

a) El comissari en cap o comissària en cap del cos de Mossos d’Esquadra, que n’és el 
màxim comandament operatiu. Exerceix la direcció del cos i li corresponen les 
funcions d’interlocució i representació del cos, així com la representació policial 
internacional. 

b) El sotscap executiu o la sotscap executiva de la Prefectura, que assumeix la 
responsabilitat de l’execució de les decisions estratègiques i operatives de la 
Prefectura, vetllant per la màxima coordinació i unitat de direcció entre les diferents 
unitats centrals i territorials de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, així 
com entre aquelles que desenvolupen funcions de tecnoestructura. 

El sotscap executiu és el segon comandament operatiu del cos de Mossos d’Esquadra 
i assumeix les funcions del comissari en cap en la seva absència o per delegació de 
les seves funcions.  

c) El coordinador adjunt o coordinadora adjunta a les unitats de suport a la Prefectura, 
amb dependència del sotscap executiu i rang de cap de comissaria superior, amb 
funcions de direcció, coordinació i supervisió d’aquelles unitats directament adscrites a 
la Prefectura, fora de l’estructura de les comissaries superiors i comissaries generals, i 
altres funcions genèriques que li puguin ser assignades. 

d) El coordinador adjunt o coordinadora adjunta a les comissaries superiors i 
comissaries generals, amb dependència del sotscap executiu i rang de cap de 
comissaria superior, exerceix funcions de suport al comissari en cap i al sotscap 
executiu en la direcció jeràrquica de les comissaries superiors i comissaries generals 
adscrites a la Prefectura, així com aquelles funcions genèriques que li puguin ser 
assignades. 

El coordinador adjunt a comissaries superiors i comissaries generals no constitueix un 
esglaó directiu entre els caps de comissaria superior i els caps de comissaria general 
adscrits a la Prefectura i el sotscap executiu. 

7.3 Corresponen a la Prefectura de la Policia les funcions següents: 



 

 

a) Exercir la direcció estratègica del conjunt d’unitats de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra, llevat d’aquelles amb dependència directa de la Direcció General. 

b) Garantir la unitat de direcció del conjunt de l’organització policial en el compliment 
de la seva missió i els seus objectius estratègics. 

c) Dur a terme una coordinació jeràrquica eficaç i eficient de les unitats que en 
depenen. 

d) Exercir la representació institucional de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra. 

e) Garantir, amb el suport del Centre de Comandament de la Prefectura, la presència 
permanent del comandament per a la gestió i supervisió de dispositius i incidents, 
quan l’abast d’aquests ho requereixi. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

7.4 De la Prefectura de la Policia en depenen: 

a) L’Oficina de Suport de la Prefectura. 

b) El Gabinet de la Prefectura. 

c) L’Oficina del Portaveu. 

d) El Centre de Comandament de la Prefectura 

e) L’Àrea d’Anàlisi, Coneixement i Intel·ligència. 

f) La Comissaria Superior Territorial. 

g) La Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana. 

h) La Comissaria Superior Tècnica. 

i) La Comissaria General d’Investigació Criminal. 

j) La Comissaria General d’Informació. 

k) La Comissaria General de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

l) La Divisió d’Escortes. 

Article 8 

Oficina de Suport de la Prefectura 

Corresponen a l’Oficina de Suport de la Prefectura les funcions següents: 

a) Prestar suport directe a la Prefectura en les activitats directives i de representació 
corporativa de les persones que la integren. 



 

 

b) Constituir-se en el punt focal d’enllaç i contacte entre la Prefectura, els serveis de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, la Direcció General de la Policia i altres 
òrgans i entitats externs. 

c) Dur a terme la gestió i assistència documental de la Prefectura. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 9 

Gabinet de la Prefectura 

Corresponen al Gabinet de la Prefectura, amb rang d’àrea, les funcions següents: 

a) Elaborar estudis, documents, informes o altres demandes específiques derivades 
del suport a la funció directiva de la Prefectura. 

b) Prestar suport als comandaments de la Prefectura i, si s’escau, als màxims 
comandaments de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, en la preparació 
d'intervencions públiques, reunions o altres activitats derivades de la seva 
responsabilitat. 

c) Col·laborar en la gestió i supervisar el contingut de tot allò relacionat amb peticions 
d’informació, en coordinació amb altres unitats de la Direcció General de la Policia que 
hi estiguin implicades. 

d) Participar dels continguts objecte de tractament amb altres organismes, institucions 
o administracions que puguin esdevenir acords o protocols operatius. 

e) Fer el seguiment de l’execució de plans departamentals i interdepartamentals 
relacionats amb la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, i informar-ne i 
exercir la interlocució amb els organismes responsables. 

f) Prestar suport als comandaments de la Prefectura en el seguiment de plans 
estratègics i operatius, així com dels sistemes de direcció, avaluació i qualitat que 
l’afectin. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 10 

Oficina del Portaveu 

Corresponen a l’Oficina del Portaveu, amb rang d’àrea, les funcions següents: 

a) Proposar, recollir i valorar les necessitats de la Prefectura en matèria de 
comunicació externa. 

b) Exercir la interlocució ordinària amb l’Àrea de Comunicació de la Direcció General 
de la Policia i recollir i valorar els requeriments provinents d’aquesta unitat. 



 

 

c) Proposar les línies estratègiques en matèria de comunicació interna, i proposar i 
aportar continguts mitjançant les eines i els canals que corresponguin. 

d) Donar suport al portaveu del cos de Mossos d’Esquadra en l’acompliment de les 
seves funcions. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 11 

Centre de Comandament de la Prefectura 

11.1 Corresponen al Centre de Comandament de la Prefectura, amb rang de divisió, 
les funcions següents: 

a) Donar suport a la Prefectura en els àmbits propis del Centre. 

b) Realitzar la supervisió contínua de l’activitat policial, el control de les novetats 
operatives i la transmissió d’informació rellevant. 

c) Exercir, ja sigui en temps real o en diferit, d’enllaç operatiu amb altres cossos 
policials, en l’àmbit de responsabilitat de la Prefectura. 

d) Exercir d’enllaç operatiu i dur a terme la interlocució en la coordinació entre la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i els serveis de protecció civil, d’extinció 
d’incendis i salvaments i altres operadors de la seguretat. 

e) Constituir-se en enllaç amb altres cossos policials estrangers i realitzar les 
comunicacions operatives de l’Europol, Sirene i la Interpol. 

f) Dur a terme la gestió de les comunicacions rellevants internes i externes que 
requereixin un tractament urgent. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada 

11.2 Del Centre de Comandament de la Prefectura en depenen: 

a) La Sala Central de Comandament. 

b) Les sales territorials de comandament. 

c) L’Àrea de Coordinació Interpolicial. 

Article 12 

Sala Central de Comandament 

Corresponen a la Sala Central de Comandament, amb rang d’àrea, les funcions 
següents: 

a) Coordinar les incidències gestionades per les sales territorials de comandament. 



 

 

b) Prestar suport a la direcció de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en 
la tramesa d’informació de caràcter rellevant. 

c) Exercir el suport en la gestió d’aquells incidents que, per la seva complexitat o 
dimensió territorial, es determini així. 

d) Constituir centres de comandament avançat en la gestió d’emergències o 
dispositius que ho requereixin. 

e) Analitzar l’activitat policial en relació amb la gestió d’incidents i demanda de serveis i 
coadjuvar en la generació d’intel·ligència per adequar la resposta policial a la demanda 
de seguretat. 

f) Exercir la interlocució operativa ordinària amb el Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112. 

g) Prestar suport i assistència a l’estructura directiva de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra en l’activació i funcionament de centres de coordinació. 

h) Definir necessitats i requeriments, així com proposar nous procediments, enfocats a 
la millora de la gestió dels incidents, la recollida d’informació relacionada amb aquests 
i amb l’activitat policial, i amb la tecnologia i aplicacions informàtiques de suport a les 
funcions de les sales territorials de comandament. 

i) Constituir-se en l’estructura de suport de referència per als comandaments de torn 
que han de garantir la presència permanent i continuada del comandament operatiu. 

j) Coordinar-se en temps real amb els operadors de la seguretat privada. 

k) Generar i rebre les comunicacions en temps real amb els cossos policials locals i 
estatals, necessaris per a una coordinació operativa correcta. 

l) Monitoritzar i gestionar les alertes generades pels sistemes tecnològics que es 
determini. 

m) Establir i aplicar protocols de supervisió del funcionament correcte dels sistemes 
tecnològics sota la seva responsabilitat. 

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.  

Article 13 

Sales territorials de comandament 

13.1 Corresponen a les sales territorials de comandament, amb rang d’àrea, les 
funcions següents: 

a) Dur a terme el control, la supervisió, el seguiment i la monitorització en temps real 
dels recursos operatius que es gestionin. 



 

 

b) Constituir-se en l’estructura de suport de referència per als comandaments de torn 
que han de garantir la presència permanent i continuada del comandament a les 
regions policials. 

c) Recollir, ordenar i canalitzar les novetats rellevants que es generin. 

d) Trametre informació rellevant a les estructures directives de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra que correspongui. 

e) Mantenir una coordinació permanent amb la Sala Central de Comandament, com a 
instància superior en la jerarquia de sales. 

f) Generar i rebre les comunicacions en temps real amb els cossos policials locals i 
vigilants municipals, necessaris per a una coordinació operativa correcta. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

13.2 La Sala Territorial de Comandament Regions Policials exerceix les funcions 
previstes per a les sales territorials de comandament en relació amb l’àmbit territorial 
de les regions policials d’Alt Pirineu i Aran, Ponent, Terres de l’Ebre, Camp de 
Tarragona, Central i Girona. 

13.3 La Sala Territorial de Comandament Metropolitana Barcelona exerceix les 
funcions previstes per a les sales territorials de comandament en relació amb l’àmbit 
territorial de la Regió Policial Metropolitana Barcelona. 

13.4 La Sala Territorial de Comandament Metropolitana Nord exerceix les funcions 
previstes per a les sales territorials de comandament en relació amb l’àmbit territorial 
de la Regió Policial Metropolitana Nord. 

13.5 La Sala Territorial de Comandament Metropolitana Sud exerceix les funcions 
previstes per a les sales territorials de comandament en relació amb l’àmbit territorial 
de la Regió Policial Metropolitana Sud. 

Article 14 

Àrea de Coordinació Interpolicial 

Corresponen a l’Àrea de Coordinació Interpolicial les funcions següents: 

a) Garantir la coordinació, cooperació, col·laboració i auxili als cossos policials locals, 
nacionals i internacionals conforme als convenis, protocols, acords i tractats vigents en 
la matèria. 

b) Proposar els formats de presentació de resultats per a les juntes locals de seguretat 
i altres òrgans de coordinació policial, supervisar-ne el contingut i prestar suport al 
conjunt de les àrees bàsiques policials i regions policials en aquest àmbit. 

c) Proposar estratègies de relació i coordinació amb els cossos de policia local, policia 
municipal, guàrdies urbanes i vigilants municipals, avaluar-les i donar suport a la 



 

 

Prefectura en el contingut, actualització i estandardització dels convenis subscrits amb 
aquests cossos. 

d) Obtenir i intercanviar informació en l'àmbit de la cooperació transfronterera, 
mitjançant els centres de cooperació policial fronterers i duaners. 

e) Cooperar amb la Interpol i mantenir els enllaços necessaris amb les policies 
estrangeres i amb els òrgans centrals de cooperació del Cos Nacional de Policia i de la 
Guàrdia Civil. 

f) Fer el seguiment i l'estudi dels diferents convenis, protocols i acords en l’àmbit de la 
coordinació interpolicial, com a suport a la Prefectura. 

g) Assumir el suport documental relatiu a les reunions dels diferents òrgans de 
coordinació policial. 

h) Mantenir les relacions de coordinació de caràcter permanent amb el Centre 
d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, sens perjudici de les relacions 
de caràcter operatiu de les diferents unitats de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra amb aquest òrgan de coordinació policial. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 15 

Àrea d’Anàlisi, Coneixement i Intel·ligència 

Corresponen a l’Àrea d’Anàlisi, Coneixement i Intel·ligència les funcions següents: 

a) Liderar i implementar el Pla d’intel·ligència de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra. 

b) Proposar directrius tècniques i estàndards relacionats amb l’activitat d’anàlisi i 
intel·ligència en diferents posicions organitzatives. 

c) Prestar assistència metodològica a la resta de serveis en els àmbits propis de 
l’Àrea. 

d) Desenvolupar espais de recerca relacionats amb la missió de l’organització policial, 
amb la detecció i l’aprofitament del talent de les persones que conformen la Policia de 
la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

e) Potenciar i millorar la relació i interlocució entre els diversos serveis del cos de 
Mossos d’Esquadra implicats en els àmbits propis de l’Àrea, per tal de crear ponts de 
coneixement. 

f) Afavorir les interrelacions amb el món acadèmic, universitari i, en general, amb 
qualsevol organització dedicada a la recerca i a la generació de coneixement. 



 

 

g) Promoure projectes transversals d’intel·ligència, així com l’anàlisi prospectiva 
d’àmbit global. 

h) Promoure la connexió de fonts d’informació que permeti explorar, analitzar i estudiar 
les necessitats sociològiques, econòmiques i polítiques en matèria de seguretat. 

i) Detectar i avaluar nous fenòmens que poden representar un risc per a la seguretat a 
mitjà i llarg termini. 

j) Elaborar informes d’anàlisi comparats sobre models, sistemes, estructures i 
polítiques de seguretat. 

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 16 

Comissaria Superior Territorial 

16.1 Corresponen a la Comissaria Superior Territorial les funcions següents: 

a) Exercir la direcció i la coordinació operativa de les regions policials i garantir la 
coordinació amb els recursos policials centrals. 

b) Vetllar per l'assoliment dels objectius generals de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra en l'àmbit territorial, mitjançant la prevenció i persecució dels 
il·lícits penals i administratius. 

c) Desenvolupar i aplicar estratègies i tàctiques policials orientades a la proactivitat i a 
la mediació davant els conflictes mitjançant les relacions amb la comunitat. 

d) Atendre la ciutadania i atendre i protegir les víctimes, especialment aquelles que 
pertanyin als col·lectius més vulnerables.  

e) Vetllar per la seguretat de la ciutadania i l'assoliment d'una percepció adequada de 
seguretat en la comunitat. 

f) Actuar en la prevenció de les infraccions al medi ambient i dur a terme la persecució 
dels il·lícits en aquest àmbit. 

g) Dur a terme la vigilància, el control, la disciplina i la regulació del trànsit i la 
circulació i el transport de vehicles en vies públiques interurbanes. 

h) Prevenir i perseguir els il·lícits de l’àmbit de la policia administrativa. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

16.2 De la Comissaria Superior Territorial en depenen: 

a) Les regions policials. 

b) La Regió Policial Virtual. 



 

 

c) La Comissaria General de Mobilitat. 

d) L’Oficina de Suport. 

Article 17 

Regions policials 

17.1 Corresponen a les regions policials, en l’àmbit territorial respectiu, les funcions 
següents: 

a) Vetllar per l'assoliment dels objectius generals de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra de l'àmbit de responsabilitat de la Comissaria Superior Territorial. 

b) Exercir la direcció i el comandament de les àrees i unitats regionals i àrees bàsiques 
policials. 

c) Gestionar i canalitzar els requeriments policials de les àrees bàsiques policials. 

d) Planificar, programar, coordinar, analitzar i avaluar els dispositius i operacions que 
depassin el territori d'una de les àrees bàsiques policials, sempre que no afectin l'àmbit 
territorial d'una altra regió policial. 

e) Garantir, amb el suport de la sala territorial de comandament de referència, la 
presència permanent del comandament per a la gestió i supervisió de dispositius i 
incidents en l’àmbit de la regió policial. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

17.2 Les regions policials s’organitzen territorialment en les àrees bàsiques policials, 
que comprenen els municipis que es detallen a l’annex. 

17.3 El o la cap de la regió policial és el màxim representant de la Prefectura de la 
Policia en el seu àmbit territorial. 

17.4 Els serveis centrals territorialment desconcentrats han de retre comptes de la 
seva activitat i resultats davant els màxims comandaments de la regió policial de 
referència de forma periòdica i continuada. El cap de la regió policial pot establir les 
seves prioritats en relació amb les qüestions tractades. Els serveis centrals 
desconcentrats han d’elevar les prioritats establertes pel cap de la regió policial a les 
seves respectives unitats centrals amb la finalitat, si escau, de ser tractades per la 
Prefectura. 

17.5 Els sistemes de direcció de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
poden incorporar objectius territorials que impliquin unitats pròpies de la regió policial i 
unitats centrals territorialment desconcentrades i on, per tant, es comparteixin objectius 
des de diferents responsabilitats i adscripcions organitzatives. 

17.6 Llevat que ho impedeixin les obligacions legals derivades de l’exercici de la funció 
de policia judicial per part de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, o bé 



 

 

quan es puguin donar raons de confidencialitat que ho justifiquin, els serveis centrals 
territorialment desconcentrats han d’informar els màxims comandaments regionals, de 
forma directa i de la manera que es consideri més idònia, d’aquells fets o 
investigacions més rellevants relacionats amb la seva activitat. 

17.7 De les regions policials Alt Pirineu i Aran, Central i Terres de l’Ebre en depenen: 

a) Les àrees bàsiques policials. 

b) L’Àrea Regional de Trànsit. 

c) L’Àrea Regional de Recursos Operatius. 

d) La Unitat Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes. 

e) La Unitat Regional de Policia Administrativa. 

f) La Unitat Regional de Medi Ambient. 

g) La Unitat Regional d’Anàlisi de la Seguretat. 

h) L’Oficina de Suport. 

17.8 De les regions policials Girona, Ponent i Camp de Tarragona en depenen: 

a) Les àrees bàsiques policials. 

b) L’Àrea Regional de Trànsit. 

c) L’Àrea Regional de Recursos Operatius. 

d) L’Àrea Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes. 

e) La Unitat Regional de Policia Administrativa. 

f) La Unitat Regional de Medi Ambient. 

g) La Unitat Regional d’Anàlisi de la Seguretat. 

h) L’Oficina de Suport. 

17.9 De la Regió Policial Metropolitana Barcelona en depenen: 

a) Les àrees bàsiques policials. 

b) La Divisió Regional de Seguretat Ciutadana i Proximitat. 

c) La Divisió Regional de Suport i Dispositius. 

d) L’Àrea Regional d’Investigació. 

e) La Unitat Regional de Policia Administrativa. 



 

 

f) La Unitat Regional de Medi Ambient. 

g) La Unitat Regional d’Anàlisi de la Seguretat. 

h) L’Oficina de Suport. 

17.10 De la Regió Policial Metropolitana Nord en depenen: 

a) Les àrees bàsiques policials. 

b) L’Àrea Regional de Trànsit. 

c) L’Àrea Regional de Recursos Operatius. 

d) L’Àrea Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes. 

e) La Unitat Regional de Transport Urbà. 

f) La Unitat Regional de Policia Administrativa. 

g) La Unitat Regional de Medi Ambient. 

h) La Unitat Regional d’Anàlisi de la Seguretat. 

i) L’Oficina de Suport. 

17.11 De la Regió Policial Metropolitana Sud en depenen: 

a) Les àrees bàsiques policials. 

b) L’Àrea Regional de Trànsit. 

c) L’Àrea Regional de Recursos Operatius. 

d) L’Àrea Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes. 

e) L’Àrea Regional de Seguretat Aeroportuària. 

f) La Unitat Regional de Transport Urbà. 

g) La Unitat Regional de Policia Administrativa. 

h) La Unitat Regional de Medi Ambient. 

i) La Unitat Regional d’Anàlisi de la Seguretat. 

j) L’Oficina de Suport. 

Article 18 

Àrees bàsiques policials 



 

 

18.1 Les àrees bàsiques policials constitueixen el nucli de l’organització policial que 
ofereix serveis amb un contacte directe amb la ciutadania i són les unitats que aporten 
aquells serveis policials que estableixen contactes i llaços amb el teixit social, 
econòmic i associatiu i, en general, amb la comunitat que es constitueix en el seu 
àmbit territorial d’actuació. 

18.2 Corresponen a les àrees bàsiques policials les funcions següents: 

a) Procurar una percepció de seguretat en la ciutadania i garantir l'exercici dels seus 
drets i llibertats. 

b) Prestar els serveis d'atenció a la ciutadania, de relacions amb la comunitat, 
d'atenció a les víctimes i d'atenció als detinguts. 

c) Prevenir i perseguir les conductes i activitats antisocials, molestes i incíviques en 
l’espai públic. 

d) Evitar les situacions de risc per a les persones o els béns i neutralitzar-les. 

e) Realitzar les funcions de protecció a persones i institucions. 

f) Col·laborar i actuar amb altres institucions per evitar o, si s'escau, minorar les 
conseqüències que per a la seguretat de les persones i els béns representen les 
calamitats d'origen natural. 

g) Exercir i supervisar l’activitat de les oficines d’atenció a la ciutadania de l’àrea 
bàsica policial. 

h) Investigar els il·lícits en l'àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter local. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 19 

Àrea Regional de Trànsit 

Corresponen a l’Àrea Regional de Trànsit les funcions següents: 

a) Dur a terme la vigilància, el control, la disciplina i la regulació del trànsit i la 
circulació i el transport de vehicles en vies públiques interurbanes i en travesseres de 
municipis on no existeixi un cos de policia local. 

b) Adoptar les mesures de vigilància i aplicar restriccions necessàries per a la 
circulació de vehicles en les carreteres o en els seus trams. 

c) Efectuar la denúncia de les infraccions de les normes de trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària. 

d) Protegir, auxiliar i informar la ciutadania en les vies públiques o d'ús públic. 



 

 

e) Realitzar les tasques relatives a la vigilància, inspecció i control del transport per 
carretera. 

f) Aplicar els procediments i directrius tècniques proposades per la Comissaria General 
de Mobilitat, una vegada hagin estat validats d’acord amb el procediment establert. 

g) Participar en aquells dispositius, campanyes i plans de seguretat viària que emanin 
de la Comissaria General de Mobilitat, una vegada hagin estat validats d’acord amb el 
procediment establert. 

h) Elaborar informes tècnics i informes previs a les autoritzacions administratives en 
matèria de trànsit i transport. 

i) Elaborar estudis i anàlisis en relació amb l'accidentalitat en les vies de la regió 
policial. 

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 20 

Àrea Regional de Recursos Operatius 

Corresponen a l'Àrea Regional de Recursos Operatius les funcions següents: 

a) Donar suport a les àrees bàsiques policials en l’àmbit de la seguretat ciutadana 
quan ho determinin així les prioritats establertes per la regió policial. 

b) Prestar suport a dispositius i actuacions on es requereixen les capacitats pròpies de 
l’àrea. 

c) Seguir les directrius tècniques, procediments i estàndards que estableix l’article 60. 

d) Exercir funcions de manteniment de l’ordre públic que requereixin l’especialització i 
els recursos propis d’aquesta Àrea. 

e) Dur a terme la protecció de persones que se li encomani. 

f) Actuar davant calamitats o catàstrofes i en casos d’activació de plans d’emergència. 

g) Garantir l’obtenció de la prova per identificar els autors i la seva posterior detenció 
en desordres públics de menor entitat. 

h) Participar en aquells dispositius i plans operatius que es determini. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 21 

Àrea Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes 



 

 

Corresponen a l’Àrea Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les 
Víctimes, en coordinació amb la Divisió de Proximitat, Atenció a les Víctimes i Menors i 
la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius, i d’acord amb 
les directrius que tenen el seu origen en aquestes divisions, les funcions següents: 

a) Fer el seguiment qualitatiu i vetllar per l’execució adequada dels procediments 
corporatius, així com la coordinació en els àmbits de l’atenció i seguiment a les 
víctimes, les relacions amb la comunitat, la proximitat, la mediació, la gestió alternativa 
de conflictes i les accions preventives. 

b) Fomentar el diàleg i la cooperació amb altres operadors de l’àmbit territorial 
respectiu. 

c) Dur a terme la coordinació i supervisió tècnica i l’avaluació de l’activitat dels grups 
d’atenció a la víctima. 

d) Coordinar i supervisar les actuacions en l’àmbit de la protecció i reforma de 
persones menors d’edat, interlocució amb els òrgans judicials i altres òrgans 
administratius en l’àmbit de menors, d’acord amb la competència territorial. 

e) Coordinar, supervisar i avaluar el tractament dels fets relacionats amb l’odi i la 
discriminació, així com les estratègies preventives en aquest àmbit. 

f) Coordinar, supervisar i avaluar el tractament dels conflictes amb l’habitatge, així com 
les estratègies preventives en aquest àmbit. 

g) Coordinar i supervisar el procés de la detenció i el procés d’atenció a les víctimes. 

h) Actuar com a suport de les àrees bàsiques policials en funcions pròpies de 
seguretat ciutadana, en les regions policials que escaigui. 

i) Vetllar pel compliment de les directrius tècniques emeses relatives a les funcions de 
prevenció i manteniment de la seguretat ciutadana. 

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 22 

Divisió Regional de Seguretat Ciutadana i Proximitat 

22.1 Corresponen a la Divisió Regional de Seguretat Ciutadana i Proximitat, amb àmbit 
d’actuació a la Regió Policial Metropolitana Barcelona, les funcions següents: 

a) Coordinar les àrees bàsiques policials en funcions preventives i reactives envers la 
seguretat ciutadana en allò que depassi el seu àmbit territorial. 

b) Dur a terme funcions de policia comunitària en relació amb el teixit social, econòmic 
i associatiu, així com en la intervenció policial en la resolució de conflictes. 



 

 

c) Garantir un adequat tractament i atenció a la ciutadania i, especialment, a les 
víctimes. 

d) Exercir les funcions pròpies de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en 
l’entorn específic que constitueix la xarxa de transport públic de la ciutat. 

e) Supervisar les funcions policials relacionades amb els detinguts, garantint la 
protecció dels seus drets i l’auxili a les autoritats judicials. 

f) Garantir la protecció dels edificis institucionals. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

22.2 De la Divisió Regional de Seguretat Ciutadana i Proximitat en depenen: 

a) L’Àrea Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes. 

b) L’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts. 

c) L’Àrea Regional de Transport Urbà. 

d) L’Àrea Regional de Seguretat d’Edificis. 

Article 23 

Àrea Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes 

Corresponen a l’Àrea Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les 
Víctimes les funcions que estableix l’article 21. 

Article 24 

Àrea Regional d'Instrucció d'Atestats i Custòdia de Detinguts 

Corresponen a l'Àrea Regional d'Instrucció d'Atestats i Custòdia de Detinguts les 
funcions següents: 

a) Instruir els atestats corresponents als detinguts a l’àrea de custòdia de detinguts de 
la Regió Policial Metropolitana Barcelona. 

b) Custodiar les persones a l’àrea de custodia de detinguts de la Regió Policial 
Metropolitana Barcelona. 

c) Fer d’interlocutora amb els òrgans judicials i la fiscalia a la ciutat de Barcelona, amb 
la finalitat de prestar-los l’auxili necessari. 

d) Garantir la supervisió tècnica dels atestats elaborats en l'àmbit de la regió policial. 

e) Traslladar i custodiar els detinguts a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat fins a obtenir la resolució judicial final. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 



 

 

Article 25 

Àrea Regional de Transport Urbà 

Corresponen a l’Àrea Regional de Transport Urbà, en l’àmbit de la xarxa urbana de 
transport públic de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, les funcions següents: 

a) Evitar i perseguir les activitats antisocials, molestes i incíviques que puguin donar 
com a resultat una acció penal o administrativa. 

b) Garantir la seguretat de les persones i els béns. 

c) Evitar les situacions de risc per a les persones o els béns i neutralitzar-les. 

d) Investigar els il·lícits en l'àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter local. 

e) Seguir les directrius establertes per l’Àrea Central Aeroportuària i del Transport 
Públic pel que fa a allò que se’n derivi de la interlocució amb els diferents operadors, 
directrius tècniques generades per l’Àrea i aprovades d’acord amb el procediment 
establert, així com de la normativa específica relacionada amb la mobilitat de persones 
en mitjans de transport. 

f) Mantenir una interlocució permanent amb l’Àrea Central Aeroportuària i del 
Transport Públic. 

g) Mantenir una col·laboració permanent amb les unitats regionals de transport urbà de 
la resta de regions metropolitanes. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 26 

Àrea Regional de Seguretat d’Edificis 

Corresponen a l’Àrea Regional de Seguretat d’Edificis les funcions següents: 

a) Protegir, de forma ordinària, els edificis de caràcter institucional que se li encomanin 
i, de manera extraordinària i temporal, aquells altres que li siguin assignats. 

b) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 27 

Divisió Regional de Suport i Dispositius 

27.1 Corresponen a la Divisió Regional de Suport i Dispositius, amb àmbit d’actuació a 
la Regió Policial Metropolitana Barcelona, les funcions següents: 

a) Donar suport en tasques preventives de seguretat ciutadana, dispositius i 
actuacions, mitjançant recursos especialitzats. 



 

 

b) Intervenir en matèria d’ordre públic, protecció de persones i davant calamitats o 
catàstrofes. 

c) Donar suport a la regió policial en la planificació i execució de dispositius i plans 
d’actuació. 

d) Dur a terme les relacions amb les entitats esportives i coordinar els dispositius i 
actuacions relacionats amb la seva activitat. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada 

27.2 De la Divisió Regional de Suport i Dispositius en depenen: 

a) L’Àrea Regional de Recursos Operatius. 

b) L’Àrea Regional Tècnica de Dispositius. 

c) L’Oficina de l’Esport. 

Article 28 

Àrea Regional de Recursos Operatius 

L’Àrea Regional de Recursos Operatius té les funcions que estableix l’article 20. 

Article 29 

Àrea Regional Tècnica de Dispositius 

Corresponen a l’Àrea Regional Tècnica de Dispositius les funcions següents: 

a) Dur a terme la planificació de dispositius de prevenció i seguretat d'àmbit regional o 
d'aquells que determini la regió policial. 

b) Realitzar la gestió i supervisió dels tràmits, informes i actes relacionats amb 
l’exercici del dret de reunió i manifestació, i mantenir la interlocució amb les unitats 
centrals implicades en aquest àmbit. 

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 30 

Oficina de l’Esport 

Corresponen a l’Oficina de l’Esport, amb rang d’àrea, les funcions següents: 

a) Fer d’interlocutora amb les entitats esportives principals. 

b) Dirigir els dispositius de seguretat de més entitat, relacionats amb activitats 
esportives. 

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 



 

 

Article 31 

Àrea Regional d’Investigació 

Corresponen a l’Àrea Regional d’Investigació, en l’àmbit de la Regió Policial 
Metropolitana Barcelona, les funcions següents: 

a) Investigar els il·lícits de l'àmbit de la delinqüència ordinària de la ciutat que 
s’estableixin. 

b) Coordinar-se amb les àrees bàsiques policials per a l’assoliment eficaç i eficient dels 
objectius i prioritats establerts per la regió policial, sens perjudici de les funcions 
d’investigació bàsica pròpies de la regió policial. 

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 32 

Àrea Regional de Seguretat Aeroportuària 

Corresponen a l’Àrea Regional de Seguretat Aeroportuària, en l’àmbit de l’aeroport 
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, les funcions següents: 

a) Dur a terme, en coordinació amb l’Àrea Central Aeroportuària i del Transport Públic, 
la interlocució amb les autoritats responsables a l’aeroport Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat, així com la col·laboració amb altres cossos de seguretat pública i 
privada de la infraestructura aeroportuària. 

b) Participar en la gestió del Centre de Gestió Aeroportuària de l’aeroport Josep 
Tarradellas Barcelona-El Prat. 

c) Garantir la protecció i seguretat de les persones i els béns dins l’activitat ordinària 
de la infraestructura aeroportuària, o davant de situacions extraordinàries per riscos o 
emergències, en col·laboració amb altres institucions i organismes públics i privats. 

d) Prevenir, perseguir i investigar els il·lícits penals de l’àmbit de la delinqüència 
ordinària i de caràcter local. 

e) Realitzar la prevenció i persecució d’aquelles conductes i activitats antisocials, 
molestes o incíviques que puguin donar com a resultat una acció penal o 
administrativa.  

f) Seguir les directrius establertes per l’Àrea Central Aeroportuària i de Transport 
Públic, pel que fa a allò que se’n derivi de la interlocució amb els diferents operadors, 
directrius tècniques generades per l’Àrea i aprovades d’acord amb el procediment 
establert, així com de la normativa específica relacionada amb la mobilitat de persones 
en mitjans de transport. 

g) Mantenir una interlocució permanent amb l’Àrea Central Aeroportuària i de 
Transport Públic. 



 

 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 33 

Unitat Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes 

Corresponen a la Unitat Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les 
Víctimes, en coordinació amb la Divisió de Proximitat, Atenció a les Víctimes i Menors i 
la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius, i d’acord amb 
les directrius que tenen l’origen en aquestes divisions, les funcions que estableix 
l’article 21. 

Article 34 

Unitat Regional de Transport Urbà 

La Unitat Regional de Transport Urbà té, en l’àmbit de la xarxa urbana de transport 
públic de la regió policial, les funcions següents: 

a) Evitar i perseguir les activitats antisocials, molestes i incíviques, que puguin 
constituir una infracció penal o administrativa. 

b) Garantir la seguretat de les persones o els béns en el seu àmbit d’actuació. 

c) Evitar les situacions de risc per a les persones o els béns, neutralitzar-les i, si 
s'escau, determinar si la conducta és susceptible de responsabilitat penal o 
administrativa. 

d) Investigar els il·lícits en l'àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter local que 
s'estableixin. 

e) Seguir les directrius establertes per l’Àrea Central Aeroportuària i de Transport 
Públic, pel que fa a allò que se’n derivi de la interlocució amb els diferents operadors, 
directrius tècniques generades per l’Àrea i aprovades d’acord amb el procediment 
establert, així com de la normativa específica relacionada amb la mobilitat de persones 
en mitjans de transport. 

f) Mantenir una interlocució permanent amb l’Àrea Central Aeroportuària i de Transport 
Públic. 

g) Mantenir una coordinació permanent amb les unitats regionals de transport urbà de 
la resta de regions metropolitanes, amb la finalitat d’abordar de manera eficaç i eficient 
el manteniment de la seguretat ciutadana. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 35 

Unitat Regional de Policia Administrativa 



 

 

Corresponen a la Unitat Regional de Policia Administrativa, en el seu àmbit d’actuació, 
les funcions següents: 

a) Realitzar la inspecció i investigació d’il·lícits administratius. 

b) Dur a terme la interlocució de la regió policial. 

c) Seguir les directrius establertes per l’Àrea Central de Policia Administrativa, pel que 
fa a allò que se’n derivi de la interlocució amb els diferents operadors, directrius 
tècniques generades per l’Àrea i aprovades d’acord amb el procediment establert, així 
com de la normativa específica relacionada amb l’activitat de policia administrativa. 

d) Mantenir una interlocució permanent amb l’Àrea Central de Policia Administrativa. 

e) Mantenir una coordinació permanent amb les unitats d’investigació territorials i 
centrals presents a la regió policial, d’acord amb el que estableixi l’Àrea Central de 
Policia Administrativa. 

f) Fer l’anàlisi i avaluació de l’activitat de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 36 

Unitat Regional de Medi Ambient 

Corresponen a la Unitat Regional de Medi Ambient, en el seu àmbit d’actuació, les 
funcions següents: 

a) Exercir l’activitat preventiva i inspectora. 

b) Realitzar la investigació d’il·lícits administratius. 

c) Dur a terme la interlocució de la regió policial. 

d) Seguir les directrius establertes per la Divisió de Medi Ambient, pel que fa a allò que 
se’n derivi de la interlocució amb els diferents operadors, directrius tècniques 
generades per la Divisió i aprovades d’acord amb el procediment establert, així com de 
la normativa específica relacionada amb el medi ambient. 

e) Mantenir una interlocució permanent amb la Divisió de Medi Ambient. 

f) Investigar els il·lícits penals de menor complexitat que es determini. 

g) Fer l’anàlisi i avaluació de l’activitat de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra a la regió policial. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 37 



 

 

Unitat Regional d’Anàlisi de la Seguretat 

Corresponen a la Unitat Regional d’Anàlisi de la Seguretat les funcions següents: 

a) Donar suport a la direcció de la regió policial, aportant informació i anàlisi en relació 
amb els objectius establerts. 

b) Fer el tractament de dades i analitzar la situació delinqüencial, l’activitat policial, 
l’eficiència en la gestió dels recursos humans i aquells altres àmbits que es considerin 
en relació amb l’apartat anterior. 

c) Elaborar anàlisis de seguretat ciutadana per als comandaments regionals i de les 
àrees bàsiques policials amb els indicadors i informes homogeneïtzats per l’Àrea 
d’Anàlisi, Coneixement i Intel·ligència. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 38 

Oficina de Suport 

L'Oficina de Suport de la Regió Policial té les funcions que estableix l'article 2.9. 

Article 39 

Regió Policial Virtual 

39.1 Corresponen a la Regió Policial Virtual les funcions següents: 

a) Realitzar funcions de prevenció d’il·lícits. 

b) Dur a terme funcions de policia comunitària en l’entorn virtual, mitjançant sistemes 
d’interrelació no presencials amb la ciutadania. 

c) Procurar atenció a les víctimes mitjançant canals virtuals telemàtics. 

d) Perseguir els fets delictius en entorns virtuals que es determini. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

39.2 De la Regió Policial Virtual en depenen: 

a) L’Àrea de Seguretat Ciutadana i Proximitat Virtual. 

b) L’Àrea d’Investigació Virtual. 

c) L’Oficina de Suport. 

Article 40 

Àrea de Seguretat Ciutadana i Proximitat Virtual 



 

 

Corresponen a l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Proximitat Virtual les funcions 
següents: 

a) Dur a terme el patrullatge i vigilància virtual a la xarxa, realitzant funcions de 
prevenció i de persecució d’il·lícits. 

b) Realitzar les funcions d’atenció a la ciutadania, mitjançant una oficina d’atenció a la 
ciutadania que atengui les persones de forma no presencial. 

c) Exercir les funcions relatives a un possible primer contacte amb les víctimes, per 
donar pas posteriorment a l’atenció directa i personalitzada a les víctimes. 

d) Establir una activitat de relacions amb la comunitat i el teixit social i associatiu, 
ordinàriament a través de la xarxa. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 41 

Àrea d’Investigació Virtual 

Corresponen a l’Àrea d’Investigació Virtual les funcions següents: 

a) Realitzar les activitats d’investigació criminal dels fets comesos a través de la xarxa 
que es determini. 

b) Mantenir les relacions amb els òrgans jurisdiccionals que correspongui. 

c) Prestar suport tècnic i operatiu a la resta de les regions policials. 

d) Participar en els projectes de l’àmbit de la regió policial, o que tinguin relació amb 
les funcions que els són pròpies. 

e) Mantenir una coordinació permanent amb altres unitats d’investigació criminal en 
l’àmbit del cibercrim. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 42 

Oficina de Suport 

L'Oficina de Suport de la Regió Policial Virtual té les funcions que estableix l'article 2.9. 

Article 43 

Comissaria General de Mobilitat 

43.1 Corresponen a la Comissaria General de Mobilitat, en les matèries pròpies del 
trànsit i el transport, les funcions següents: 



 

 

a) Dur a terme la interlocució i representació del cos de Mossos d’Esquadra, en 
concret, les relacions tecnicooperatives amb el Servei Català de Trànsit, la unitat 
directiva de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de transport terrestre i 
altres institucions públiques i organismes relacionats amb el trànsit i el transport. 

b) Transmetre a la Comissaria Superior Territorial les directrius específiques emeses 
pel Comitè de Direcció del Trànsit, la unitat directiva competent en matèria de transport 
terrestre de la Generalitat o altres institucions relacionades amb el trànsit i el transport. 

c) Impulsar la normalització de processos i procediments i el coneixement tècnic. 

d) Promoure i supervisar l'anàlisi i l'avaluació de l'activitat de la Policia de la Generalitat 
– Mossos d’Esquadra. 

e) Promoure i supervisar plans i campanyes d’actuació en l’àmbit de la seguretat 
viària. 

f) Dur a terme i, si escau, coordinar les activitats relacionades amb la seguretat viària 
que es determini. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

43.2 De la Comissaria General de Mobilitat en depenen: 

a) La Divisió de Trànsit. 

b) La Divisió d’Investigació Viària. 

c) L’Àrea Central d’Intel·ligència Viària. 

d) L’Oficina de Suport. 

Article 44 

Divisió de Trànsit 

44.1 Corresponen a la Divisió de Trànsit les funcions següents: 

a) Dur a terme la interlocució amb el sector i les autoritats de l’àmbit de la seguretat 
viària i el transport de persones i mercaderies. 

b) Donar suport tècnic i assessorament en les matèries pròpies de la Divisió a les 
àrees regionals de trànsit. 

c) Transformar les directrius tècniques emeses per les autoritats en les matèries 
pròpies de la Divisió en instruccions operatives. 

d) Participar en el disseny de la formació en les matèries pròpies de la Divisió. 



 

 

e) Dur a terme la interlocució de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, en 
l’àmbit propi de la Divisió, relacionada amb dispositius especialment rellevants i plans 
d’emergència, i coordinar els recursos de trànsit assignats a aquests. 

f) Promoure i supervisar l’anàlisi de la disciplina viària. 

g) Cercar sistemes que millorin la capacitat d’inspecció i control sobre la disciplina 
viària. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

44.2 De la Divisió de Trànsit en depenen: 

a) L’Àrea Central d’Inspecció del Transport. 

b) L’Àrea Central de Circulació. 

c) L’Àrea Central de Formació, Educació Viària i Atenció a la Ciutadania. 

Article 45 

Àrea Central d’Inspecció del Transport 

Corresponen a l’Àrea Central d’Inspecció del Transport les funcions següents: 

a) Proposar directrius tècniques, per ser aprovades d’acord amb el procediment 
establert, i homogeneïtzar l’activitat de les àrees regionals de trànsit en l’àmbit de la 
vigilància del transport. 

b) Coordinar les activitats relacionades amb la vigilància del transport per carretera de 
persones i mercaderies i dur a terme les activitats en aquest àmbit que es determinin. 

c) Avaluar les causes de l’accidentalitat en l’àmbit propi de l’Àrea. 

d) Elaborar els informes previs a l’autorització administrativa de transports especials 
d’àmbit supraregional. 

e) Planificar i coordinar dispositius d’àmbit supraregional en l’àmbit propi de la Divisió. 

f) Analitzar, en l’àmbit propi de la Divisió, les dades obtingudes dels dispositius de 
control en la conducció de vehicles. 

g) Participar en la persecució d’il·lícits penals en els quals estiguin implicats empreses 
de transports, tallers o vehicles industrials. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 46 

Àrea Central de Circulació 

Corresponen a l’Àrea Central de Circulació les funcions següents: 



 

 

a) Proposar directrius tècniques, per ser aprovades d’acord amb el procediment 
establert, i homogeneïtzar l’activitat en l’àmbit de la vigilància del trànsit que realitzen 
les àrees regionals de trànsit. 

b) Establir dispositius, plans de seguretat viària i campanyes d’actuació per al conjunt 
de les àrees regionals de trànsit. 

c) Planificar i, si escau, dur a terme la direcció operativa dels dispositius extraordinaris 
de trànsit que afectin més d'una regió policial, d'acord amb les instruccions de la 
Comissaria Superior Territorial. 

d) Proposar campanyes que promoguin la cultura de la seguretat viària, participar-hi i 
col·laborar en aquelles que s’estableixi així. 

e) Realitzar dispositius específics relacionats amb l’increment de l’accidentalitat en 
determinats trams de la xarxa viària. 

f) Elaborar estudis i anàlisis relatius a fluxos de la mobilitat. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 47 

Àrea Central de Formació, Educació Viària i Atenció a la Ciutadania. 

Corresponen a l’Àrea Central de Formació, Educació Viària i Atenció a la Ciutadania 
les funcions següents: 

a) Planificar i coordinar l’activitat en l’àmbit de la mobilitat segura i fer-ne el seguiment. 

b) Participar en el disseny dels continguts formatius en matèria de trànsit. 

c) Dissenyar i implantar les accions relacionades amb la seguretat viària laboral. 

d) Mantenir el contacte i la col·laboració amb les associacions de víctimes dels 
sinistres viaris i institucions relacionades amb la seguretat viària. 

e) Proposar les pautes d’actuació, per ser aprovades d’acord amb el procediment 
establert, relatives al suport i seguiment a les víctimes d’accidents de trànsit. 

f) Participar en campanyes de prevenció d’accidents elaborades en l’àmbit de la 
mobilitat segura. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 48 

Divisió de d’Investigació Viària 

48.1 Corresponen a la Divisió d’Investigació Viària les funcions següents: 



 

 

a) Proposar directrius tècniques i procediments operatius de treball, d’aplicació 
obligatòria per al conjunt de l’activitat policial, en matèria d’investigació d’accidents, per 
tal de ser aprovades d’acord amb el procediment establert.  

b) Efectuar la investigació d'accidents de trànsit en els casos que es determini. 

c) Dur a terme i, si escau, coordinar la investigació de les activitats i conductes il·lícites 
que es produeixin al voltant de la mobilitat i els vehicles de motor que es determini. 

d) Mantenir una coordinació permanent amb la Comissaria General d’Investigació 
Criminal sobre la base de la interrelació entre les responsabilitats dels dos òrgans. 

e) Promoure i supervisar l’anàlisi de la seguretat viària. 

f) Dur a terme la interlocució amb els òrgans judicials especialitzats en l’àmbit de la 
seguretat viària. 

g) Donar suport a les àrees regionals de trànsit en els àmbits propis de la Divisió. 

h) Participar en el disseny de la formació en les matèries pròpies de la Divisió. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

48.2 De la Divisió d’Investigació Viària en depenen: 

a) L’Àrea Central d’Investigació Viària. 

b) L’Àrea Central d'Investigació d'Accidents. 

Article 49 

Àrea Central d’Investigació Viària 

Corresponen a l'Àrea Central d’Investigació Viària, sens perjudici de les funcions 
assignades a altres unitats de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en 
l'àmbit de la investigació d’il·lícits penals, les funcions següents: 

a) Investigar les activitats il·lícites comeses per grups criminals que centren la seva 
activitat en vies de comunicació ràpides. 

b) Dur a terme i, si escau, coordinar la investigació de les activitats il·lícites 
relacionades amb els vehicles de motor que es determini. 

c) Dur a terme i, si escau, coordinar la investigació dels il·lícits relacionats amb la 
seguretat viària i la identificació de conductors i vehicles que es determini.  

d) Dur a terme i, si escau, coordinar la investigació de falsificacions i manipulacions de 
documents relacionats amb l’àmbit de la Divisió que es determini. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 



 

 

Article 50 

Àrea Central d'Investigació d'Accidents 

Corresponen a l’Àrea Central d'Investigació d'Accidents les funcions següents: 

a) Elevar directrius homogeneïtzadores en la confecció d'informes tècnics i atestats de 
les àrees regionals de trànsit i proposar procediments normalitzats de treball en aquest 
àmbit. 

b) Analitzar i estudiar els elements tecnològics de seguretat incorporats als vehicles. 

c) Donar suport a les àrees regionals de trànsit en la reconstrucció d'accidents 
rellevants i assumir directament la investigació i reconstrucció d'accidents que, per la 
seva importància o especial rellevància, li siguin expressament assignats per la 
Comissaria Superior Territorial. 

d) Garantir la relació amb empreses i institucions relacionades amb la prevenció 
d'accidents i la seguretat viària. 

e) Realitzar l’anàlisi de la seguretat viària relativa a la sinistralitat. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 51 

Àrea Central d’Intel·ligència Viària 

Corresponen a l’Àrea Central d’Intel·ligència Viària les funcions següents: 

a) Recollir, tractar i analitzar tota la informació relacionada amb la seguretat viària, 
amb l’objectiu de produir intel·ligència operativa i estratègica per al suport de l’activitat 
policial. 

b) Proposar directrius tècniques, per ser aprovades d’acord amb el procediment 
establert, en totes les matèries associades al tractament, gestió i anàlisi de les dades 
rellevants per a les funcions pròpies de la Comissaria General i de les àrees regionals 
de trànsit. 

c) Promoure contactes amb persones i organismes externs, amb la finalitat de crear 
coneixement sobre la seguretat viària. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.  

Article 52 

Oficina de Suport 

L’Oficina de Suport de la Comissaria General de Mobilitat té les funcions que estableix 
l'article 2.9. 



 

 

Article 53 

Oficina de Suport 

L’Oficina de Suport de la Comissaria Superior Territorial té les funcions que estableix 
l'article 2.9. 

Article 54 

Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana 

54.1 Corresponen a la Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana les funcions 
següents: 

a) Exercir la direcció tècnica de les unitats territorials de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra en aquelles funcions establertes per aquest Decret. 

b) Donar suport especialitzat a les unitats territorials en els àmbits de policia 
administrativa, medi ambient, aeroportuari i transport públic i dispositius, i exercir les 
funcions pròpies d’aquestes matèries en aquells casos que es determini. 

c) Dur a terme la coordinació i supervisió tècnica en les funcions de policia de 
proximitat, comunitària i atenció a les persones. 

d) Donar suport al conjunt del cos de Mossos d’Esquadra mitjançant les unitats 
especialitzades d’intervenció policial, marítima i aèria. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

54.2 De la Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana en depenen: 

a) La Comissaria General d’Intervenció. 

b) La Divisió de Proximitat, Atenció a les Víctimes i Menors. 

c) La Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius. 

d) La Divisió de Medi Ambient. 

e) L’Àrea Central de Policia Administrativa. 

f) L’Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic. 

g) L’Oficina de Suport. 

Article 55 

Comissaria General d’Intervenció 

55.1 Corresponen a la Comissaria General d’Intervenció les funcions següents: 



 

 

a) Dur a terme la protecció de les persones i els béns que requereixin una protecció 
específica. 

b) Donar suport a altres unitats de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en 
la prevenció i neutralització de les situacions de risc. 

c) Establir directrius tècniques en matèria d'ordre públic per al conjunt del cos de 
Mossos d’Esquadra i analitzar i avaluar tècnicament l’activitat de les àrees operatives 
en aquest àmbit i en aquells àmbits funcionals propis de la Comissaria General. 

d) Dur a terme la interlocució i representació corporativa en els àmbits propis d'aquesta 
Comissaria General, així com les relacions tecnicooperatives amb altres forces i 
cossos de seguretat, per qüestions que impliquin el conjunt de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

e) Participar en l'elaboració de propostes de formació en l'àmbit que li és propi. 

f) Participar en la planificació, el disseny i l'organització d'aquells dispositius que es 
determini. 

g) Dur a terme la direcció operativa del conjunt de les unitats especialitzades en ordre 
públic en aquells dispositius i operacions que impliquin la seva activació. 

h) Realitzar la supervisió, protecció i inspecció de les aigües interiors, del mar territorial 
i dels espais marítims protegits, així com de les activitats que s’hi realitzin. 

i) Exercir tasques de suport en mitjans aeris. 

j) Vigilar l’espai aeri i investigar accidents aeris. 

k) Realitzar les funcions assignades a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
en l’àmbit penitenciari, segons estableix aquest Decret. 

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

55.2 De la Comissaria General d’Intervenció en depenen: 

a) La Divisió d’Intervenció. 

b) L’Àrea Penitenciària. 

c) L’Àrea Aèria. 

d) L’Àrea Marítima. 

e) L’Oficina de Suport. 

Article 56 

Divisió d’Intervenció 



 

 

56.1 Corresponen a la Divisió d’Intervenció les funcions següents: 

a) Aportar recursos especialitzats de suport a les diferents unitats de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

b) Dur a terme la direcció tècnica i les actuacions operatives en matèria d’ordre públic, 
intervenció especial i protecció específica de persones. 

c) Analitzar i desactivar qualsevol tipus d’artefacte explosiu i donar suport a altres 
unitats policials pel que fa a la manipulació de material explosiu. 

d) Exercir aquelles tasques policials relacionades amb les capacitats pròpies de les 
especialitats que s’hi inclouen. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

56.2 De la Divisió d’Intervenció en depenen: 

a) L’Àrea de Brigada Mòbil. 

b) L’Àrea del Grup Especial d’Intervenció. 

c) L’Àrea de Desactivació d’Artefactes Explosius TEDAX-NRBQ. 

d) L’Àrea Tècnica d’Intervenció. 

e) L’Àrea Central de Suport Operatiu. 

Article 57 

Àrea de Brigada Mòbil 

Corresponen a l’Àrea de Brigada Mòbil les funcions següents: 

a) Mantenir l’ordre públic i donar suport a altres unitats en aquest àmbit. 

b) Participar en dispositius i tasques preventives de seguretat ciutadana. 

c) Actuar davant calamitats o catàstrofes i en casos d’activació de plans d’emergència. 

d) Dur a terme la direcció operativa i tàctica de les actuacions en matèria d'ordre 
públic, d'acord amb els objectius establerts per la unitat policial a la qual presta el 
suport. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 58 

Àrea del Grup Especial d’Intervenció 

Corresponen a l'Àrea del Grup Especial d'Intervenció les funcions següents: 



 

 

a) Actuar en incidents i dispositius que, per raó del seu risc o per la seva complexitat, 
necessitin una especial qualificació en matèria d’intervenció policial. 

b) Donar suport a altres unitats en activitats policials on es requereixen les capacitats 
tècniques pròpies d’aquesta Àrea. 

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 59 

Àrea de Desactivació d’Artefactes Explosius TEDAX-NRBQ 

Corresponen a l'Àrea de Desactivació d'Artefactes Explosius TEDAX-NRBQ les 
funcions següents: 

a) Desactivar o neutralitzar qualsevol tipus d'artefacte explosiu o que suposi un risc per 
a la seguretat de tipus nuclear, biològic o químic. 

b) Analitzar els artefactes o les seves restes i elaborar informes sobre les seves 
característiques tècniques i d'elaboració i sobre qualsevol altre aspecte rellevant. 

c) Donar suport a altres unitats policials que hagin d'utilitzar material explosiu en les 
seves tasques. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 60 

Àrea Tècnica d’Intervenció 

Corresponen a l’Àrea Tècnica d’Intervenció les funcions següents: 

a) Proposar directrius tècniques i procediments en matèria d’orde públic i intervencions 
especials, per tal de ser aprovades d’acord amb el procediment establert. 

b) Col·laborar, en coordinació amb les àrees regionals de recursos operatius, en la 
preparació de plans formatius i d’entrenament, i dur-ne a terme l’execució en relació 
amb l’ordre públic, la protecció de persones i les intervencions de risc. 

c) Exercir la planificació operativa dels recursos especialitzats d’ordre públic en 
aquelles situacions que, per la seva complexitat, es determini així. 

d) Col·laborar en el procés d’adquisició i utilització dels recursos materials en les 
matèries que li són pròpies. 

e) Realitzar la investigació d’aquells il·lícits de menor complexitat relacionats amb 
l’ordre públic. 

f) Garantir l’obtenció de la prova per identificar els autors dels fets il·lícits i la seva 
detenció posterior. 



 

 

g) Avaluar les peticions de suport de recursos d’ordre públic i d’intervenció especial de 
les unitats de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en dispositius i 
operacions específiques i elevar, en cas necessari, una proposta de redimensionament 
als òrgans responsables. 

h) Elaborar estàndards pel que fa al dimensionament i estructura de les unitats en 
l’àmbit de l’ordre públic, per ser de compliment obligatori una vegada aprovats d’acord 
amb el procediment establert. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 61 

Àrea Central de Suport Operatiu 

L’Àrea Central de Suport Operatiu actua de forma directa i presta suport a la resta 
d’unitats policials, i li corresponen les funcions següents: 

a) Realitzar les tasques policials i l’elaboració d’informes tècnics de seguretat del 
subsòl i llocs confinats. 

b) Dur a terme aquelles activitats policials en què es requereixin gossos especialment 
ensinistrats. 

c) Exercir les funcions preventives de seguretat, la intervenció en accidents amb 
víctimes mortals, les funcions de policia judicial, la col·laboració en rescats o 
localització de persones o qualsevol altra activitat que es determini, i les funcions 
policials bàsiques en l’entorn de muntanya, quan sigui necessària una determinada 
especialització en relació amb l’adaptació en aquest entorn. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que, pel seu nivell d’especialització, li 
sigui encomanada. 

Article 62 

Àrea Penitenciària 

Corresponen a l’Àrea Penitenciària les funcions següents: 

a) Dur a terme la vigilància dels centres i instal·lacions penitenciàries. 

b) Fer els trasllats d’interns i internes i d’altres persones que es determini i realitzar, en 
coordinació amb altres unitats de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i els 
serveis de l’administració penitenciària, la valoració dels riscos associats als trasllats. 

c) Dur a terme la interlocució i representació de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra en l'àmbit penitenciari davant d'altres institucions públiques i organismes. 

d) Proposar directrius tècniques i procediments operatius de treball en aquesta 
matèria, per ser validats i aprovats d’acord amb el procediment establert. 



 

 

e) Realitzar l’anàlisi i avaluació de l’activitat de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra en l’àmbit penitenciari. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 63 

Àrea Aèria 

Corresponen a l’Àrea Aèria les funcions següents: 

a) Dur a terme tasques d’execució directa i de suport a l’activitat policial en matèria de 
mitjans aeris. 

b) Exercir la interlocució de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra amb els 
òrgans institucionals, públics i privats, relacionats amb l’àmbit aeronàutic i l’espai aeri. 

c) Dirigir, coordinar i supervisar l’ús d’aeronaus tripulades i no tripulades del cos de 
Mossos d’Esquadra. 

d) Establir sistemes de prevenció i de control de la superfície aèria pel que fa als 
vehicles aeris no tripulats. 

e) Proposar les directrius tècniques i els procediments operatius en les matèries 
pròpies de l’àrea, per ser aprovats d’acord amb el procediment establert. 

f) Fer d’interlocutora de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en relació 
amb els recursos tecnològics relacionats amb aeronaus, en coordinació amb la 
Comissaria General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

g) Dur a terme el control administratiu relacionat amb els vols d’aeronaus no 
tripulades, tant de particulars com de professionals. 

h) Donar suport tècnic, assessorar i participar en la gestió de recursos humans i 
materials dels mitjans aeris, respecte a aquells serveis descentralitzats. 

i) Exercir la recerca, gestió, adequació tecnològica i desenvolupament dels equips 
tècnics destinats a la detecció i neutralització d’aeronaus no tripulades. 

j) Proposar el pla de formació i manteniment de les competències dels pilots i tripulació 
del cos de Mossos d’Esquadra, així com fer propostes relatives a la formació com a 
policia administrativa en l’àmbit aeri de tots els membres de la Policia de la Generalitat 
– Mossos d’Esquadra. 

k) Realitzar activitats d’investigació d’accidents aeris, així com de control i supervisió 
de l’aviació esportiva i dels aeròdroms. 

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 64 



 

 

Àrea Marítima 

Corresponen a l’Àrea Marítima les funcions següents: 

a) Exercir les funcions pròpies del cos de Mossos d’Esquadra a les aigües interiors. 

b) Dur a terme les competències policials pròpies de la Generalitat de Catalunya en el 
litoral, rius navegables i ports. 

c) Realitzar la col·laboració i auxili mutu amb altres forces i cossos de seguretat que, 
en ús de les seves competències, comparteixen l'espai marítim d’aigües interiors amb 
el cos de Mossos d’Esquadra. 

d) Donar suport als serveis policials en les tasques relacionades amb l’àmbit aquàtic 
en les quals es requereixi una resposta adequada als recursos propis de l’Àrea. 

e) Fer tasques de seguretat preventives i reactives en activitats aquàtiques i 
subaquàtiques. 

f) Desenvolupar funcions de seguretat ciutadana, vigilància de la navegació, vigilància 
d’esdeveniments que es facin al mar, vigilància de les zones marítimes protegides, i de 
les infraestructures portuàries i instal·lacions aquàtiques. 

g) Realitzar funcions de policia administrativa i de control i inspecció de pesca i d’altres 
activitats marítimes. 

h) Dur a terme, en coordinació amb el Cos d’Agents Rurals, el control i preservació 
dels espais marítims naturals protegits. 

i) Denunciar les infraccions administratives en l’àmbit de la reglamentació nàutica 
sobre la marina comercial, pesquera i esportiva. 

j) Participar en funcions de salvament i seguretat marítima en coordinació amb el 
servei de salvament i seguretat marítima. 

k) Exercir la interlocució de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra amb els 
organismes institucionals, públics i privats, relacionats amb els àmbits propis de l’Àrea. 

l) Analitzar i avaluar l’activitat del cos de Mossos d’Esquadra en els àmbits propis de 
l’Àrea. 

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 65 

Oficina de Suport 

L'Oficina de Suport de la Comissaria General d’Intervenció té les funcions que 
estableix l'article 2.9. 

Article 66 



 

 

Divisió de Proximitat, Atenció a les Víctimes i Menors 

66.1 Corresponen a la Divisió de Proximitat, Atenció a les Víctimes i Menors les 
funcions següents: 

a) Exercir la interlocució de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en els 
àmbits propis de la Divisió. 

b) Mantenir una coordinació permanent amb les àrees regionals de seguretat 
ciutadana, proximitat i atenció a les víctimes. 

c) Garantir l’homogeneïtzació i dur a terme la supervisió en l’aplicació dels 
procediments operatius de treball al territori. 

d) Impulsar estratègies d’interacció i de creació d’entorns d’aproximació, per tal de 
garantir un servei de proximitat que permeti captar les necessitats de la ciutadania en 
matèria de seguretat. 

e) Fer el seguiment qualitatiu dels serveis i la proposta de procediments normalitzats 
de treball, per ser aprovats d’acord amb el procediment establert, en els àmbits de 
l’atenció a la ciutadania, les relacions amb la comunitat, la policia de proximitat, les 
persones menors d’edat, l’atenció a les víctimes i, en general, tots aquells relacionats 
amb la policia comunitària. 

f) Facilitar la consecució d’acords socials adreçats a la corresponsabilització en 
matèria de seguretat, a partir de la identificació d’interlocutors socials vàlids, afavorint 
un enfocament preventiu. 

g) Fomentar el diàleg i la cooperació amb les altres instàncies del model de seguretat. 

h) Realitzar la intervenció directa en els àmbits de protecció i reforma de menors 
d’edat en aquells supòsits que es determinin. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

66.2 De la Divisió de Proximitat, Atenció a les Víctimes i Menors en depenen: 

a) L’Àrea Central d’Atenció i Seguiment a les Víctimes. 

b) L’Àrea Central de Relacions amb la Comunitat. 

c) L’Àrea Central d’Atenció a la Ciutadania. 

d) L’Àrea Central de Menors. 

Article 67 

Àrea Central d’Atenció i Seguiment a les Víctimes 

Corresponen a l’Àrea Central d’Atenció i Seguiment a les Víctimes les funcions 
següents: 



 

 

a) Proposar les directrius i els procediments relatius a l’activitat policial relacionada 
amb el procés d’atenció a les víctimes, per ser aprovats d’acord amb el procediment 
establert. 

b) Planificar els plans i programes per tal de desenvolupar un servei d’atenció i suport 
a les víctimes que sigui integral i homogeni arreu del territori. 

c) Avaluar i supervisar l’activitat de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en 
l’àmbit funcional propi de l’Àrea. 

d) Proposar mesures i plans d’actuació per fomentar i mantenir una visió 
victimocèntrica en la cultura de l’organització policial. 

e) Participar en l’elaboració de propostes formatives en continguts de l’àmbit propi de 
l’Àrea. 

f) Avaluar i fer propostes de millora en relació amb la prevenció, la detecció, l’atenció, 
el seguiment i la protecció a les víctimes. 

g) Realitzar l’atenció directa i assessorament a les famílies de persones 
desaparegudes i proposar les directrius tècniques en aquest àmbit. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 68 

Àrea Central de Relacions amb la Comunitat 

Corresponen a l’Àrea Central de Relacions amb la Comunitat les funcions següents: 

a) Proposar els procediments relatius a l’activitat policial relacionada amb les relacions 
amb la comunitat i la proximitat, per ser aprovats d’acord amb el procediment establert. 

b) Avaluar i supervisar l’activitat de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en 
l’àmbit funcional previst en l’apartat anterior. 

c) Proposar mesures i plans d’actuació per fomentar i mantenir una visió de policia 
comunitària en la cultura de l’organització policial. 

d) Participar en l’elaboració de propostes formatives en continguts de l’àmbit propi de 
l’Àrea. 

e) Realitzar els contactes i relacions amb la comunitat a nivell d’àrea central amb un 
caràcter corporatiu. 

f) Proposar mesures i plans d’actuació per fomentar la gestió alternativa de conflictes i 
les accions preventives. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 69 



 

 

Àrea Central d’Atenció a la Ciutadania 

Corresponen a l’Àrea Central d’Atenció a la Ciutadania les funcions següents: 

a) Proposar els procediments i protocols en l’àmbit de les oficines d’atenció a la 
ciutadania de manera específica i de l’atenció a la ciutadania de manera genèrica, per 
ser aprovats d’acord amb el procediment establert. 

b) Avaluar i supervisar l’activitat de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en 
l’àmbit funcional propi de l’Àrea. 

c) Participar en l’elaboració de propostes formatives en aquest àmbit. 

d) Impulsar i desenvolupar projectes de millora en els àmbits propis de l’àrea. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 70 

Àrea Central de Menors 

Corresponen a l’Àrea Central de Menors les funcions següents: 

a) Proposar els procediments relatius a l’activitat policial relacionada amb les persones 
menors d’edat, per ser aprovats d’acord amb el procediment establert. 

b) Avaluar l’activitat de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en l’àmbit 
funcional propi de l’Àrea. 

c) Participar en l’elaboració de propostes formatives de l’àmbit propi de l’Àrea. 

d) Realitzar la intervenció directa en els àmbits de protecció i reforma dels menors en 
el supòsit d’unitats adscrites a les fiscalies especialitzades en menors o a aquelles 
altres que es determinin. 

e) Col·laborar i cooperar amb les institucions i serveis de protecció i de reforma de 
menors. 

f) Dur a terme la coordinació i supervisió tècnica de les actuacions en l’àmbit de la 
protecció i reforma de menors, així com la interlocució amb els òrgans judicials i altres 
òrgans administratius relacionats amb aquest àmbit. 

g) Donar compliment a les funcions de policia judicial derivades de l’adscripció a la 
Fiscalia Provincial de Barcelona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya-Secció 
Menors. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 71 

Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius 



 

 

71.1 Corresponen a la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de 
Dispositius les funcions següents: 

a) Mantenir una coordinació permanent amb les àrees regionals de seguretat 
ciutadana, proximitat i atenció a les víctimes. 

b) Avaluar l’activitat de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en l’àmbit 
funcional propi de la Divisió. 

c) Fer el seguiment i l’avaluació tècnica dels dispositius de seguretat ciutadana, d’ordre 
públic o de protecció de persones. 

d) Garantir l’enllaç organitzatiu amb altres cossos policials i institucions respecte a la 
planificació dels dispositius que impliquin el conjunt de l’organització policial o que, per 
les seves característiques o especial complexitat, ho determini així la Prefectura de la 
Policia. 

e) Proposar directrius tècniques, per tal de ser aprovades pel procediment establert, 
coordinar les unitats territorials de coordinació en matèria de seguretat en 
esdeveniments esportius, fer-ne el seguiment i donar-hi suport, així com exercir la 
interlocució amb les unitats relacionades amb aquesta matèria. 

f) Gestionar els tràmits policials relatius a comunicacions de reunions i manifestacions. 

g) Elaborar propostes de formació en les matèries que li són pròpies. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

71.2 De la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius en 
depenen: 

a) L’Àrea Tècnica de Seguretat Ciutadana. 

b) L’Àrea Tècnica de Planificació de Dispositius. 

Article 72 

Àrea Tècnica de Seguretat Ciutadana 

Corresponen a l’Àrea Tècnica de Seguretat Ciutadana les funcions següents: 

a) Proposar directrius tècniques i procediments operatius relatius a les funcions 
policials preventives i reactives orientades al manteniment de la seguretat ciutadana, 
per ser aprovats d’acord amb el procediment establert. 

b) Avaluar l’activitat de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en l’àmbit 
funcional propi de l’Àrea. 

c) Elaborar propostes de formació en les matèries que li són pròpies. 



 

 

d) Proposar directrius tècniques, per ser aprovades d’acord amb el procediment 
establert, així com coordinar les unitats territorials de coordinació en matèria de 
seguretat en esdeveniments esportius, fer-ne el seguiment i donar-hi suport. 

e) Exercir la interlocució de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra amb els 
organismes institucionals, públics i privats, relacionats amb els àmbits propis de l’Àrea. 

f) Controlar i supervisar els informes sobre comunicacions de reunions i 
manifestacions i dur a terme la interlocució amb els òrgans administratius que 
exerceixin les funcions d’autoritat governativa en aquest àmbit. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 73 

Àrea Tècnica de Planificació de Dispositius 

Corresponen a l’Àrea Tècnica de Planificació de Dispositius les funcions següents: 

a) Dissenyar els plans operatius, operacions especials i dispositius que impliquin el 
conjunt de l’organització policial o que, per les seves característiques o especial 
complexitat, ho determini així la Prefectura de la Policia. 

b) Participar en l’organització, supervisió i avaluació dels plans operatius, operacions 
especials i dispositius previstos en l’apartat anterior. 

c) Donar suport tècnic avançat i assessorament a la Prefectura i a la resta d’unitats de 
la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en la planificació d’aquells plans de 
seguretat, emergències i protocols de coordinació que es determinin, especialment en 
el cas de la protecció d’infraestructures crítiques. 

d) Donar suport a la direcció operativa de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra en la gestió de les emergències, mitjançant l’assessorament i el suport als 
comandaments responsables dels dispositius d’aquesta naturalesa. 

e) Elaborar propostes de millora integral, auditories, informes tècnics i projectes de 
desenvolupament de les mesures i sistemes de seguretat d’edificis oficials o d’aquells 
de rellevància pública per raó del seu ús. 

f) Fer el seguiment del compliment de la normativa en matèria d’infraestructures 
crítiques i exercir la interlocució amb els organismes de l’Estat competents en aquesta 
matèria.  

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 74 

Divisió de Medi Ambient 

74.1 Corresponen a la Divisió de Medi Ambient les funcions següents: 



 

 

a) Realitzar l’activitat inspectora en relació amb la normativa mediambiental i assumir 
la investigació d’aquells il·lícits que es determini. 

b) Dur a terme la interlocució amb altres unitats de l’Administració i entitats 
relacionades amb el medi natural i el medi ambient. 

c) Establir una coordinació tècnica i operativa amb el Cos d’Agents Rurals. 

d) Establir una coordinació permanent amb les unitats regionals de medi ambient. 

e) Exercir la interlocució amb la fiscalia especialitzada en l’àmbit propi de la Divisió. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

74.2 De la Divisió de Medi Ambient en depenen: 

a) L’Àrea de Prevenció i Inspecció de Medi Ambient. 

b) L’Àrea d’Investigació de Medi Ambient. 

Article 75 

Àrea de Prevenció i Inspecció de Medi Ambient 

Corresponen a l’Àrea de Prevenció i Inspecció de Medi Ambient, en el seu àmbit 
d’actuació, les funcions següents: 

a) Proposar directrius tècniques, per ser aprovades d’acord amb el procediment 
establert. 

b) Fer l’anàlisi i avaluació de l’activitat de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra. 

c) Promoure plans d’actuació en diferents activitats, per tal de ser implantats i aplicats 
de forma conjunta amb les unitats regionals de medi ambient. 

d) Exercir l’activitat inspectora, en coordinació amb les unitats regionals de medi 
ambient. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 76 

Àrea d’Investigació de Medi Ambient 

Corresponen a l’Àrea d’Investigació de Medi Ambient les funcions següents: 

a) Investigar els delictes relacionats amb el medi ambient. 

b) Mantenir una coordinació permanent amb la Comissaria General d’Investigació 
Criminal, quan el delicte mediambiental formi part d’altres activitats delictives 
investigades per aquesta Comissaria General. 



 

 

c) Mantenir una interlocució permanent amb la fiscalia especialitzada en medi ambient, 
amb la finalitat de prestar-li el suport i l’auxili necessari en l’exercici de les funcions de 
policia judicial. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 77 

Àrea Central de Policia Administrativa 

Corresponen a l’Àrea Central de Policia Administrativa, en relació amb els àmbits que 
li són propis, les funcions següents: 

a) Realitzar l’activitat inspectora i d’investigació d’il·lícits administratius, en coordinació 
amb les unitats regionals de policia administrativa. 

b) Exercir la interlocució i representació de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra. 

c) Proposar directrius tècniques i procediments, per ser aprovats d’acord amb el 
procediment establert. 

d) Fer l'anàlisi i l'avaluació de l'activitat de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra. 

e) Donar suport a la resta d’unitats en la inspecció i investigació d'il·lícits administratius 
i, si escau, penals. 

f) Elaborar el Pla d’acció de Policia administrativa. 

g) Donar suport a les unitats regionals de policia administrativa i establir-hi una 
coordinació permanent. 

h) Establir una coordinació permanent amb les unitats d’investigació criminal de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra que escaiguin. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 78 

Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic 

Corresponen a l’Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic les funcions 
següents: 

a) Exercir la interlocució de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra amb els 
diferents operadors públics i privats en aquelles matèries relatives a infraestructures i 
xarxes ferroviàries, aeroportuàries, portuàries i, de forma genèrica, de l’àmbit del 
transport públic. 



 

 

b) Assessorar la resta d’unitats de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en 
aquests àmbits, especialment pel que fa a l’aplicació de normatives específiques que 
hi estiguin relacionades. 

c) Mantenir una interlocució permanent amb les àrees i unitats de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra amb una activitat operativa relacionada amb els 
àmbits propis de l’Àrea. 

d) Proposar directrius tècniques i procediments en els àmbits propis de l’Àrea. 

e) Intervenir, si s’escau, en la investigació d’accidents produïts en l’àmbit portuari. 

f) Exercir les funcions de policia judicial en la investigació d’accidents en l’àmbit 
ferroviari. 

g) Dur a terme funcions de seguretat ciutadana per atendre, amb recursos propis, 
demandes i problemàtiques específiques en les infraestructures i línies ferroviàries que 
no siguin responsabilitat dels serveis assignats a les regions metropolitanes, o bé fer-
ho en coordinació amb aquests. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 79 

Oficina de Suport 

L'Oficina de Suport de la Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana té les funcions 
que estableix l'article 2.9. 

Article 80 

Comissaria Superior Tècnica 

80.1 La Comissaria Superior Tècnica es constitueix com a principal òrgan de 
tecnoestructura i de suport a la Prefectura en la direcció de la Policia de la Generalitat 
– Mossos d’Esquadra i, en aquest sentit, en representació de la Prefectura, exerceix 
de forma ordinària la interlocució amb altres unitats de la Direcció General de la 
Policia, del Departament d’Interior i amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

80.2 Corresponen a la Comissaria Superior Tècnica, en coordinació amb la 
Subdirecció General de Recursos Humans i amb la Subdirecció General 
d’Administració i Serveis, en els àmbits relatius a les seves responsabilitats, les 
funcions següents: 

a) Donar suport a la Prefectura de la Policia en la planificació estratègica del cos de 
Mossos d’Esquadra. 

b) Planificar programes i plans de seguretat generals i específics de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 



 

 

c) Donar suport a la Prefectura de la Policia en els processos de decisió de 
l’organització. 

d) Dur a terme una coordinació i col·laboració eficaç amb altres unitats fora de 
l’estructura policial en referència als recursos humans i materials i les infraestructures. 

e) Determinar, per a l’aprovació de la Prefectura, els requeriments en l'àmbit dels 
recursos humans, recursos materials i infraestructures de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 

f) Col·laborar en el desenvolupament i l'aplicació de polítiques de recursos humans en 
relació amb les condicions de treball i la carrera professional de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

g) Col·laborar en el disseny i implantació dels sistemes de direcció a aplicar a la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

h) Impulsar propostes i plans de millora organitzativa. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

80.3 De la Comissaria Superior Tècnica en depenen: 

a) La Divisió de Planificació Estratègica. 

b) La Divisió de Desenvolupament Professional. 

c) L’Oficina de Suport. 

Article 81 

Divisió de Planificació Estratègica 

81.1 Corresponen a la Divisió de Planificació Estratègica les funcions següents: 

a) Elaborar els criteris per al dimensionament i la quantificació de les dotacions 
policials i els recursos materials per tal que, a partir d’aquests, es facin les propostes 
de necessitats en aquests àmbits. 

b) Col·laborar en el disseny i implantació de projectes i mesures relatius a les 
modalitats de prestació del servei policial pel que fa a les condicions de treball. 

c) Col·laborar en la gestió directiva dels recursos humans i recursos materials. 

d) Donar suport a l’estructura de comandament de la Prefectura en les seves funcions 
directives. 

e) Proposar i gestionar el conjunt de normativa sobre processos i procediments de 
treball en l’àmbit de l’operativa policial. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 



 

 

81.2 De la Divisió de Planificació Estratègica en depenen: 

a) L’Àrea de Planificació i Suport Estratègic. 

b) L’Àrea de Sistemes de Direcció i Processos. 

c) L’Àrea de Recursos Generals. 

Article 82 

Àrea de Planificació i Suport Estratègic 

Corresponen a l'Àrea de Planificació i Suport Estratègic les funcions següents: 

a) Impulsar i coordinar els projectes, plans i programes de caràcter operatiu que se li 
encomanin, així com fer-ne el seguiment i l’avaluació. 

b) Elaborar, coordinar i supervisar els informes i estudis tècnics i estadístics que li 
siguin encomanats. 

c) Exercir la interlocució ordinària, en relació amb el seu àmbit de responsabilitat, amb 
la resta d'unitats de la Prefectura, així com realitzar la gestió i l'assistència documental. 

d) Proposar el dimensionament i el creixement de dotacions de les unitats policials. 

e) Dur a terme el control de la mobilitat funcional del personal del cos de Mossos 
d’Esquadra, en col·laboració amb les unitats responsables de la gestió dels recursos 
humans, amb la finalitat de garantir la seva adequació a les previsions de dotacions de 
plantilla. 

f) Col·laborar, des de l'àmbit de la definició de les necessitats operatives, en la gestió 
dels recursos humans en matèria de condicions de treball. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 83 

Àrea de Sistemes de Direcció i Processos 

Corresponen a l’Àrea de Sistemes de Direcció i Processos les funcions següents: 

a) Proposar els sistemes de direcció de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra i gestionar-ne i coordinar-ne l’aplicació. 

b) Potenciar i coordinar els equips i donar-los suport per a la millora dels serveis 
policials. 

c) Identificar processos crítics per a l’organització policial per a la normalització i 
millora de la seva execució i donar suport a la cadena de comandament en la valoració 
dels seus resultats. 



 

 

d) Participar en l’elaboració dels objectius de les unitats de la Prefectura i coordinar-ne 
l’aplicació i el seguiment.  

e) Exercir la interlocució ordinària, en relació amb el seu àmbit de responsabilitat, amb 
la resta d'unitats de la Prefectura, així com realitzar la gestió i l'assistència documental. 

f) Proposar, en col·laboració amb els àmbits funcionals que correspongui, els 
procediments de treball, per ser aprovats d’acord amb el procediment establert. 

g) Gestionar el Sistema de Gestió de la Qualitat de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 84 

Àrea de Recursos Generals 

Corresponen a l’Àrea de Recursos Generals les funcions següents: 

a) Elaborar, coordinar i supervisar els informes i estudis tècnics policials en l’àmbit dels 
recursos materials i les infraestructures que li siguin encomanats. 

b) Preveure i planificar i, si s’escau, coordinar i executar l’activació de recursos per a 
determinats dispositius policials i per contingències en situacions de crisi. 

c) Impulsar i generar les propostes de requeriments i necessitats de recursos materials 
i infraestructures de la Prefectura. 

d) Supervisar les mesures de seguretat física de les instal·lacions policials, elaborar 
informes i proposar actuacions, així com gestionar els sistemes i permisos per accedir 
als edificis policials i a les seves dependències. 

e) Realitzar la gestió interna de l’armament i de les credencials del personal actiu i 
jubilat de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

f) Col·laborar amb les unitats de la Direcció General de la Policia per a la provisió i 
millora dels recursos materials necessaris per a l’activitat policial. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 85 

Divisió de Desenvolupament Professional 

85.1 Corresponen a la Divisió de Desenvolupament Professional les funcions 
següents: 

a) Desenvolupar estratègies de recursos humans que afavoreixin projeccions laborals 
amb oportunitats continuades de creixement professional i manteniment del talent. 



 

 

b) Col·laborar en l’establiment de la planificació estratègica dels recursos humans de 
la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

c) Avaluar, estudiar i definir els perfils professionals i les competències que han de 
tenir els i les agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

d) Determinar sistemes de difusió i promoció per a la incorporació al cos de Mossos 
d’Esquadra. 

e) Definir estratègies de promoció interna i externa, amb tècniques i mètodes que 
garanteixin una selecció òptima dels candidats, d’acord amb les competències i perfils 
dissenyats per a cada categoria professional. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

85.2 De la Divisió de Desenvolupament Professional en depenen: 

a) L’Àrea de Formació i Entrenament. 

b) L’Àrea de Carrera Professional i Suport a la Selecció. 

Article 86 

Àrea de Formació i Entrenament 

Corresponen a l’Àrea de Formació i Entrenament les funcions següents: 

a) Coordinar la detecció de les necessitats formatives de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra i avaluar-les, en col·laboració amb l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya. 

b) Detectar les necessitats de formació interna de les unitats policials, coordinar-ne 
l’execució i avaluar-ne els resultats. 

c) Establir els programes estandarditzats d’entrenament de les unitats policials i 
supervisar-ne i avaluar-ne l’execució. 

d) Coordinar, gestionar i supervisar l’activitat d’instrucció tecnicopolicial. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 87 

Àrea de Carrera Professional i Suport a la Selecció 

Corresponen a l’Àrea de Carrera Professional i Suport a la Selecció les funcions 
següents: 

a) Col·laborar amb els òrgans de la Direcció General de la Policia en l’establiment de 
les estratègies i objectius en matèria de personal, impulsar-ne l’execució i participar en 
l’avaluació. 



 

 

b) Col·laborar en la definició dels perfils professionals i el manteniment del diccionari 
de competències de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

c) Definir i proposar millores relacionades amb la carrera professional de les persones 
que integren el cos de Mossos d’Esquadra. 

d) Donar suport a la Direcció General en els processos de selecció. 

e) Elaborar, d’acord amb la definició dels perfils professionals i el diccionari de 
competències, i amb l’accés necessari als sistemes d’avaluació de l’acompliment del 
treball, la proposta d’expedient professional dels membres de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra i fer-ne la gestió. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 88 

Oficina de Suport 

L’Oficina de Suport de la Comissaria Superior Tècnica té les funcions que estableix 
l’article 2.9. 

Article 89 

89.1 Comissaria General d'Investigació Criminal 

Corresponen a la Comissaria General d'Investigació Criminal, sens perjudici de les 
funcions expressament assignades a altres unitats de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra en l'àmbit de la investigació d’il·lícits penals, les funcions 
següents: 

a) Realitzar la recollida, el tractament i l'anàlisi de la informació necessària per a la 
persecució de l'activitat criminal a Catalunya. 

b) Mantenir una coordinació permanent amb la Comissaria Superior Territorial i amb la 
Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana en relació amb les unitats que tenen 
assignades funcions d’investigació. 

c) Investigar i perseguir la delinqüència especialitzada i organitzada i, respecte a la 
delinqüència ordinària, davant fenòmens especialment actius i generalitzats. 

d) Efectuar la interlocució amb altres policies o organismes, tant de caràcter estatal 
com internacional, en matèria d'investigació criminal. 

e) Tenir cura de les relacions amb l'Audiència Nacional i altres òrgans judicials i fiscals 
centrals i territorials. 

f) Investigar els delictes que, tot i estar ordinàriament assignats a altres unitats de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, l’òrgan competent valori que poden 
tenir una especial rellevància. 



 

 

g) Exercir les funcions pròpies de la policia científica. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

89.2 De la Comissaria General d'Investigació Criminal en depenen: 

a) La Divisió d’Investigació Criminal Central. 

b) La Divisió d’Investigació Criminal Territorial. 

c) La Divisió de Policia Científica. 

d) L’Àrea Central d’Anàlisi de la Criminalitat. 

e) L’Àrea Central de Mitjans Tècnics. 

f) L’Àrea Tècnica d’Investigació Criminal. 

g) L’Àrea Central de Coordinació i Enllaç. 

h) L’Oficina de Suport. 

Article 90 

Divisió d'Investigació Criminal Central 

90.1 Corresponen a la Divisió d’Investigació Criminal Central les funcions següents: 

a) Investigar la delinqüència especialitzada i organitzada i la delinqüència ordinària 
davant fenòmens especialment actius o generalitzats. 

b) Col·laborar en aquelles investigacions, o coordinar-les o bé assumir-les, de la 
Divisió d’Investigació Criminal Territorial que es considerin d’especial complexitat, 
rellevància o gravetat. 

c) Fer el seguiment, l’avaluació i l’anàlisi dels fenòmens criminals propis de la Divisió. 

d) Avaluar i supervisar l’activitat i els resultats en relació amb les funcions assignades 
a la Divisió. 

e) Representar la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en els àmbits propis 
de la Divisió davant institucions públiques i privades. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

90.2 De la Divisió d'Investigació Criminal Central en depenen: 

a) L’Àrea Central d'Investigació de Patrimoni. 

b) L’Àrea Central d’Investigació de Persones. 

c) L’Àrea Central de Delictes Econòmics. 



 

 

d) L’Àrea Central de Crim Organitzat. 

e) L’Àrea Central de Corrupció. 

f) L’Àrea Central del Cibercrim. 

g) L’Àrea Central de Violències Sexuals. 

Article 91 

Àrea Central d'Investigació de Patrimoni 

Corresponen a l’Àrea Central d'Investigació de Patrimoni les funcions següents: 

a) Investigar les activitats il·lícites comeses per grups o organitzacions criminals 
dedicats als delictes greus contra el patrimoni, amb una alta especialització o amb un 
elevat índex de reincidència. 

b) Investigar i desmantellar les estructures econòmiques i de receptació vinculades als 
grups o organitzacions esmentats en l’apartat anterior. 

c) Investigar activitats il·lícites contra el patrimoni històric. 

d) Impulsar les investigacions en aquest àmbit dutes a terme per altres serveis i donar-
hi suport. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 92 

Àrea Central d'Investigació de Persones 

Corresponen a l'Àrea Central d'Investigació de Persones les funcions següents: 

a) Detectar, investigar i esclarir els segrestos i extorsions duts a terme per grups 
criminals. 

b) Realitzar funcions d’assessorament en matèria de negociació policial o assumir-la 
en cas d’incidents crítics. 

c) Assumir aquelles investigacions que es determinin dels homicidis i assassinats de 
llarg recorregut investigats per les unitats d’investigació territorials. 

d) Investigar les desaparicions no voluntàries amb indicis d’atemptat contra la vida. 

e) Impulsar les investigacions en aquest àmbit dutes a terme per altres serveis i donar-
hi suport. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 93 



 

 

Àrea Central de Delictes Econòmics 

Corresponen a l'Àrea Central de Delictes Econòmics les funcions següents: 

a) Investigar els delictes d’estafa en els supòsits d’una afectació generalitzada, 
especialment complexos, amb una important transcendència o bé connexos a grups o 
organitzacions criminals. 

b) Investigar els delictes de blanqueig de capitals vinculats a qualsevol tipus d’activitat 
delictiva, principalment en aquells supòsits complexos en què participin organitzacions 
o grups criminals, nacionals o transnacionals, i aquells delictes econòmics d’una 
complexitat tècnica més gran. 

c) Impulsar les investigacions en aquest àmbit dutes a terme per altres serveis i donar-
hi suport. 

d) Exercir la interlocució i la coordinació de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra amb altres agències en matèries de caràcter econòmic. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 94 

Àrea Central de Crim Organitzat 

Corresponen a l’Àrea Central de Crim Organitzat les funcions següents: 

a) Perseguir les organitzacions o grups criminals de caràcter nacional o transnacional 
que operen a Catalunya, amb estructures de funcionament consolidades i 
jerarquitzades. 

b) Investigar les organitzacions o grups criminals dedicats al tràfic o a l’elaboració de 
drogues a gran escala. 

c) Investigar les organitzacions o grups criminals dedicats al tràfic d’éssers humans 
amb finalitats d’explotació sexual o laboral al territori de Catalunya. 

d) Investigar les organitzacions o grups criminals dedicats a la falsificació de moneda i 
la seva importació i distribució. 

e) Impulsar les investigacions en aquest àmbit dutes a terme per altres serveis i donar-
hi suport. 

f) Investigar delictes contra la salut pública relacionats amb la seguretat alimentària i el 
tràfic il·lícit de medicaments. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 95 

Àrea Central de Corrupció 



 

 

Corresponen a l'Àrea Central de Corrupció les funcions següents: 

a) Investigar els casos de corrupció del sector públic i privat de Catalunya d’especial 
rellevància o complexitat. 

b) Investigar els requeriments emesos per la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la 
Criminalitat Organitzada i donar-hi resposta. 

c) Impulsar les investigacions en aquest àmbit dutes a terme per altres serveis i donar-
hi suport. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 96 

Àrea Central del Cibercrim 

Corresponen a l’Àrea Central del Cibercrim les funcions següents: 

a) Investigar els ciberdelictes de més complexitat. 

b) Investigar els delictes que afecten la llibertat sexual de les persones menors d’edat 
comesos a través de la xarxa o mitjançant xarxes socials. 

c) Investigar els ciberdelictes amb conseqüències greus per a les administracions 
públiques i els particulars. 

d) Fer el seguiment, avaluació i anàlisi de la informació disponible a la xarxa amb la 
finalitat de generar ciberintel·ligència en l’àmbit de la investigació. 

e) Impulsar les investigacions en aquest àmbit dutes a terme per altres serveis i donar-
hi suport. 

f) Mantenir una coordinació permanent amb l’Àrea de Ciberseguretat, sobre la base de 
les interrelacions entre les responsabilitats d’ambdues àrees. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 97 

Àrea Central de Violències Sexuals 

Corresponen a l’Àrea Central de Violències Sexuals les funcions següents: 

a) Investigar els delictes contra la llibertat sexual de caràcter greu, en termes 
d’especial vulnerabilitat de la víctima, rellevància, gravetat, territorialitat o reincidència 
de l’autor. 

b) Fer el seguiment, avaluació i anàlisi de la situació delinqüencial en l’àmbit propi de 
l’Àrea. 



 

 

c) Impulsar les investigacions en l’àmbit de la seva competència dutes a terme per 
altres serveis i donar-hi suport. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 98 

Divisió d’Investigació Criminal Territorial 

98.1 La Divisió d’Investigació Criminal Territorial exerceix les funcions de direcció i 
coordinació de les àrees d’investigació criminal. 

98.2 Per a la seva implantació territorial, la Divisió d'Investigació Criminal Territorial es 
desconcentra en les àrees d'investigació criminal, que s’ubiquen en cadascuna de les 
regions policials. 

98.3 Corresponen a les àrees d’investigació criminal les funcions següents: 

a) Exercir les relacions amb el comandament de la regió policial amb l'objectiu de 
garantir l'adequació i harmonització de l'activitat de l'Àrea als objectius i necessitats de 
la regió. 

b) Dur a terme la interlocució i representació de la Comissaria General d'Investigació 
Criminal en l'àmbit territorial regional. 

c) Establir directrius tècniques i de coordinació adreçades a les unitats d'investigació 
de les àrees bàsiques policials. 

d) Investigar aquells fets especialment greus que requereixin una especialització més 
gran, executats per grups o organitzacions de delinqüència organitzada d’àmbits 
delictius concrets, prioritzant els que provoquen més afectació a la ciutadania. 

e) Analitzar i avaluar l'activitat criminal en l'àmbit territorial regional. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 99 

Divisió de Policia Científica 

99.1 Corresponen a la Divisió de Policia Científica les funcions següents: 

a) Realitzar la investigació tècnica a través del desenvolupament de tasques 
especialitzades en el camp de la criminalística i la identificació de persones. 

b) Establir directrius tècniques en totes les matèries pròpies de la policia científica. 

c) Garantir la implementació i el compliment dels requisits del sistema de qualitat i 
millora continuada en la policia científica, d’acord amb els criteris establerts en el marc 
normatiu de referència nacional i internacional. 



 

 

d) Dirigir els laboratoris de policia científica. 

e) Dirigir i coordinar els serveis centralitzats i desconcentrats de policia científica. 

f) Elaborar els informes tècnics i pericials que se li encomanin. 

g) Promoure la incorporació de les innovacions tecnològiques, la recerca i el 
desenvolupament i la gestió del coneixement en l’àmbit de la policia científica. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.  

99.2 De la Divisió de Policia Científica en depenen: 

a) L’Àrea Central d'Identificació. 

b) L’Àrea Central de Criminalística. 

c) L’Àrea Tècnica de Policia Científica. 

d) L’Àrea Territorial i de Coordinació Operativa. 

Article 100 

Àrea Central d'Identificació 

Corresponen a l'Àrea Central d'Identificació les funcions següents: 

a) Proposar, per tal de ser aprovades pel procediment establert, les directrius 
tècniques en les matèries d’identificació genètica, identificació lofoscòpica, identificació 
facial i biomètrica, antropologia forense, documentoscòpia i grafística, i garantir-ne el 
compliment. 

b) Elaborar els estudis i els informes tècnics i pericials propis d’aquestes matèries que 
se li encomanin. 

c) Dur a terme el manteniment de les bases de dades en els àmbits propis de l’Àrea. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 101 

Àrea Central de Criminalística 

Corresponen a l'Àrea Central de Criminalística les funcions següents: 

a) Proposar, per tal de ser aprovades pel procediment establert, les directrius 
tècniques en les matèries de balística, traces instrumentals, química, electrònica i 
informàtica forense, anàlisi i tractament de la imatge i detecció lofoscòpica, i garantir-
ne el compliment. 

b) Elaborar els estudis i els informes tècnics i pericials propis d’aquestes matèries que 
se li encomanin. 



 

 

c) Mantenir les bases de dades en els àmbits propis d'aquesta Àrea. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 102 

Àrea Tècnica de Policia Científica. 

Corresponen a l’Àrea Tècnica de Policia Científica les funcions següents: 

a) Donar suport tècnic a la direcció de la Divisió i suport logístic a les unitats de 
l’especialitat. 

b) Gestionar i coordinar els projectes i la participació en els organismes i fòrums 
nacionals i internacionals en l’àmbit de la policia científica i de les ciències forenses en 
general. 

c) Proposar la formació en l’àmbit de la policia científica. 

d) Gestionar la innovació tecnològica i el desenvolupament de la policia científica i 
donar-hi suport. 

e) Gestionar i coordinar les actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals a 
tots els serveis de l’especialitat. 

f) Elaborar estudis i informes tècnics en l’àmbit de l’anàlisi i la intel·ligència forense. 

g) Supervisar l’ús de les aplicacions informàtiques corporatives i l’administració del 
programari específic de l’àmbit de la policia científica, així com vetllar per la integritat 
de la informació i l’eficiència general de l’operativa informàtica. 

h) Elaborar els indicadors de gestió i explotar les dades que es generen en l’àmbit de 
la policia científica. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 103 

Àrea Territorial i de Coordinació Operativa 

103.1 Corresponen a l’Àrea Territorial i de Coordinació Operativa les funcions 
següents: 

a) Dirigir, coordinar i supervisar les unitats territorials de policia científica. 

b) Realitzar de manera ordinària les inspeccions oculars tecnicopolicials. 

c) Proposar, per tal de ser aprovades pel procediment establert, les directrius 
tècniques i operatives adreçades a les unitats territorials de policia científica, i garantir 
l’adaptació dels procediments de treball de les unitats territorials a les innovacions 
tecnològiques i als estàndards de qualitat. 



 

 

d) Elaborar els estudis i els informes tècnics i pericials de les disciplines forenses que 
se li encomanin. 

e) Efectuar la revisió dels expedients d’investigació en matèria de policia científica en 
l’àmbit territorial. 

f) Promoure i facilitar la cooperació i interacció entre els serveis territorials 
desconcentrats, i entre aquests i els serveis centrals de policia científica. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

103.2 Per a la seva implantació territorial, l’Àrea Territorial i de Coordinació Operativa 
es desconcentra en les unitats territorials de policia científica. 

103.3 Les unitats territorials de policia científica s’implanten a cada regió policial, 
distribuint-se territorialment, dintre de la regió, per criteris d’eficàcia i eficiència. 

Article 104 

Àrea Central d'Anàlisi de la Criminalitat 

Corresponen a l'Àrea Central d'Anàlisi de la Criminalitat les funcions següents: 

a) Recollir, tractar i analitzar la informació relacionada amb l’activitat criminal, amb 
l’objectiu de produir intel·ligència operativa i estratègica per al suport de l’activitat 
policial. 

b) Cercar i obtenir informació, en suport a l’activitat investigadora i a la creació 
d’intel·ligència, provinent de xarxes socials i fonts obertes relacionada amb persones i 
estructures vinculades al crim organitzat, així com emetre directrius tècniques sobre 
aquesta matèria d’aplicació a la Comissaria General. 

c) Proposar, per tal de ser aprovades pel procediment establert, directrius tècniques en 
totes les matèries associades al tractament, gestió i anàlisi de la informació operativa 
rellevant per a la funció d'investigació i, en especial, en les tècniques d’anàlisi 
operativa relacionada amb la intervenció de les comunicacions. 

d) Promoure contactes amb persones i organismes externs amb la finalitat de crear 
coneixement sobre crim organitzat. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 105 

Àrea Central de Mitjans Tècnics 

Corresponen a l’Àrea Central de Mitjans Tècnics les funcions següents: 

a) Efectuar les vigilàncies i els seguiments que li assignin les diferents unitats de la 
Comissaria General. 



 

 

b) Impulsar i implementar, en coordinació amb les unitats de la Policia de la Generalitat 
– Mossos d’Esquadra amb responsabilitats en aquest àmbit, projectes tecnològics 
relacionats amb les funcions de la Comissaria General. 

c) Aportar el suport tecnològic en equipament i operació destinat a l’obtenció 
d’evidències per a les unitats investigadores, sens perjudici de les responsabilitats 
assignades a la Comissaria Superior de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

d) Exercir la interlocució de la Comissaria General en matèria tecnològica amb els 
serveis de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra amb funcions de provisió, 
gestió i contractació de tecnologia i sistemes. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 106 

Àrea Tècnica d’Investigació Criminal 

Corresponen a l’Àrea Tècnica d’Investigació Criminal les funcions següents: 

a) Donar suport tècnic i assessorament als principals comandaments de la Comissaria 
General en relació amb l’exercici de les responsabilitats directives, així com en matèria 
de relacions operatives amb altres cossos policials i organismes de coordinació. 

b) Constituir-se en l’enllaç operatiu i dur a terme la interlocució, tractament i intercanvi 
d’informació amb altres cossos policials i organismes de coordinació, en relació amb 
les funcions pròpies de la Comissaria General. 

c) Proposar, per tal de ser aprovades pel procediment establert, directrius tècniques 
relacionades amb la funció investigadora o qualsevol altra documentació de caràcter 
tècnic en l’àmbit de la Comissaria General. 

d) Supervisar i avaluar els processos de treball dels diferents serveis de la comissaria 
general, així com fer el manteniment operatiu de la documentació policial. 

e) Fer el seguiment de les investigacions, amb la finalitat de detectar aquelles que, per 
la seva rellevància, extensió territorial o especialització, siguin susceptibles de ser 
assumides per les unitats centrals o territorials de la Comissaria General. 

f) Cercar, detectar i tractar fonts humanes d’informació que generin intel·ligència 
policial sobre activitats delictives i estructures criminals, i generar coneixement policial 
per al disseny de les estratègies de prevenció i neutralització d’activitats criminals, així 
com generar directrius tècniques en aquesta matèria. 

g) Col·laborar amb les divisions i àrees de la Comissaria General, amb la finalitat de 
fer el seguiment, avaluació i anàlisi dels fenòmens criminals propis de les seves 
respectives competències. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 



 

 

Article 107 

Àrea Central de Coordinació i Enllaç 

Corresponen a l’Àrea Central de Coordinació i Enllaç les funcions següents: 

a) Dur a terme una interlocució permanent amb els diferents òrgans de l’Administració 
de justícia presents a la ciutat de Barcelona, amb la finalitat d’assolir la millora 
permanent en el suport i auxili a la Judicatura i la Fiscalia de la Policia de la Generalitat 
– Mossos d’Esquadra en funcions de policia judicial. 

b) Realitzar investigacions de fets per delegació i comissió de la Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de la Fiscalia Provincial de Barcelona i de les 
diferents fiscalies especialitzades, llevat d’aquells casos en què aquestes 
investigacions estiguin expressament assignades a altres unitats de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

c) Donar compliment a les diferents comissions rogatòries internacionals, tutelades pel 
Ministeri Fiscal.  

d) Dur a terme la coordinació operativa amb l’administració penitenciària en relació 
amb l’àmbit competencial de la Comissaria General. 

e) Cercar, localitzar i detenir els interns penitenciaris evadits o no retornats. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 108 

Oficina de Suport 

L’Oficina de Suport de la Comissaria General d’Investigació Criminal té les funcions 
que estableix l’article 2.9. 

Article 109 

Comissaria General d'Informació 

109.1 Corresponen a la Comissaria General d'Informació les funcions següents: 

a) Prevenir, investigar i perseguir les activitats criminals que comportin una amenaça 
per a l'exercici individual o col·lectiu de les llibertats, la seguretat de les persones, la 
pau o la cohesió social, quan l’ànim de lucre no sigui la finalitat última de l’activitat. 

b) Recollir i tractar la informació de caràcter operatiu referida als extremismes violents. 

c) Recollir i tractar la informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i 
social i a l'activitat institucional, amb la finalitat de poder dur a terme una valoració 
d’amenaces i riscos. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 



 

 

109.2 De la Comissaria General d'Informació en depenen: 

a) La Divisió d’Intel·ligència. 

b) La Divisió d’Operacions. 

c) L’Àrea Central Tecnològica de la Informació. 

d) L’Oficina de Suport. 

Article 110 

Divisió d’Intel·ligència 

110.1 Corresponen a la Divisió d’Intel·ligència les funcions següents: 

a) Elaborar, obtenir, gestionar i coordinar la intel·ligència en l’àmbit de la Comissaria 
General. 

b) Coordinar les àrees de la Divisió per tal de garantir la coherència del cicle de la 
intel·ligència. 

c) Garantir la cohesió entre la planificació de l’obtenció d’informació i les amenaces i 
riscos definits pels analistes. 

d) Garantir canals i fluxos d’informació eficaços i eficients a la pròpia Comissaria 
General. 

e) Elaborar documentació que faciliti la presa de decisions de la direcció en relació 
amb les amenaces i riscos. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

110.2 De la Divisió d’Intel·ligència en depenen: 

a) L’Àrea Central d’Obtenció d’Informació. 

b) L’Àrea Central d’Anàlisi i Elaboració d’Intel·ligència. 

Article 111 

Àrea Central d’Obtenció d’Informació 

Corresponen a l’Àrea Central d’Obtenció d’Informació les funcions següents: 

a) Gestionar, coordinar i centralitzar tota la informació que genera la pròpia Àrea i les 
àrees d’informació territorial. 

b) Obtenir informació operativa en l’àmbit de les responsabilitats de la Comissaria 
General d’Informació. 



 

 

c) Establir i coordinar les relacions entre la Comissaria General i altres operadors que 
puguin ser rellevants en relació amb les seves funcions. 

d) Exercir la interlocució i l’enllaç amb la xarxa de col·laboració de seguretat privada, i 
la funció relacional amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat, amb l’Audiència 
Nacional i amb les persones, organismes o entitats que siguin rellevants per a l’Àrea. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 112 

Àrea Central d’Anàlisi i Elaboració d’Intel·ligència 

Corresponen a l’Àrea Central d’Anàlisi i Elaboració d’Intel·ligència les funcions 
següents: 

a) Proveir la Divisió d’Intel·ligència de la capacitat eficient i efectiva per elaborar 
productes d’intel·ligència. 

b) Col·laborar amb la Divisió d’Operacions en les investigacions, aportant serveis i 
productes d’anàlisi. 

c) Elaborar productes d’intel·ligència a partir de l’anàlisi de la informació operativa 
referida a persones, grups o organitzacions criminals en l’àmbit propi de la Comissaria 
General. 

d) Identificar, analitzar i valorar els fenòmens que creen inseguretat i que poden ser 
una amenaça per a la seguretat, l’ordre públic i la pau social. 

e) Analitzar les realitats delinqüencials per identificar tendències futures. 

f) Estudiar, avaluar i analitzar els processos de radicalització que puguin generar 
comportaments extremistes violents i fer-ne el seguiment. 

g) Crear i mantenir una xarxa de reserva d’intel·ligència. 

h) Analitzar i avaluar les persones o col·lectius que utilitzin mitjans o tècniques de 
persuasió coercitiva, d’alteració o control de la personalitat per aconseguir els seus 
objectius, i fer-ne el seguiment. 

i) Exercir la interlocució i l’enllaç amb la xarxa de col·laboració de seguretat privada, 
amb l’Audiència Nacional i amb les persones o entitats que siguin rellevants per a 
l’Àrea. 

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 113 

Divisió d’Operacions 

113.1 Corresponen a la Divisió d’Operacions les funcions següents: 



 

 

a) Recollir informació i fer el seguiment de les conflictivitats laborals i socials per a la 
previsió de possibles escenaris que puguin afectar la seguretat pública. 

b) Prevenir, investigar i perseguir il·lícits penals sense ànim de lucre que es produeixin 
en el marc d’expressions violentes de conflictivitats socials i laborals. 

c) Prevenir, investigar i perseguir l’ús de la violència amb finalitats d’imposició 
ideològica. 

d) Prevenir, investigar i perseguir les activitats de les persones, grups i organitzacions 
que realitzin activitats amb finalitats terroristes. 

e) Coordinar les àrees de la Divisió amb l’objectiu d’optimitzar els resultats en relació 
amb les funcions que tenen encomanades. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

113.2 De la Divisió d’Operacions en depenen: 

a) L’Àrea Central Operativa d’Informació. 

b) L’Àrea Central de Contraterrorisme. 

c) Les àrees d’informació territorial. 

d) L’Àrea Central de Coordinació d’Operacions. 

Article 114 

Àrea Central Operativa d’Informació 

Corresponen a l’Àrea Central Operativa d’Informació les funcions següents: 

a) Prevenir, investigar i perseguir les persones i organitzacions criminals relacionades 
amb amenaces provinents de l’extremisme violent. 

b) Exercir la direcció tècnica dels serveis d’informació desconcentrats territorialment en 
els àmbits propis de l’Àrea. 

c) Instruir i investigar els fets relacionats amb els delictes d’odi i discriminació i aquells 
comesos amb ocasió de desordres públics de caràcter més greu. 

d) Exercir la direcció tècnica de les unitats investigadores de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra en matèria d’odi i discriminació. 

e) Coordinar els serveis de la Comissaria General d’Informació en el control dels grups 
extremistes violents en l’àmbit esportiu. 

f) Facilitar i liderar la coordinació amb el Ministeri Fiscal i la Judicatura en les matèries 
responsabilitat d'aquesta Àrea. 



 

 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 115 

Àrea Central de Contraterrorisme 

Corresponen a l’Àrea Central de Contraterrorisme les funcions següents: 

a) Prevenir, investigar i perseguir persones i organitzacions criminals relacionades 
amb l’amenaça terrorista. 

b) Exercir la direcció tècnica i operativa dels serveis d’informació desconcentrats 
territorialment en els àmbits propis de l’Àrea. 

c) Liderar, impulsar i coordinar projectes i l’activitat policial relativa als processos de 
radicalització violenta. 

d) Facilitar la coordinació amb el Ministeri Fiscal i la Judicatura en les matèries que són 
responsabilitat d’aquesta Àrea. 

e) Coordinar i dirigir l’activitat relativa a la previsió de riscos d’esdeveniments rellevants 
amb afectació a la seguretat ciutadana. 

f) Generar coneixement sobre entorns individuals o col·lectius que puguin ser 
facilitadors de radicalització violenta o activitat terrorista. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 116 

Àrees d’informació territorial 

116.1 Corresponen a les àrees d’informació territorial les funcions següents: 

a) Exercir la representació i les funcions pròpies de la Comissaria General d'Informació 
a les regions policials. 

b) Exercir les relacions amb els comandaments de les regions policials i, quan 
s'escaigui, de les àrees bàsiques policials, amb la finalitat d'aportar informació rellevant 
en l’àmbit sociolaboral per al desenvolupament correcte de les responsabilitats de la 
Comissaria General i de les responsabilitats de les regions policials en allò que pugui 
coadjuvar en les funcions que els són pròpies, d’acord amb el que estableixen els 
articles 17.4 i 17.6. 

c) Establir canals de comunicació vàlids i fiables amb les unitats territorials per tal 
d’obtenir informació rellevant per al desenvolupament de les responsabilitats de la 
Comissaria General. 

d) Dur a terme, en l’àmbit territorial, l’obtenció d’informació, la seva avaluació i 
interpretació en els àmbits d’actuació propis de la Comissaria General. 



 

 

e) Exercir les tasques pròpies pel que fa a prevenció i detecció d’extremismes violents 
a la regió policial. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

116.2 Per la seva implantació territorial, la Comissaria General d’Informació es 
desconcentra en les àrees d’informació territorial, ubicades a cada regió policial. 

Article 117 

Àrea Central de Coordinació d’Operacions 

Corresponen a l’Àrea Central de Coordinació d’Operacions les funcions següents: 

a) Coadjuvar en les funcions de direcció i coordinació de les àrees de la Divisió 
d’Operacions. 

b) Establir canals de comunicació vàlids i fiables amb les àrees d’informació territorials 
per tal d’obtenir informació rellevant per al desenvolupament de les responsabilitats de 
la Comissaria General. 

c) Avaluar l’activitat de les àrees d’informació territorials i cooperar en la seva 
supervisió. 

d) Dissenyar els dispositius que afectin diferents àrees de la Divisió i prestar-los el 
suport necessari. 

e) Prestar el suport operatiu i exercir la interlocució amb altres serveis als centres de 
comandament establerts per al seguiment de dispositius. 

f) Exercir la direcció tècnica i el suport operatiu en relació amb la resta d’àrees de la 
Divisió. 

g) Donar suport especialitzat als serveis de la Divisió en matèria de vigilàncies i 
seguiments. 

h) Liderar i coordinar tècnicament les iniciatives de prevenció i detecció de processos 
de radicalització violenta. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 118 

Àrea Central Tecnològica de la Informació 

Corresponen a l’Àrea Central Tecnològica de la Informació, d’acord amb les directrius 
establertes pel Departament i pels òrgans responsables de la transformació digital, 
sistemes d’informació, la ciberseguretat i les infraestructures digitals de la Generalitat 
de Catalunya, i en coordinació amb els serveis responsables de les tecnologies de la 
informació i la comunicació de la Generalitat, les funcions següents: 



 

 

a) Impulsar i implementar projectes tecnològics relacionats amb les funcions de la 
Comissaria General d’Informació, en coordinació amb les unitats de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra amb responsabilitats en aquest àmbit. 

b) Identificar i planificar les necessitats tecnològiques de la Comissaria General. 

c) Establir les directrius tècniques tecnològiques en relació amb els diversos processos 
de treball de la Comissaria General. 

d) Exercir la interlocució ordinària de la Comissaria General d’Informació amb la 
Comissaria General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit 
tecnològic. 

e) Investigar i obtenir informació de l’activitat en l’àmbit virtual de persones, grups o 
organitzacions terroristes que defensin la violència i que siguin una amenaça per a la 
seguretat de les persones, la pau i la cohesió social. 

f) Desenvolupar, instal·lar i mantenir els mitjans tècnics complementaris per a les 
investigacions i àmbits d’interès propis de la Comissaria General d’Informació. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 119 

Oficina de Suport 

L'Oficina de Suport de la Comissaria General d’Informació té les funcions que estableix 
l'article 2.9. 

Article 120 

Comissaria General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

120.1 Correspon a la Comissaria General de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació la competència sobre els sistemes i les tecnologies de la informació 
específics per a la realització de les funcions pròpies de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra, d’acord amb les directrius establertes pel Departament i els 
òrgans responsables de la transformació digital, sistemes d’informació, la 
ciberseguretat i les infraestructures digitals de la Generalitat de Catalunya, en 
coordinació amb els organismes competents en la seva execució. D’acord amb això, li 
corresponen les funcions següents: 

a) Proposar l’estratègia de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en matèria 
de tecnologies de la informació i la comunicació, i supervisar-ne i avaluar-ne la 
implantació, en coordinació amb els serveis responsables de les tecnologies de la 
informació i la comunicació de la Generalitat. 

b) Exercir, en nom de la Prefectura, la interlocució de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra amb els òrgans competents del Departament d’Interior, de la 



 

 

Direcció General de la Policia, de l’Administració de la Generalitat i amb la resta 
d’administracions públiques, en matèria de sistemes d’informació, telecomunicacions i 
ciberseguretat. 

c) Dirigir l’estratègia d’implementació del Pla de transformació digital de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra o de qualsevol altre pla estratègic de l’àmbit propi de 
la Comissaria General, en coordinació amb els serveis responsables de les 
tecnologies de la informació i la comunicació de la Generalitat. 

d) Coordinar la definició i planificació de necessitats i participar en l’elaboració 
pressupostària relativa als mitjans relacionats amb els àmbits propis de la Comissaria 
General. 

e) Col·laborar amb els organismes públics competents en la proposta, planificació, 
desenvolupament i avaluació dels sistemes d’informació corporatius vinculats amb 
l’Administració digital. 

f) Dissenyar i implantar les polítiques de ciberseguretat de tots els sistemes que 
continguin dades relacionades amb les funcions pròpies de la Policia de la Generalitat 
– Mossos d’Esquadra, o bé dels seus membres, en coordinació amb els organismes 
competents en la seva execució. 

g) Gestionar els sistemes d’informació policial i establir els requisits dels sistemes 
d’inspecció i la realització d’auditories en relació amb la utilització correcta de les 
tecnologies de la informació i comunicacions policials. 

h) Donar suport tecnològic a les diferents unitats de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 

i) Proposar i implementar les estratègies que permetin situar el cos de Mossos 
d’Esquadra a l’avantguarda de les novetats i el desenvolupament tecnològic. 

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

120.2 De la Comissaria General de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
en depenen: 

a) La Divisió de Sistemes i Telecomunicacions. 

b) La Divisió de Ciberseguretat i Sistemes Especials. 

c) L’Àrea de Desenvolupament Tecnològic. 

d) L’Oficina de Suport. 

Article 121 

Divisió de Sistemes i Telecomunicacions 



 

 

121.1 Corresponen a la Divisió de Sistemes i Telecomunicacions les funcions 
següents: 

a) Participar en la definició i la proposta dels criteris policials que s’han d’establir en 
matèria de sistemes d'informació policials i telecomunicacions. 

b) Donar assessorament i suport als serveis de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra en l’àmbit de la gestió de les dades policials. 

c) Garantir la qualitat de les dades dels sistemes d’informació de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra i vetllar per la qualitat de les dades dels cossos de 
policia local, policia municipal i guàrdies urbanes de Catalunya amb les quals 
interoperen per al compliment de les seves funcions. 

d) Impulsar el disseny, definició, implantació, seguiment i avaluació dels sistemes 
d'informació policials i participar-hi. 

e) Centralitzar i coordinar la gestió telemàtica dels requeriments judicials. 

f) Cercar i identificar estratègies i sistemes d’evolució i innovació, proposant mesures 
per a la transformació dels processos i dels procediments policials mitjançant les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

121.2 De la Divisió de Sistemes i Telecomunicacions en depenen: 

a) L’Àrea de Projectes i Sistemes. 

b) L’Àrea de Govern de Dades Policials. 

c) L’Àrea de Suport en Telecomunicacions. 

Article 122 

Àrea de Projectes i Sistemes 

Corresponen a l’Àrea de Projectes i Sistemes les funcions següents: 

a) Dirigir, coordinar i supervisar els programes i projectes específics per a la funció 
policial del cos de Mossos d’Esquadra de l’àmbit de les tecnologies de la informació i 
la comunicació de caràcter policial. 

b) Vetllar per l'adequació dels projectes policials de l'àmbit de les tecnologies de la 
informació i la comunicació a les estratègies de l’organització policial. 

c) Assegurar la qualitat dels projectes sobre tecnologies de la informació i la 
comunicació de caràcter policial, desenvolupats tant en l’àmbit intern com a través de 
tercers. 



 

 

d) Assessorar la Prefectura de la Policia en la presa de decisions i fer recomanacions 
en projectes específics sobre tecnologies de la informació i la comunicació. 

e) Gestionar la cartera de projectes sobre tecnologies de la informació i la comunicació 
de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

f) Desenvolupar, si escau, programes i projectes específics per a la funció policial del 
cos de Mossos de Esquadra amb personal propi. 

g) Facilitar la gestió del canvi derivada de cada projecte sobre tecnologies de la 
informació i la comunicació de caràcter policial. 

h) Participar en els projectes d'implantació de l'Administració digital i la interoperabilitat 
dels sistemes d'informació estatals i internacionals vinculats a la funció policial. 

i) Col·laborar amb els organismes públics competents en la proposta, planificació, 
desenvolupament i avaluació dels sistemes d’informació corporatius vinculats amb la 
transformació digital, els sistemes d’informació, la ciberseguretat i les infraestructures 
digitals de la Generalitat de Catalunya. 

j) Donar suport a l’usuari en l’ús de les aplicacions i sistemes de caràcter policial. 

k) Dur a terme la supervisió i el seguiment dels Acords de Nivell de Servei derivats de 
les aplicacions i sistemes de tecnologies de la informació i la comunicació que donen 
suport a l’organització policial. 

l) Dur a terme la recerca de la innovació referent a les tecnologies digitals avançades, 
establint col·laboracions i sinèrgies amb centres de recerca i innovació mitjançant la 
generació de projectes conjunts. 

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 123 

Àrea de Govern de Dades Policials 

Corresponen a l'Àrea de Govern de Dades Policials les funcions següents: 

a) Definir les dades mestres de l’organització policial i determinar com es duu a terme 
la seva gestió. 

b) Proposar el sistema de dades massives a adoptar i la seva modalitat de govern. 

c) Establir el grau d’utilització d’aquest sistema de dades en relació amb la presa de 
decisions i les tecnologies necessàries per a la seva implantació. 

d) Exercir d’oficina d’enllaç i gestió de les alertes de la Base de Dades 
d’Assenyalaments Nacionals/Sistema d’Informació Schengen i de totes aquelles bases 
de dades amb informació d’interès policial, així com dur a terme la interlocució amb els 
organismes encarregats de mantenir-les. 



 

 

e) Administrar l’aplicació telemàtica de gestió de requeriments judicials.  

f) Donar suport tècnic al Servei d’Assessorament Jurídic en la tramitació i l’execució 
dels expedients administratius relatius al compliment de la normativa en matèria de 
protecció de dades. 

g) Promoure la introducció de sistemes d’analítica avançada i predictiva amb l’ús de 
tècniques de tractament massiu de la informació i d’intel·ligència artificial, per millorar 
la presa de decisions i avançar cap a la prestació de serveis personalitzats. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 124 

Àrea de Suport en Telecomunicacions 

Corresponen a l’Àrea de Suport en Telecomunicacions les funcions següents: 

a) Impulsar i participar en tot allò relatiu a tecnologies basades en la comunicació 
telemàtica i telecomunicacions vinculades a la funció policial. 

b) Exercir la interlocució amb les unitats tecnològiques que donen suport al cos de 
Mossos d’Esquadra en l’àmbit de les telecomunicacions, dispositius de mobilitat i 
multimèdia. 

c) Fer les comprovacions i proves pilot per a la validació dels equips de 
telecomunicacions, dispositius de mobilitat i multimèdia. 

d) Proposar criteris d’assignació i estàndards relatius als equips de telecomunicacions, 
dispositius de mobilitat i multimèdia. 

e) Dur a terme les funcions de recerca, desenvolupament i innovació per tal que els 
nous sistemes o equips a implementar siguin compatibles amb l’estratègia de 
tecnologies d’informació i comunicació del cos de Mossos d’Esquadra. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 125 

Divisió de Ciberseguretat i Sistemes Especials 

125.1 Corresponen a la Divisió de Ciberseguretat i Sistemes Especials les funcions 
següents: 

a) Gestionar la seguretat dels sistemes de tecnologies de la informació i la 
comunicació que continguin dades relacionades amb les funcions pròpies de la Policia 
de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, o bé dels seus membres. 

b) Garantir les polítiques de seguretat tecnològica en relació amb tots els sistemes de 
tecnologies de la informació i la comunicació que continguin dades relacionades amb 



 

 

les funcions pròpies de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, o bé dels 
seus membres. 

c) Proposar les normatives de ciberseguretat de tots els sistemes de tecnologies de la 
informació i la comunicació que continguin dades relacionades amb les funcions 
pròpies de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, o bé dels seus membres, 
per tal de ser aprovades d’acord amb el procediment establert. 

d) Proposar i impulsar accions formatives i de conscienciació relatives a la 
ciberseguretat. 

e) Gestionar els sistemes tecnològics d’intervenció de les comunicacions i coordinar 
les actuacions tècniques relatives a aquests sistemes. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

125.2 De la Divisió de Ciberseguretat i Sistemes Especials en depenen: 

a) L’Àrea de Ciberseguretat. 

b) L’Àrea de Governança de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació. 

c) L’Àrea de Sistemes Especials. 

Article 126 

Àrea de Ciberseguretat 

Corresponen a l’Àrea de Ciberseguretat les funcions següents: 

a) Exercir la interlocució amb els diversos estaments i òrgans de les administracions 
públiques en els àmbits propis de l’Àrea. 

b) Desenvolupar les polítiques de ciberseguretat que han de governar els usuaris i 
productes de tots els sistemes que continguin dades relacionades amb les funcions 
pròpies de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, o bé dels seus membres. 

c) Homologar, abans que s’implementi, qualsevol sistema relatiu a la ciberseguretat 
implantat en l’àmbit de la Direcció General de la Policia. 

d) Establir i implementar el maquinari i el programari relacionat amb la ciberseguretat 
de tots els sistemes que continguin dades relacionades amb les funcions pròpies de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, o bé dels seus membres. 

e) Gestionar la vigilància contínua dels sistemes policials, incorporant la detecció de 
vulnerabilitats, amenaces i la gestió del risc. 

f) Donar una resposta adequada davant incidents de seguretat dels sistemes policials. 

g) Elaborar la intel·ligència del cos de Mossos d’Esquadra relativa a la ciberseguretat. 



 

 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 127 

Àrea de Governança de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació 

Corresponen a l’Àrea de Governança de la Seguretat de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació les funcions següents: 

a) Exercir la interlocució amb els diversos estaments i òrgans de les administracions 
públiques en els àmbits propis de l’Àrea. 

b) Establir com s'aplica la normativa de ciberseguretat de caràcter general als sistemes 
i equipament informàtic de tots els sistemes que continguin dades relacionades amb 
les funcions pròpies de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, o bé dels 
seus membres. 

c) Proposar les actualitzacions relatives a la normativa de ciberseguretat de tots els 
sistemes que continguin dades relacionades amb les funcions pròpies de la Policia de 
la Generalitat – Mossos d’Esquadra, o bé dels seus membres. 

d) Proposar accions formatives i de conscienciació dels riscos inherents a l’ús de 
sistemes de tecnologies de la informació i la comunicació. 

e) Dur a terme la governança dels certificats d'autenticació i signatura pseudoanònims 
i nominals del cos de Mossos d’Esquadra. 

f) Dur a terme les auditories de contingut i d’ús del conjunt de sistemes de tecnologies 
de la informació i la comunicació policials. 

g) Exercir la gestió d'usuaris dels sistemes de tecnologies de la informació i la 
comunicació de la Direcció General de la Policia. 

h) Fer el seguiment del compliment de la normativa relativa a ciberseguretat. 

i) Elaborar procediments, protocols i guies de ciberseguretat. 

j) Participar en plans formatius relatius als àmbits propis de l’Àrea. 

k) Dur a terme les homologacions legals de tots els sistemes de tecnologies de la 
informació i la comunicació que continguin dades relacionades amb les funcions 
pròpies de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, o bé dels seus membres. 

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 128 

Àrea de Sistemes Especials 

Corresponen a l’Àrea de Sistemes Especials les funcions següents: 



 

 

a) Gestionar els sistemes d’intervenció de les comunicacions i altres sistemes de 
suport a la investigació, garantir-ne l’operativitat i constituir-se en interlocutors de les 
unitats d’investigació, en relació amb els manaments judicials relatius a aquest àmbit. 

b) Realitzar una activitat permanent de recerca per a la millora dels sistemes 
esmentats en l’apartat anterior. 

c) Exercir, en l’àmbit de les funcions pròpies de l’Àrea, la interlocució amb els diferents 
proveïdors de serveis d’internet. 

d) Realitzar contramesures en l’àmbit de les tecnologies de la comunicació. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 129 

Àrea de Desenvolupament Tecnològic 

Corresponen a l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic les funcions següents: 

a) Fer el seguiment, la coordinació i la monitorització dels projectes de tecnologies de 
la informació i la comunicació que determini la Comissaria General. 

b) Participar en l’elaboració, proposta i seguiment de l’execució del pressupost 
assignat a les tecnologies de la informació i la comunicació de la Direcció General de 
la Policia. 

c) Promoure el desenvolupament tecnològic i l’actualització digital del cos de Mossos 
d’Esquadra, en el marc de les competències de la Comissaria General. 

d) Liderar i coordinar els grups de treball, relacionats amb els projectes de 
desenvolupament tecnològic de la Direcció General, que determini la Comissaria 
General. 

e) Exercir les funcions de recerca, desenvolupament i innovació, no específicament 
assignades a altres unitats de la Comissaria General, en aquells àmbits que es 
determini. 

f) Assumir una primera interlocució amb la resta d’unitats de la Direcció General en 
l’àmbit de les competències de la Comissaria General. 

g) Donar suport a la resta d'unitats de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
en la generació de bones pràctiques, mètodes i estàndards en la gestió de projectes 
de tecnologies de la informació i la comunicació. 

h) Assumir de forma unificada la gestió i arxivament de la documentació tècnica 
generada per la Comissaria General. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 



 

 

Article 130 

Oficina de Suport 

L'Oficina de Suport de la Comissaria General de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació té les funcions que estableix l'article 2.9. 

Article 131 

Divisió d’Escortes 

131.1 Corresponen a la Divisió d’Escortes les funcions següents: 

a) Garantir la seguretat i protecció de les persones que se li encomanin. 

b) Dirigir, coordinar i supervisar les àrees de la Divisió. 

c) Mantenir la interlocució amb altres unitats policials amb funcions relacionades amb 
les pròpies de la Divisió. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

131.2 De la Divisió d'Escortes en depenen: 

a) L’Àrea de Seguretat de la Presidència de la Generalitat. 

b) L’Àrea de Seguretat d'Autoritats. 

Article 132 

Àrea de Seguretat de la Presidència de la Generalitat 

Corresponen a l'Àrea de Seguretat de la Presidència de la Generalitat les funcions 
següents: 

a) Garantir la seguretat i protecció del president o la presidenta de la Generalitat i dels 
expresidents. 

b) Dur a terme la protecció d’altres persones que se li encomanin. 

c) Dirigir i supervisar els serveis de protecció que se li encomanin. 

d) Participar en els requeriments envers la seguretat física del Palau de la Generalitat i 
els domicilis del president i expresidents de la Generalitat. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 133 

Àrea de Seguretat d'Autoritats 

Corresponen a l'Àrea de Seguretat d'Autoritats les funcions següents: 



 

 

a) Garantir la seguretat i protecció de les persones i autoritats que se li encomanin, 
sens perjudici de les funcions assignades a l’Àrea de Seguretat de Presidència de la 
Generalitat. 

b) Dirigir i supervisar els serveis de protecció que se li encomanin. 

c) Participar en els requeriments envers la seguretat física de les seus institucionals i 
domicilis de les autoritats i persones que se li encomanin. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 134 

Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació 

134.1 Corresponen a la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i 
Mediació les funcions següents: 

a) Gestionar les relacions institucionals de la Direcció General de la Policia amb les 
altres institucions, administracions i operadors que formen part del sistema de 
seguretat pública. 

b) Supervisar la implantació de les polítiques d’igualtat, equitat i diversitat a la Direcció 
General i l’aplicació de la transversalitat de gènere i interseccional en els diferents 
àmbits organitzatius. 

c) Definir línies d'actuació que permetin a la Direcció General enfortir les relacions per 
a la cooperació internacional, afavorir la participació en els instruments i mecanismes 
supranacionals de lluita contra la delinqüència, proposar programes i implicar-se en 
projectes que millorin la internacionalització de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra. 

d) Impulsar la mediació, la resolució alternativa de conflictes, el diàleg i la cooperació 
per tal d'afavorir l’assoliment de solucions satisfactòries per a les parts. 

e) Impulsar iniciatives per a la consolidació de la reputació de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra, vetllant per la projecció d’una imatge adient com a 
institució responsable de la seguretat pública. 

f) Gestionar les informacions sol·licitades per altres organismes, públics o privats, o 
per la mateixa ciutadania, i fer-ne el seguiment. 

g) Dirigir i coordinar les propostes de recompensa i distincions del personal de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

h) Dur a terme la direcció estratègica del web corporatiu i del procés d’obertura i 
publicació de dades obertes de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, 
garantint el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació 
publica de la Direcció General. 



 

 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

134.2 La Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació és 
assistida per la Comissaria General de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació en els aspectes tècnics que requereixi. 

134.3 De la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació en 
depenen: 

a) La Divisió de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana. 

b) La Divisió de Mediació i Diàleg. 

c) L’Àrea de Cooperació Internacional. 

d) L’Àrea d’Igualtat, Equitat i Diversitat. 

e) L’Àrea de Responsabilitat Social Corporativa. 

f) L’Àrea Tècnica de Suport. 

Article 135 

135.1 Divisió de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana 

Corresponen a la Divisió de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana les funcions 
següents: 

a) Fomentar el diàleg i la cooperació amb els organismes, entitats i particulars i exercir 
de contacte referent en l’àmbit de la Direcció General de la Policia. 

b) Participar en comissions, grups de treball i esdeveniments públics i privats, 
impulsant les relacions amb organismes i entitats per millorar el servei que la Policia 
de la Generalitat – Mossos d’Esquadra dispensa a la ciutadania. 

c) Supervisar la resposta aportada als tràmits parlamentaris, consultes del Síndic de 
Greuges, entitats defensores dels drets humans i requeriments similars, així com els 
vinculats a l’àmbit de la llei de la transparència i el bon govern. 

d) Coordinar, en col·laboració amb la Prefectura de la Policia, campanyes de 
conscienciació i de prevenció adreçades a institucions, empreses i ciutadania, establint 
les relacions de cooperació amb ens públics i privats. 

e) Atendre les peticions ciutadanes relacionades amb la seguretat pública adreçades a 
la Direcció General. 

f) Vetllar pel tractament i la publicació de les dades de la Direcció General, d’acord 
amb la Llei de transparència i bon govern. 

g) Difondre i donar a conèixer la història del cos de Mossos d’Esquadra i promoure la 
recuperació del seu patrimoni històric. 



 

 

h) Supervisar i validar l’ús de la identitat corporativa de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

135.2 De la Divisió de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana en depenen: 

a) L’Àrea de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana. 

b) L’Àrea de Transparència i Prevenció. 

Article 136 

Àrea de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana 

Corresponen a Àrea de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana les funcions 
següents: 

a) Gestionar la interlocució amb els organismes i entitats de defensa dels drets 
humans i exercir de contacte referent en l’àmbit de la Direcció General de la Policia. 

b) Participar en les comissions i grups de treball i mantenir les relacions de cooperació 
amb les entitats i institucions que es determinin. 

c) Gestionar les peticions de la ciutadania vinculades amb la seguretat pública 
adreçades a la Direcció General a través de qualsevol mitjà. 

d) Atendre els suggeriments, agraïments i queixes de la ciutadania en relació amb les 
actuacions en què intervinguin els membres de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra. 

e) Fer el seguiment i la coordinació de la informació operativa necessària per tal de 
donar resposta als tràmits parlamentaris, consultes del Síndic de Greuges, entitats 
defensores dels drets humans i altres requeriments similars. 

f) Participar i col·laborar en l’organització de jornades, congressos, fires i altres 
esdeveniments que determini la persona titular de la Direcció General, i que 
contribueixin a la millora de la reputació corporativa de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 137 

Àrea de Transparència i Prevenció 

Corresponen a l’Àrea de Transparència i Prevenció les funcions següents: 

a) Gestionar el tractament i publicació de les dades obertes de la Direcció General de 
la Policia, d’acord amb la Llei de transparència i bon govern. 



 

 

b) Gestionar les sol·licituds vinculades a l’exercici del dret d’accés a la informació 
pública en l’àmbit de la Direcció General. 

c) Supervisar, coordinar i gestionar tota la informació que sigui susceptible de ser 
incorporada al web corporatiu. 

d) Proposar i gestionar l’ús de la identitat corporativa de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 

e) Recollir, identificar, traslladar i adaptar les necessitats preventives en matèria de 
seguretat i elaborar els materials corporatius per a la realització de campanyes de 
prevenció, en col·laboració amb la Prefectura de la Policia. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 138 

Divisió de Mediació i Diàleg 

138.1 Corresponen a la Divisió de Mediació i Diàleg les funcions següents: 

a) Treballar per a la prevenció dels conflictes socials i promoure el diàleg i la gestió 
positiva del conflicte en tots els àmbits que interfereixin en la seguretat ciutadana. 

b) Vetllar per la promoció del civisme i la convivència en aquelles situacions d’especial 
rellevància social que determini la Direcció General. 

c) Impulsar i supervisar la interlocució amb organitzacions, serveis i institucions 
relacionades amb la mediació o altres serveis anàlegs o similars. 

d) Intervenir sobre les problemàtiques de les parts cercant la resolució del conflicte 
mitjançant la mediació, restablint vincles i millorant la convivència ciutadana. 

e) Supervisar la col·laboració i la cooperació amb les unitats territorials de la Policia de 
la Generalitat – Mossos d’Esquadra en les funcions de gestió positiva del conflicte, 
diàleg i mediació. 

f) Adequar i harmonitzar les activitats de mediació i diàleg als objectius i necessitats de 
la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i proposar directrius tècniques en 
aquest àmbit per al conjunt del cos de Mossos d’Esquadra. 

g) Proposar la formació interna i l’homogeneïtzació en aquestes matèries, transmetent 
al conjunt de l’organització la importància de prioritzar el diàleg, la gestió positiva del 
conflicte i la mediació en l’activitat policial. 

h) Participar en la resolució de conflictes interns dins de l’organització policial, 
mitjançant la participació en comissions internes de resolució de conflictes. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 



 

 

138.2 De la Divisió de Mediació i Diàleg en depenen: 

a) L’Àrea de Mediació. 

b) L’Àrea de Diàleg. 

c) L’Àrea de Coordinació Territorial. 

Article 139 

Àrea de Mediació 

Corresponen a l’Àrea de Mediació les funcions següents: 

a) Intervenir en els processos de resolució de les problemàtiques de les parts 
mitjançant la mediació, restablint vincles i participant de la millora de la convivència 
ciutadana. 

b) Efectuar la interlocució amb organitzacions, serveis i institucions de l’àmbit de la 
mediació o altres serveis anàlegs o similars. 

c) Participar en la resolució de conflictes interns de l’organització policial mitjançant la 
participació en comissions internes de resolució de conflictes. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 140 

Àrea de Diàleg 

Corresponen a l’Àrea de Diàleg les funcions següents: 

a) Treballar anticipadament sobre els conflictes socials i promoure la seguretat 
ciutadana a través del diàleg i la gestió positiva del conflicte. 

b) Promoure el civisme i la convivència en aquelles situacions d’especial rellevància 
social que determini la Direcció General de la Policia. 

c) Gestionar el seguiment i la intervenció en totes les concentracions i manifestacions 
en què sigui requerida la seva participació. 

d) Participar en reunions prèvies o posteriors, amb diferents organismes, entitats, 
institucions i serveis que intervenen en esdeveniments en els quals és necessari 
prioritzar la mediació i el diàleg. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 141 

Àrea de Coordinació Territorial  

Corresponen a l’Àrea de Coordinació Territorial les funcions següents: 



 

 

a) Col·laborar i cooperar amb les unitats territorials de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra en les funcions de gestió positiva del conflicte, diàleg i mediació i 
assumir-ne les que, per la seva complexitat, es determini. 

b) Afavorir les actituds de diàleg, gestió positiva del conflicte i mediació al si de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i proposar la formació interna i 
l’homogeneïtzació en aquestes matèries per a tot el cos de Mossos d’Esquadra. 

c) Proposar directrius tècniques per tal d’adequar i harmonitzar aquestes activitats als 
objectius i necessitats de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

d) Coordinar els diferents serveis territorials que realitzin funcions anàlogues de 
mediació i diàleg. 

e) Col·laborar i cooperar amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en la 
formació contínua d’agents del cos de Mossos d’Esquadra en matèria de mediació i 
diàleg. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 142 

Àrea de Cooperació Internacional 

Corresponen a l’Àrea de Cooperació Internacional les funcions següents: 

a) Dur a terme la interlocució i representació corporativa en l’àmbit de la cooperació 
internacional, sens perjudici de les activitats de la Prefectura en òrgans de cooperació 
policial operativa. 

b) Atendre el personal del cos diplomàtic acreditat a Espanya, especialment el que 
tingui la seu a Catalunya. 

c) Fomentar i impulsar les relacions policials internacionals en els àmbits 
competencials que pertoquin a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

d) Participar i representar la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en els 
congressos, jornades i esdeveniments similars d’àmbit internacional que determini la 
Direcció General. 

e) Coordinar i gestionar la participació de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra en projectes internacionals. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 143 

Àrea d’Igualtat, Equitat i Diversitat 

Corresponen a l’Àrea d’Igualtat, Equitat i Diversitat les funcions següents: 



 

 

a) Impulsar les polítiques de gènere a la Direcció General i l’aplicació de la 
transversalitat de gènere en els diferents àmbits organitzatius. 

b) Implementar i avaluar les accions i mesures incloses en el Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
i fer-ne el seguiment. 

c) Dur a terme la interlocució ordinària entre la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra i el Departament d’Interior en temes d’igualtat, transversalitat de gènere i 
diversitat. 

d) Participar i representar la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en les 
diferents comissions i òrgans d’igualtat i diversitat interns i externs, quan hi sigui 
requerida. 

e) Participar als grups de treball i comissions internes que es creïn per tal d’assessorar 
en matèria d’igualtat i diversitat i aplicar la perspectiva de gènere. 

f) Fer el seguiment i l’avaluació del Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i 
la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual 
o de la identitat sexual de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, així com 
fer seguiment de casos i acompanyament i assessorament a les persones afectades. 

g) Fer el seguiment, estudi i propostes de millora en les convocatòries d’accés, 
promoció i especialització per tal d’aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de 
la diversitat en els diferents processos. 

h) Promocionar la igualtat, l’equitat i la diversitat al cos de Mossos d’Esquadra, amb la 
participació i organització de xerrades, jornades i altres esdeveniments relacionats 
amb aquest àmbit. 

i) Participar en xarxes policials nacionals i internacionals en matèria d’igualtat, equitat i 
diversitat. 

j) Fer difusió d’informació d’interès relacionada amb la igualtat i la diversitat, amb 
l’objectiu de visibilitzar les dones membres de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra, i de les polítiques d’igualtat i diversitat al si de l’organització. 

k) Recopilar fons documentals, imatges de vídeo i fotografies de l’àmbit de la igualtat i 
la diversitat a les organitzacions policials. 

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 144 

Àrea de Responsabilitat Social Corporativa 

Corresponen a l’Àrea de Responsabilitat Social Corporativa les funcions següents: 



 

 

a) Dissenyar estratègies de relació amb altres institucions públiques i privades en 
l’àmbit de la responsabilitat social corporativa.  

b) Implantar la responsabilitat social corporativa als diferents àmbits de l’estructura 
policial i vetllar pel seu assoliment. 

c) Dissenyar i aplicar programes d’actuació en l’àmbit de la responsabilitat social 
corporativa, que incrementin i reforcin els valors de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 

d) Coadjuvar, a través de la responsabilitat social corporativa, a la construcció de la 
marca, la bona reputació i el prestigi de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra. 

e) Impulsar en els diferents àmbits de treball dels membres de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra el compliment dels objectius de desenvolupament 
sostenible, tenint en compte la dimensió social, econòmica i ambiental de la 
sostenibilitat. 

f) Impulsar les iniciatives i projectes de la Fundació Mossos d’Esquadra i de qualsevol 
altra fundació o associació que tingui per objecte promoure el coneixement, 
reconeixement i protecció social dels membres de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra, així com fomentar activitats i serveis relacionats amb la cultura de la 
seguretat i la prevenció. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 145 

Àrea Tècnica de Suport 

Corresponen a l’Àrea Tècnica de Suport les funcions següents: 

a) Donar suport tècnic i assessorament al comandament de la Comissaria General i a 
les divisions i àrees que en formen part, en relació amb la presa de decisions i 
l’exercici de les responsabilitats directives. 

b) Participar en la gestió de recursos humans i materials des de la vessant operativa. 

c) Assumir la interlocució ordinària amb els serveis d’administració per a aquelles 
qüestions que li hagin estat assignades. 

d) Gestionar les propostes de recompensa i distincions del personal de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 146 

Comissaria General d’Investigació Interna i Afers Disciplinaris 



 

 

146.1 Corresponen a la Comissaria General d’Investigació Interna i Afers Disciplinaris 
les funcions següents: 

a) Prevenir i investigar aquelles activitats presumptament il·lícites o contràries a l'ètica i 
a la deontologia professional que puguin comportar sancions disciplinàries o penals, 
exercides per membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i per 
agents en pràctiques. 

b) Realitzar les informacions reservades i les investigacions necessàries per esbrinar 
els fets succeïts i determinar els presumptes responsables, actuant d’ofici o a 
requeriment de la superioritat, així com per denúncies o queixes tramitades per la 
ciutadania o per altres institucions. 

c) Donar suport a la Direcció General en matèria disciplinària i, si escau, a la resta de 
cossos policials integrats en el Sistema de Policia de Catalunya. 

d) Instruir els expedients disciplinaris, llevat dels derivats de les faltes disciplinàries en 
l’àmbit docent, que són competència de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

e) Coordinar, amb els comandaments respectius, la retirada de l'arma i la credencial 
del personal funcionari expedientat, en execució d’una mesura cautelar o sanció 
disciplinària dictada per l’òrgan competent. 

f) Fer el seguiment dels procediments penals en què es trobi implicat personal 
funcionari de policia i en pràctiques, per tal de delimitar-ne les possibles 
responsabilitats disciplinàries. 

g) Dur a terme la gestió del coneixement en matèria disciplinària i penal, adreçada al 
tractament i l’anàlisi de la informació que permeti identificar els perfils, els patrons i les 
tendències d’aquelles conductes susceptibles de responsabilitat professional, ja sigui 
en l’àmbit disciplinari o penal. 

h) Donar suport als cossos policials que formen part del sistema de Policia de 
Catalunya en matèria de responsabilitat disciplinària i deontologia professional, 
investigació i anticorrupció. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

146.2 Totes les unitats de la Direcció General de la Policia tenen l’obligació de facilitar 
a la Comissaria General d’Investigació Interna i d’Afers Disciplinaris o als serveis que 
en depenen els antecedents, els informes i els mitjans personals i materials que siguin 
necessaris per desenvolupar de manera eficaç les seves actuacions. 

146.3 El personal funcionari que integra la Comissaria General pot accedir a tots els 
serveis de la Direcció General i als seus sistemes d’informació, arxius i magatzems, 
d’acord amb la normativa vigent, llevat d’aquella informació o documentació que 
estigui preservada pel secret de les actuacions dictat per una autoritat judicial i 



 

 

d’aquells serveis que, per les seves especials característiques, requereixin una ordre 
expressa de la persona titular de la Direcció General. 

146.4 El personal funcionari i en pràctiques de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra té l’obligació de complir els requeriments o citacions de la Comissaria 
General que hagin estat emesos en l’exercici de les seves funcions disciplinàries o 
d’investigació. 

146.5 De la Comissaria General d’Investigació Interna i d’Afers Disciplinaris en 
depenen: 

a) La Divisió d’Afers Disciplinaris. 

b) La Divisió d’Investigació Interna. 

c) L’Àrea de Coneixement i Anàlisi. 

Article 147 

Divisió d’Afers Disciplinaris 

147.1 Corresponen a la Divisió d’Afers Disciplinaris les funcions següents: 

a) Supervisar la instrucció dels expedients disciplinaris incoats al personal funcionari i 
en pràctiques de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, així com les 
informacions reservades que es determinin. 

b) Gestionar, coordinar i supervisar l’activitat de les àrees sota la seva dependència. 

c) Fer el seguiment dels procediments penals relacionats amb la instrucció 
d’expedients disciplinaris. 

d) Dur a terme el manteniment de les bases de dades en l'àmbit propi d'aquesta 
Divisió. 

e) Atendre els requeriments d’informació disciplinària derivats de l’activació dels 
diferents protocols sobre assetjament o conflictivitat laboral en l’àmbit de la Policia de 
la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

147.2 De la Divisió d’Afers Disciplinaris en depenen: 

a) L’Àrea Disciplinària d’Investigació. 

b) L’Àrea Disciplinària d’Instrucció. 

Article 148 

Àrea Disciplinària d’Investigació 



 

 

Corresponen a l’Àrea Disciplinària d’Investigació les funcions següents: 

a) Tramitar les informacions reservades com a conseqüència de la comissió 
d’infraccions disciplinàries per part del personal funcionari i en pràctiques de la Policia 
de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.  

b) Complir els requeriments dels òrgans jurisdiccionals que estiguin relacionats amb 
l’activitat de l’Àrea. 

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 149 

Àrea Disciplinària d’Instrucció 

Corresponen a l’Àrea Disciplinària d’Instrucció les funcions següents: 

a) Instruir els expedients disciplinaris incoats al personal funcionari i en pràctiques de 
la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

b) Complir els requeriments dels òrgans jurisdiccionals que estiguin relacionats amb 
l’activitat de l’Àrea. 

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 150 

Divisió d’Investigació Interna 

150.1 Corresponen a la Divisió d’Investigació Interna les funcions següents: 

a) Investigar les activitats presumptament il·lícites exercides per funcionaris i agents en 
pràctiques de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

b) Realitzar les activitats preventives necessàries en relació amb els il·lícits de l’apartat 
anterior. 

c) Promoure i proposar la creació d’equips conjunts d’investigació, si s’escau, quan es 
consideri que hi ha participació en els fets presumptament il·lícits de personal 
funcionari de policia o en pràctiques, o de personal del cos de facultatius i tècnics de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

150.2 La Divisió d’Investigació Interna ha de ser informada de les investigacions de 
fets susceptibles de responsabilitat penal en què consti la participació de personal 
funcionari de policia, en pràctiques o de l’escala de suport del cos de Mossos 
d’Esquadra. 

150.3 De la Divisió d’Investigació Interna en depenen: 



 

 

a) L’Àrea d’Anticorrupció Policial. 

b) L’Àrea d’Investigació Interna. 

c) L’Àrea de Mitjans Tècnics i de Seguiments. 

Article 151 

Àrea d’Anticorrupció Policial 

Corresponen a l’Àrea d’Anticorrupció Policial les funcions següents: 

a) Investigar els fets susceptibles de ser considerats constitutius de corrupció policial, 
especialment en els àmbits de la salut pública, el crim i la delinqüència organitzada, 
així com els delictes econòmics que se’n derivin. 

b) Elaborar estudis i analitzar la informació policial en aquesta matèria, en 
col·laboració amb altres actors, si escau, i dissenyar estratègies de prevenció. 

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 152 

Àrea d’Investigació Interna 

Corresponen a l’Àrea d’Investigació Interna les funcions següents: 

a) Dur a terme la investigació penal, inclosa la investigació de queixes o denúncies de 
les quals es desprengui una possible responsabilitat, dels membres de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

b) Investigar els requeriments judicials que s’encarreguin específicament a la Divisió. 

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 153 

Àrea de Mitjans Tècnics i Seguiments 

Corresponen a l’Àrea de Mitjans Tècnics i Seguiments les funcions següents: 

a) Prestar a la Divisió i, si escau, a la Comissaria General, els recursos i mitjans 
tècnics necessaris per assolir els objectius d’investigació o disciplinaris previstos. 

b) Donar suport especialitzat, en matèria de vigilàncies i seguiments, als serveis de la 
Comissaria General. 

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 154 

Àrea de Coneixement i Anàlisi 



 

 

Corresponen a l’Àrea de Coneixement i Anàlisi les funcions següents: 

a) Donar suport tècnic a l’estructura de comandament de la Comissaria General. 

b) Assumir la interlocució ordinària amb els serveis administratius, policials o de 
formació, en les qüestions que afectin el conjunt de la Comissaria General, en relació 
amb les dotacions i la capacitació dels recursos humans o l’adquisició de recursos 
materials. 

c) Fer el seguiment judicial dels procediments penals en què es trobi implicat personal 
funcionari i agents en pràctiques de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, 
per tal de delimitar-ne les possibles responsabilitats disciplinàries que se’n derivin. 

d) Vetllar per la seguretat del personal, les dependències, el material i els documents, 
sigui quin sigui el seu suport, així com requerir les auditories informàtiques que siguin 
necessàries per determinar possibles responsabilitats disciplinàries o penals del 
personal funcionari de policia i agents en pràctiques de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 

e) Integrar, en col·laboració amb les divisions de la Comissaria General, la gestió del 
coneixement en matèria disciplinària i penal, adreçat al tractament i a l’anàlisi de la 
informació que permeti identificar patrons i tendències d’aquelles conductes 
susceptibles de responsabilitat professional, ja sigui en l’àmbit disciplinari o penal, i 
vetllar pel control de qualitat del contingut dels seus sistemes d’informació. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 155 

Comissaria General d’Inspecció i Avaluació 

155.1 Corresponen a la Comissaria General d’Inspecció i Avaluació les funcions 
següents: 

a) Donar suport a la Prefectura i a les comissaries superiors i generals en matèria 
d’inspecció i avaluació de serveis a la Direcció General. 

b) Vetllar per la inspecció dels diferents serveis policials per iniciativa pròpia, a petició 
del servei corresponent o a petició de l'òrgan superior jeràrquic, en desenvolupament 
de les instruccions dictades per la Direcció General. 

c) Avaluar els serveis, sens perjudici de les obligacions i responsabilitats de la seva 
pròpia estructura jeràrquica, amb la finalitat de detectar, entre d'altres, possibles 
disfuncions organitzatives, mancances de formació o deficiències estructurals. 

d) Dissenyar i executar plans d’auditoria que permetin comprovar el grau de 
compliment dels objectius de l’organització policial. 



 

 

e) Fixar els criteris i directrius per a la inspecció dels serveis policials, per ser aplicats 
al conjunt d'unitats de la Direcció General. 

f) Recollir i supervisar les auditories efectuades per les diferents unitats de la Direcció 
General. 

g) Col·laborar en l'avaluació del rendiment de les unitats i serveis públics de seguretat, 
analitzar riscos i debilitats i proposar mesures d'actuació. 

h) Participar en el disseny de noves eines d'avaluació i d'indicadors de l'activitat 
policial. 

i) Proposar als òrgans corresponents, sobre la base dels resultats de les auditories, 
l'adopció dels mètodes i circuits de treball que suposin una millora en el funcionament 
dels diferents serveis. 

j) Avaluar els resultats derivats dels objectius generals del cos de Mossos d’Esquadra. 

k) Validar els diferents tipus de procediments i la normativa interna de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra i exercir el control que garanteixi la seva correcció i 
coherència, assegurant-ne l’aplicació. 

l) Donar suport als cossos policials que formen part del sistema de policia de 
Catalunya en matèria d’inspecció i avaluació. 

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

155.2 Totes les unitats de la Direcció General tenen l’obligació de facilitar a la 
Comissaria General els antecedents, els informes i els mitjans personals i materials 
que siguin necessaris per desenvolupar de manera eficaç les seves actuacions, llevat 
d'aquella documentació que estigui preservada pel secret de les actuacions dictat per 
una autoritat judicial i d'aquells serveis que, per les seves especials característiques, 
requereixin una ordre expressa de la persona titular de la Direcció General. 

155.3 El personal funcionari que integra la Comissaria General pot accedir a tots els 
serveis de la Direcció General, als seus arxius i magatzems, d'acord amb la normativa 
vigent, llevat d'aquella documentació que estigui preservada pel secret de les 
actuacions dictat per una autoritat judicial i d'aquells serveis que, per les seves 
especials característiques, requereixin una ordre expressa de la persona titular de la 
Direcció General. 

155.4 L’activitat d’inspecció prevista s’ha de detallar en el Pla anual d’inspecció, que 
ha de ser  aprovat per la persona titular de la Direcció General.  

155.5 De la Comissaria General d’Inspecció i Avaluació en depenen: 

a) La Divisió d'Inspecció General. 

b) La Divisió d'Avaluació. 



 

 

c) L’Àrea d’Organització i Normativa Interna. 

d) L’Oficina de Suport. 

Article 156 

Divisió d'Inspecció General 

156.1 Corresponen a la Divisió d’Inspecció General les funcions següents: 

a) Elaborar plans d'auditoria per garantir la inspecció dels serveis policials, amb 
l'objectiu de millorar-ne el funcionament, sens perjudici de les funcions assignades a la 
Comissaria Superior Tècnica en matèria de sistemes de direcció de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

b) Promoure i supervisar la inspecció dels diferents serveis policials. 

c) Supervisar les millores que es derivin de les diferents inspeccions i auditories 
efectuades. 

d) Fer el seguiment de la prestació correcta dels serveis i dels processos de treball per 
detectar riscos per a l’organització en els àmbits de la seva competència. 

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

156.2 De la Divisió d’Inspecció General en depenen: 

a) L’Àrea d’Incidents i Processos Crítics. 

b) L’Àrea d’Inspecció. 

Article 157 

Àrea d’Incidents i Processos Crítics 

Corresponen a l’Àrea d’Incidents i Processos Crítics les funcions següents: 

a) Auditar els successos i conductes on l’actuació policial pugui afectar els drets 
fonamentals de les persones o a la reputació del servei públic de seguretat. 

b) Auditar procediments per a la seva anàlisi i detecció de possibles millores. 

c) Detectar riscos per a l’organització en els processos de caràcter crític. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 158 

Àrea d’Inspecció 

Corresponen a l’Àrea d’Inspecció les funcions següents: 



 

 

a) Executar plans d'auditoria i inspecció dels serveis en relació amb qüestions 
organitzatives i de funcionament. 

b) Efectuar la inspecció dels diferents serveis policials. 

c) Monitoritzar els serveis policials pel que fa a la gestió i al seu rendiment, per verificar 
el grau de compliment dels estàndards preestablerts i identificar-ne possibles 
desviacions. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 159 

Divisió d'Avaluació 

159.1 Corresponen a la Divisió d'Avaluació les funcions següents: 

a) Proporcionar eines i mètodes per a l'avaluació dels serveis policials. 

b) Desenvolupar sistemes d’indicadors de gestió i de l’activitat policial que permetin 
l’avaluació dels serveis i que siguin compatibles i coherents amb els sistemes de 
direcció adoptats per la Prefectura de la Policia. 

c) Recollir i supervisar l’avaluació realitzada per les diferents unitats de la Direcció 
General. 

d) Promoure i supervisar l’auditoria de qualitat de les dades dels sistemes d’informació 
policial de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, sens perjudici de la 
responsabilitat que tenen els propis serveis en aquest àmbit. 

e) Impulsar i supervisar l’avaluació de l’acompliment del treball per part de les 
persones que formen l’organització policial. 

f) Desenvolupar, gestionar i col·laborar en la resolució de les incidències derivades de 
l’aplicació del Pla general d’avaluació. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

159.2 De la Divisió d’Avaluació en depenen: 

a) L’Àrea d’Avaluació Estratègica. 

b) L’Àrea d’Avaluació de Persones. 

Article 160 

Àrea d’Avaluació Estratègica 

Corresponen a l’Àrea d’Avaluació Estratègica les funcions següents: 



 

 

a) Avaluar els serveis amb la finalitat de detectar possibles disfuncions organitzatives, 
mancances de formació o deficiències estructurals per tal de contribuir a la presa de 
decisions estratègiques. 

b) Avaluar els plans i dispositius de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
amb l’objectiu d’assolir la màxima eficiència i eficàcia, i informar-ne la Prefectura. 

c) Auditar la qualitat de les dades dels sistemes d’informació policial de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra, sens perjudici de la responsabilitat que tenen els 
propis serveis en aquest àmbit. 

d) Establir indicadors estratègics relacionats amb els àmbits de la seguretat pública, 
com a suport al titular de la Direcció General i sens perjudici de les funcions 
assignades a la Comissaria Superior Tècnica en matèria de sistemes de direcció de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

e) Dissenyar, elaborar, mantenir, publicar i difondre els quadres de comandament 
estratègics per a la Direcció General, que siguin compatibles i coherents amb els 
sistemes de direcció adoptats per la Prefectura. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 161 

Àrea d’Avaluació de Persones 

Corresponen a l’Àrea d’Avaluació de Persones les funcions següents: 

a) Avaluar l’acompliment del treball per part de les persones que formen l’organització 
policial. 

b) Desenvolupar i gestionar el Pla general d’avaluació. 

c) Facilitar les eines i instruments necessaris per tal que les diferents unitats de la 
Direcció General realitzin l’avaluació de persones, i supervisar l’avaluació efectuada. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 162 

Àrea d’Organització i Normativa Interna 

Corresponen a l’Àrea d’Organització i Normativa Interna les funcions següents: 

a) Identificar processos crítics per a l’organització policial susceptibles de regulació i 
protocol·lització, en col·laboració amb la Prefectura de la Policia. 

b) Garantir la gestió documental de la normativa interna operativa de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 



 

 

c) Aprovar i validar els diferents tipus de procediments i la normativa interna de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, i mantenir el control que garanteixi la 
correcció i coherència global de la normativa interna. 

d) Dissenyar, revisar i actualitzar els continguts dels formularis operatius policials, 
garantint l’adequació dels procediments de treball i de les aplicacions informàtiques als 
canvis realitzats. 

e) Vetllar perquè es garanteixi l’accés del personal policial a la normativa interna que li 
és aplicable. 

f) Realitzar les comprovacions sobre la possible afectació a la normativa interna de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en relació amb els acords i protocols 
que es puguin establir amb d’altres administracions i proposar-ne, si escau, la revisió o 
adequació. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 163 

Oficina de Suport 

L’Oficina de Suport de la Comissaria General d’Inspecció i Avaluació té les funcions 
que estableix l’article 2.9. 

Article 164 

Subdirecció General d'Administració i Serveis 

164.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Administració i Serveis, en l’àmbit de la 
Direcció General i en coordinació amb la Direcció de Serveis, les funcions següents: 

a) Dirigir, coordinar i supervisar les funcions d’administració i gestió dels recursos 
materials i de serveis, així com la seva avaluació, de conformitat amb criteris d’eficàcia 
i eficiència. 

b) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l’organització de les unitats que en 
depenen. 

c) Dirigir i coordinar els serveis administratius territorials que donen suport directe a les 
unitats operatives del cos de Mossos d’Esquadra. 

d) Dirigir i coordinar els treballs de planificació i elaboració de la proposta de 
l’avantprojecte de pressupost. 

e) Dirigir i supervisar la gestió econòmica del pressupost, la tramitació dels expedients 
de despesa i contractació, així com la gestió dels béns patrimonials. 

f) Dirigir, coordinar i impulsar els programes i les actuacions adreçats a la millora i 
modernització de l’organització i del funcionament administratiu. 



 

 

g) Administrar el règim interior i la gestió dels serveis generals. 

h) Organitzar les actuacions de manteniment dels edificis en col·laboració amb la 
Direcció de Serveis. 

i) Dirigir i supervisar la implantació de l’administració digital en els tràmits i serveis. 

j) Proposar les actuacions que s’han d’incloure en el Pla director de tecnologies de la 
informació i la comunicació que afectin els serveis d’administració. 

k) Planificar les actuacions en matèria de recursos materials, logística i equipaments, 
ja siguin les derivades de la pròpia gestió ordinària en aquests àmbits, o bé dels 
requeriments i necessitats determinats per la resta d’unitats, inclosa la Prefectura de la 
Policia en allò relatiu a les unitats policials operatives. 

l) Planificar les actuacions en matèria d’infraestructures en coordinació amb la Direcció 
de Serveis del Departament d’Interior. 

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

164.2 De la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen: 

a) El Servei de Gestió Econòmica i Contractació. 

b) El Servei de Recursos Materials, Logística i Infraestructures. 

c) El Servei d’Organització Administrativa i Documentació. 

d) Els serveis d’administració a què fa referència l’article 173.1. 

Article 165 

Servei de Gestió Econòmica i Contractació 

165.1 Corresponen al Servei de Gestió Econòmica i Contractació les funcions 
següents: 

a) Planificar i elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost anual. 

b) Proposar ampliacions i modificacions del pressupost. 

c) Controlar la gestió econòmica ordinària i fer el seguiment de l’execució del seu 
pressupost. 

d) Supervisar la comptabilitat interna de l’habilitació i controlar les subhabilitacions dels 
serveis d’administració territorials que estableix l’article 173.1. 

e) Elaborar i estudiar sistemes d’indicadors de gestió i estratègies que permetin 
l’avaluació dels costos dels serveis i la presa de decisions, i proposar accions d’estalvi 
i millora. 



 

 

f) Controlar i supervisar la tramitació d’expedients de contractació de materials, equips, 
vehicles, obres i serveis. 

g) Elaborar estudis i informes per a l’assessorament en matèria econòmica als òrgans 
de la Direcció General. 

h) Supervisar la gestió de les taxes tramitades per la Direcció General. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

165.2 Del Servei de Gestió Econòmica i Contractació en depenen: 

a) La Secció de Gestió Pressupostària. 

b) La Secció de Contractació. 

Article 166 

Secció de Gestió Pressupostària 

Corresponen a la Secció de Gestió Pressupostària les funcions següents: 

a) Elaborar la documentació necessària per a la confecció de la proposta 
d’avantprojecte de pressupost anual. 

b) Gestionar l’execució del pressupost de despeses, incloent-hi l’elaboració i la 
tramitació a la Secretaria General dels expedients de proposta de modificació 
pressupostària, la redacció dels informes periòdics de control pressupostari, així com 
el control dels comptes bancaris restringits. 

c) Gestionar la comptabilitat pressupostària, de costos, per programes i de l’habilitació 
i controlar les subhabilitacions. 

d) Imputar i analitzar el càlcul dels costos dels serveis i elaborar la informació 
relacionada amb l’execució del pressupost. 

e) Gestionar i tramitar les taxes de la Direcció General i la via de constrenyiment 
d’aquestes. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 167 

Secció de Contractació 

Corresponen a la Secció de Contractació les funcions següents: 

a) Iniciar els expedients de contractació que afectin la Direcció General i fer-ne el 
seguiment. 



 

 

b) Tramitar les propostes de conveni de l’àmbit de la Direcció General i fer-ne el 
seguiment. 

c) Elaborar i, si s’escau, supervisar els plecs de prescripcions tècniques i els criteris 
d’adjudicació a partir de les necessitats detectades per la resta d’unitats, d’acord amb 
les funcions que els assigna aquest Decret. 

d) Col·laborar en la tramitació dels expedients d’adquisició, cessió o arrendament dels 
béns mobles adscrits de la Direcció General. 

e) Dur a terme les relacions amb les entitats que subministren productes o serveis a la 
Direcció General. 

f) Participar en les meses de contractació dels expedients de contractació que 
correspongui. 

g) Assessorar les diferents unitats de la Direcció General en matèria de contractació 
administrativa. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 168 

Servei de Recursos Materials, Logística i Infraestructures 

168.1 Corresponen al Servei de Recursos Materials, Logística i Infraestructures les 
funcions següents: 

a) Planificar l’adquisició i reposició del parc mòbil, les embarcacions i els mitjans aeris, 
a partir de la detecció de necessitats efectuada per la resta d’unitats de la Direcció 
General, en col·laboració amb el Servei de Gestió Econòmica i Contractació. 

b) Planificar l’adquisició i reposició del vestuari, els seus complements i altres recursos 
materials, a partir de la detecció de necessitats efectuada per la resta d’unitats, en 
col·laboració amb el Servei de Gestió Econòmica i Contractació. 

c) Supervisar i controlar el manteniment del parc mòbil, les embarcacions i els mitjans 
aeris de la Direcció General. 

d) Planificar i controlar l’emmagatzematge i la distribució del material adquirit entre el 
magatzem central i els diferents magatzems territorials. 

e) Gestionar l’inventari patrimonial de la Direcció General. 

f) Proposar i implementar millores en la gestió dels recursos materials. 

g) Planificar les actuacions de manteniment dels edificis i de les infraestructures de la 
Direcció General a partir de la detecció de necessitats efectuada per la resta d’unitats, 
en coordinació amb la Direcció de Serveis. 



 

 

h) Col·laborar amb la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la 
Direcció de Serveis en l’execució de les actuacions en matèria de prevenció de riscos. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

168.2 Del Servei de Recursos Materials, Logística i Infraestructures en depenen: 

a) La Secció de Recursos Materials i Logística. 

b) La Secció d’Infraestructures. 

Article 169 

Secció de Recursos Materials i Logística 

Corresponen a la Secció de Recursos Materials i Logística les funcions següents: 

a) Analitzar i programar els processos d’adquisició i reposició del parc mòbil, les 
embarcacions i els mitjans aeris de la Direcció General, a partir dels requeriments 
formulats per les unitats policials. 

b) Analitzar i programar els processos d’adquisició i reposició del vestuari i els seus 
complements i altres recursos materials, a partir dels requeriments formulats per les 
unitats policials. 

c) Gestionar el manteniment del parc mòbil, les embarcacions i els mitjans aeris. 

d) Controlar l’emmagatzematge i la distribució del material adquirit entre el magatzem 
central i els diferents magatzems territorials. 

e) Iniciar els tràmits administratius d'adquisició i renovació del parc mòbil, fer-ne el 
seguiment i supervisar la recepció i distribució dels vehicles. 

f) Fer el seguiment i el control dels consums i costos derivats de la utilització del parc 
mòbil i material fungible, vetllant per l’eficiència i la sostenibilitat mediambiental. 

g) Confeccionar i mantenir l'inventari de béns mobles de la Direcció General. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 170 

Secció d’Infraestructures 

Corresponen a la Secció d’Infraestructures les funcions següents: 

a) Supervisar i coordinar les actuacions de manteniment dels edificis i instal·lacions de 
la Direcció General efectuades pels serveis d’administració territorials que estableix 
l’article 173.1, en col·laboració amb la Direcció de Serveis. 



 

 

b) Coordinar els serveis d’administració territorials que estableix l’article 173.1 en 
l’execució dels programes d’actuació preventiva en matèria de riscos laborals i donar-
los suport. 

c) Controlar i supervisar els equips tècnics que intervinguin en la conservació de les 
instal·lacions de la Direcció General. 

d) Elaborar els plans i programes de manteniment d’edificis, instal·lacions i maquinària 
per a la seva conservació, reparació i rehabilitació i millora, en col·laboració amb els 
serveis d’administració territorials que estableix l’article 173.1, en col·laboració amb la 
Direcció de Serveis. 

e) Gestionar les actuacions i intervencions d’obra menor en els edificis de la Direcció 
General, en col·laboració amb la Direcció de Serveis. 

f) Vetllar per l’eficiència energètica i l’estalvi en els consums dels subministraments en 
els edificis de la Direcció General. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 171 

Servei d'Organització Administrativa i Documentació 

171.1 Corresponen al Servei d'Organització Administrativa i Documentació les 
funcions següents: 

a) Col·laborar amb els òrgans centrals i territorials en el disseny i avaluació dels 
procediments i circuits administratius, i dictar circulars i instruccions per tal de proposar 
mesures de racionalització i simplificació dels fluxos. 

b) Coordinar la implantació de l’Administració digital amb les diferents eines 
corporatives en els processos i serveis de la Direcció General de la Policia, i 
col·laborar en la identificació de necessitats per incloure-les en el Pla director de 
tecnologies de la informació i la comunicació de la Direcció General conjuntament amb 
la Prefectura. 

c) Gestionar el Catàleg corporatiu de processos de tots els tràmits digitals de la 
Direcció General, en col·laboració amb el Gabinet Tècnic del Departament d’Interior. 

d) Elaborar les propostes de creació i modificació de l’estructura administrativa central i 
territorial de la Direcció General, quantificar-ne els efectius i definir-ne les funcions, en 
col·laboració amb la Subdirecció General de Recursos Humans. 

e) Col·laborar en el seguiment dels programes departamentals i interdepartamentals. 

f) Donar assessorament lingüístic general i impulsar i establir les pautes 
d’implementació dels criteris d’imatge gràfica del Manual d’identitat corporativa de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra a les unitats policials, així com de 



 

 

l’execució de l’aplicació del Programa d’identificació visual a les unitats administratives, 
en coordinació amb la Direcció General de Difusió del Departament de la Presidència. 

g) Coordinar el disseny dels formularis policials i administratius en suport paper i 
digital, així com la seva actualització. 

h) Portar a terme l’organització i la gestió documental de la producció editorial i d’altres 
mitjans de difusió informativa. 

i) Supervisar i coordinar les actuacions relatives al funcionament interior dels edificis i 
majordomia de la Direcció General. 

j) Planificar i coordinar les accions adreçades a la millora dels serveis d’administració 
pel que fa a la recepció, informació i atenció a la ciutadania, i avaluar-ne la qualitat. 

k) Supervisar el funcionament del registre oficial de la Direcció General i dels registres 
auxiliars de les regions policials, amb la implantació de l’Administració digital. 

l) Supervisar la gestió de l’arxiu de la Direcció General i la implementació i gestió dels 
arxius semiactius de les regions policials i de les unitats centrals, incloses les 
actuacions de la gestió de documents electrònics. 

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

171.2 Del Servei d’Organització Administrativa i Documentació en depèn la Secció de 
Règim Interior. 

Article 172 

Secció de Règim Interior 

Corresponen a la Secció de Règim Interior les funcions següents: 

a) Elaborar i proposar les actuacions relatives al funcionament interior dels edificis de 
la Direcció General i fer-ne el seguiment. 

b) Implementar les accions adreçades a la millora dels serveis de recepció i informació 
i atenció a la ciutadania dels edificis de la Direcció General. 

c) Gestionar el registre oficial de la Direcció General i coordinar el funcionament dels 
registres auxiliars de les regions policials, amb la implantació de l’Administració digital. 

d) Organitzar i coordinar els serveis de la gestió dels residus, la valisa interna i 
territorial, així com altres serveis de majordomia de la Direcció General. 

e) Gestionar l’arxiu de la Direcció General i coordinar la implementació i gestió dels 
arxius semiactius de les regions policials. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 173 



 

 

Estructura territorial de la Subdirecció General d’Administració i Serveis 

173.1 La Subdirecció General d’Administració i Serveis s’estructura, territorialment, en 
els òrgans següents: 

a) El Servei d’Administració de les Unitats Centrals. 

b) El Servei d’Administració de la Regió Policial Girona. 

c) El Servei d’Administració de la Regió Policial Ponent. 

d) El Servei d’Administració de la Regió Policial Alt Pirineu i Aran. 

e) El Servei d’Administració de la Regió Policial Central. 

f) El Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona. 

g) El Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord. 

h) El Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Sud. 

i) El Servei d’Administració de la Regió Policial Camp de Tarragona. 

j) El Servei d’Administració de la Regió Policial Terres de l’Ebre. 

173.2 Corresponen als serveis d’administració esmentats, en els àmbits territorials 
respectius, les funcions següents: 

a) Dur a terme la gestió ordinària dels recursos humans, materials i econòmics 
assignats. 

b) Fer el seguiment de l’execució del pressupost. 

c) Gestionar el parc mòbil adscrit i mantenir actualitzada la base de dades corporativa 
en aquesta matèria. 

d) Gestionar totes les actuacions relacionades amb el condicionament i el 
manteniment dels edificis i instal·lacions. 

e) Controlar els subministraments i la gestió dels recursos materials i mantenir 
actualitzada la base de dades corporativa d’aquest àmbit. 

f) Gestionar la subhabilitació i el fons de maniobra. 

g) Controlar els consums de recursos materials. 

h) Supervisar l’execució dels programes d’actuació preventiva en matèria de riscos 
laborals. 

i) Col·laborar amb el servei de recursos materials, logística i infraestructures en el 
manteniment de l’inventari de béns mobles. 



 

 

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que els sigui encomanada. 

173.3 En l’exercici de les funcions relacionades amb la gestió dels recursos humans, 
els serveis d’administració territorials reben les directrius tècniques i de funcionament 
de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General, de qui 
depenen funcionalment. 

173.4 Els serveis d’administració de les regions policials Girona, Alt Pirineu i Aran, 
Ponent, Central, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre s’estructuren en una Secció de 
Recursos Humans i Administració. 

173.5 Els serveis d’administració de les regions policials Metropolitana Barcelona, 
Metropolitana Sud, Metropolitana Nord i Unitats Centrals s’estructuren en les seccions 
següents: 

a) La Secció de Recursos Humans. 

b) La Secció de Recursos Materials. 

Article 174 

Secció de Recursos Humans i Administració 

Corresponen a la Secció de Recursos Humans i Administració, en el seu àmbit 
territorial, les funcions següents: 

a) Portar a terme la gestió i l’administració del personal funcionari de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

b) Tramitar les actuacions relatives a la gestió del parc mòbil i dels seus equipaments. 

c) Tramitar les actuacions relatives a la gestió econòmica. 

d) Tramitar la distribució dels subministraments i equipaments propis i gestionar els 
recursos materials adscrits. 

e) Registrar, arxivar i custodiar la documentació pròpia del Servei, així com gestionar 
l’arxiu semiactiu de la regió policial. 

f) Fer el seguiment de l’execució de les actuacions derivades en matèria de prevenció 
de riscos laborals. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 175 

Secció de Recursos Humans 

Corresponen a la Secció de Recursos Humans, en el seu àmbit territorial, les funcions 
següents: 



 

 

a) Portar a terme la gestió i l’administració del personal funcionari de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra i del personal adscrit al servei. 

b) Coordinar i supervisar l’execució de la gestió en matèria de recursos humans de les 
unitats administratives i difondre els criteris establerts per la Subdirecció General de 
Recursos Humans. 

c) Desenvolupar les relacions amb les organitzacions sindicals representatives del cos 
de Mossos d’Esquadra en les qüestions relatives al seu àmbit territorial, sens perjudici 
de les funcions atribuïdes a la Subdirecció General de Recursos Humans. 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 176 

Secció de Recursos Materials 

Corresponen a la Secció de Recursos Materials, en el seu àmbit territorial, les funcions 
següents: 

a) Tramitar les actuacions relatives a la gestió del parc mòbil i dels seus equipaments. 

b) Tramitar les actuacions relatives a la gestió econòmica. 

c) Tramitar la distribució dels subministraments i equipaments propis i gestionar els 
recursos materials. 

d) Registrar, arxivar i custodiar la documentació pròpia del Servei, així com gestionar 
l’arxiu semiactiu de la regió policial. 

e) Fer el seguiment de l’execució de les actuacions derivades en matèria de prevenció 
de riscos laborals. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 177 

Subdirecció General de Recursos Humans 

177.1 Corresponen a la Subdirecció General de Recursos Humans, en coordinació 
amb la Direcció de Serveis, les funcions següents: 

a) Planificar, impulsar i desenvolupar les polítiques de personal de la Direcció General, 
així com fer el seguiment i l’avaluació d’aquestes polítiques, d’acord amb els 
requeriments i necessitats determinats per la resta d’unitats, inclosa la Prefectura, en 
allò relatiu a les unitats policials operatives. 

b) Supervisar la gestió ordinària i l’aplicació del règim estatutari del personal de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 



 

 

c) Proposar, en col·laboració amb la Prefectura, les ofertes d’ocupació pública de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

d) Planificar, elaborar i gestionar, en col·laboració amb la Prefectura de la Policia, els 
processos de selecció, promoció interna i de provisió de llocs de treball corresponents 
al personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i els processos 
selectius vinculats a la seva carrera professional. 

e) Formular propostes de modificació de la relació de llocs de treball, proposar la 
valoració dels llocs de treball i participar en la definició dels perfils professionals dels 
llocs de treball del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, en 
col·laboració amb la Prefectura. 

f) Supervisar la preparació de la documentació necessària per a la confecció del 
capítol I de l’avantprojecte de pressupost anual de la Direcció General i fer el 
seguiment de la seva execució. 

g) Col·laborar en el desenvolupament, la gestió i el manteniment dels sistemes 
d’informació de personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

h) Elaborar estudis i preparar propostes de disposicions de caràcter general, circulars i 
instruccions en matèria de personal de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra. 

i) Col·laborar amb la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la 
Direcció de Serveis en les propostes i activitats relatives a la prevenció de riscos 
laborals del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

j) Tramitar els recursos administratius, aportar la informació i la documentació pertinent 
en els procediments contenciosos administratius i participar en l’elaboració de 
normativa relativa a les matèries objecte de la seva competència. 

k) Planificar, impulsar i desenvolupar les relacions amb les organitzacions sindicals 
representatives, vetllar pel compliment dels acords que s’hi subscriguin i organitzar i 
supervisar l’exercici dels drets sindicals i dels processos electorals a la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

l) Planificar actuacions destinades a la promoció de l’aptitud psicofísica del personal de 
la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i a la reducció de l’absentisme, així 
com instar els òrgans competents perquè iniciïn els procediments de reconeixement de 
les situacions d’incapacitat. 

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

177.2 De la Subdirecció General de Recursos Humans en depenen: 

a) El Servei de Gestió de Personal i Plantilles. 

b) El Servei de Planificació Horària i Retribucions. 



 

 

c) El Servei de Processos Selectius. 

d) El Servei d’Avaluació de l’Aptitud Psicofísica. 

Article 178 

Servei de Gestió de Personal i Plantilles 

178.1 Corresponen al Servei de Gestió de Personal i Plantilles les funcions següents: 

a) Coordinar la gestió personal dels òrgans de la Direcció General i elaborar les 
circulars i instruccions per garantir l’aplicació correcta de la normativa vigent respecte 
de les matèries de la seva competència. 

b) Gestionar els expedients relatius a les situacions administratives, incloent-hi els de 
segona activitat, a les jubilacions i a la mobilitat del personal de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

c) Vetllar per l’actualització de l’expedient administratiu personal dels funcionaris i 
funcionàries de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

d) Supervisar l’actualització del registre informàtic de personal de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

e) Supervisar la proposta d’avantprojecte de pressupost de despeses de personal de 
la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de capítol I. 

f) Preparar els antecedents i elaborar els informes, en relació amb les reclamacions i 
els recursos administratius interposats contra actes dictats en l’àmbit de les 
competències del Servei, així com assessorar respecte de les matèries de la seva 
competència les diferents unitats de la Direcció General. 

g) Elaborar i gestionar la relació de llocs de treball i la plantilla del personal de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, en coordinació amb la Direcció de 
Serveis de la Secretaria General i la Prefectura de la Policia, d’acord amb els 
requeriments i necessitats determinats per la Prefectura. 

h) Supervisar les propostes de resolució dels expedients d’incompatibilitat del personal 
de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i els informes proposta previs a la 
resolució en el cas del personal d’administració i serveis adscrit a la Direcció General. 

i) Preparar les propostes de resolució dels expedients de rehabilitació del personal de 
la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

j) Supervisar administrativament les propostes de distincions del personal de la Policia 
de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

k) Elaborar els certificats relatius a les circumstàncies d’ocupació, situacions i drets 
reconeguts al personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 



 

 

l) Elaborar estadístiques i informes en matèria de personal en l’àmbit de les seves 
competències, tenint en compte la perspectiva de gènere interseccional. 

m) Coordinar, sota les directrius de la Direcció de Serveis, la gestió del personal 
d’administració de la Direcció General de la Policia, incloses les qüestions relatives a 
la gestió horària. 

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

178.2 Del Servei de Gestió de Personal i Plantilles en depenen: 

a) La Secció de Gestió de Personal. 

b) La Secció de Plantilles i Ocupació. 

Article 179 

Secció de Gestió de Personal 

Corresponen a la Secció de Gestió de Personal les funcions següents: 

a) Tramitar els expedients en relació amb les diferents situacions administratives, 
inclosa la segona activitat, i les jubilacions del personal de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 

b) Custodiar i mantenir els expedients administratius personals i gestionar l’arxiu i el 
procés de digitalització documental. 

c) Preparar els certificats corresponents a les situacions individuals del personal de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

d) Gestionar l’actualització i el manteniment de les dades personals i les titulacions i 
cursos en els expedients administratius personals i en el programa informàtic 
corresponent. 

e) Elaborar informes i tramitar les propostes sobre els expedients d’incompatibilitats 
del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

f) Tramitar les propostes de distincions. 

g) Gestionar i tramitar el reconeixement de triennis i serveis previs del personal de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, així com els expedients de 
reconeixement del grau personal consolidat. 

h) Dur a terme la interlocució amb els òrgans competents de la Direcció de Serveis en 
matèria de gestió del personal d’administració i tramitar les propostes per a la provisió 
de llocs de treball d’administració de la Direcció General. 



 

 

i) Detectar les necessitats formatives del personal d’administració i de l’escala de 
suport de la Direcció General, tret de les dels facultatius i tècnics adscrits a unitats 
policials. 

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 180 

Secció de Plantilles i Ocupació 

Corresponen a la Secció de Plantilles i Ocupació les funcions següents: 

a) Elaborar tècnicament i administrativament la proposta de plantilla i de relació de 
llocs de treball del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i 
gestionar-ne el manteniment. 

b) Gestionar els processos administratius derivats de convocatòries d’accés, promoció 
i provisió, així com dels canvis d’adscripció provisional, comissions de serveis, 
encàrrecs de funcions i permutes del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra. 

c) Preparar i gestionar les ofertes per a la provisió provisional de llocs de treball de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

d) Elaborar i mantenir en la relació de llocs de treball aquells susceptibles de ser 
ocupats en segona activitat. 

e) Gestionar el registre informàtic de personal i l’aplicació informàtica de gestió de 
personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

f) Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost de despeses de personal de 
capítol I de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 181 

Servei de Planificació Horària i Retribucions 

181.1 Corresponen al Servei de Planificació Horària i Retribucions les funcions 
següents: 

a) Coordinar la gestió de personal i elaborar les circulars i instruccions per garantir 
l’aplicació correcta de la normativa vigent respecte a les matèries de la seva 
competència. 

b) Establir els criteris tècnics d’actuació i interpretació en matèria de planificació de 
jornada, calendaris i horaris del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra i de les unitats administratives i fer-ne el seguiment i l’avaluació. 



 

 

c) Establir els criteris tècnics d’actuació i interpretació en matèria de llicències, 
permisos, vacances, reduccions de jornada i altres incidències del personal de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

d) Supervisar la gestió de les incidències amb transcendència econòmica del personal 
de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i, en especial, respecte a les 
cotitzacions a la Seguretat Social, i elaborar les resolucions corresponents als 
processos de reconeixement de drets que se’n derivin. 

e) Elaborar les resolucions corresponents als processos de reconeixement de drets 
previstos a la normativa vigent del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra. 

f) Elaborar estadístiques i informes en matèria de personal en l’àmbit de les seves 
competències, tenint en compte la perspectiva de gènere interseccional.  

g) Proposar les despeses de personal relatives a les compensacions per serveis 
extraordinaris i fer-ne el seguiment. 

h) Gestionar les despeses relatives a les indemnitzacions per raó de servei i altres 
compensacions econòmiques que generi el personal de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra i fer-ne el seguiment i l’avaluació. 

i) Col·laborar en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de despeses no fixes en 
matèria de personal de la Direcció General. 

j) Preparar els antecedents i elaborar els informes en relació amb les reclamacions i 
els recursos administratius interposats contra actes dictats en l’àmbit de les 
competències del Servei, així com assessorar respecte de les matèries de la seva 
competència les unitats de la Direcció General. 

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

181.2 Del Servei de Planificació Horària i Retribucions en depenen: 

a) La Secció de Planificació Horària i Conciliació. 

b) La Secció de Suport Retributiu i de Seguretat Social. 

Article 182 

Secció de Planificació Horària i Conciliació 

Corresponen a la Secció de Planificació Horària i Conciliació les funcions següents: 

a) Implantar, mecanitzar i explotar els sistemes de gestió horària i de control de 
presència del personal funcionari de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 



 

 

b) Planificar i gestionar, d’acord amb les necessitats i propostes establertes per la 
Prefectura de la Policia, els horaris i calendaris del personal de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

c) Gestionar i controlar la realització dels serveis i hores extraordinàries del personal 
de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

d) Tramitar els expedients en relació amb les llicències, vacances, permisos, 
reduccions de jornada i altres incidències del personal de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 

e) Fer el seguiment de l’absentisme del personal funcionari de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 183 

Secció de Suport Retributiu i de Seguretat Social 

Corresponen a la Secció de Suport Retributiu i de Seguretat Social les funcions 
següents: 

a) Gestionar i actualitzar els moviments corresponents a l’afiliació a la Seguretat Social 
del personal de la Direcció General. 

b) Gestionar els expedients d’incapacitat temporal, els permisos per naixement i cura 
de menors, així com aquells altres procediments de la Seguretat Social que escaiguin, 
del personal de la Direcció General. 

c) Confeccionar els certificats en matèria de cotitzacions a la Seguretat Social del 
personal funcionari de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

d) Gestionar les depeses variables que afectin la nòmina del personal de la Direcció 
General. 

e) Gestionar les indemnitzacions per raó del servei, les indemnitzacions derivades del 
principi d’indemnitat i les assegurances per danys personals del personal de la 
Direcció General. 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 184 

Servei de Processos Selectius 

Corresponen al Servei de Processos Selectius les funcions següents: 

a) Planificar i programar anualment els processos de selecció, promoció interna i 
provisió del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, d’acord amb 



 

 

les necessitats establertes per la Prefectura i les unitats policials directament adscrites 
a la Direcció General, i en coordinació amb aquestes i l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. 

b) Elaborar les bases de convocatòria dels processos de selecció, promoció interna i 
provisió del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, així com els 
processos selectius que es derivin de la seva carrera professional, en col·laboració 
amb la Prefectura. 

c) Organitzar i gestionar els processos de selecció, promoció interna i provisió del 
personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i efectuar l’avaluació dels 
perfils aptitudinals i actitudinals corresponents, en col·laboració amb la Prefectura. 

d) Definir i aplicar els mètodes d’avaluació psicològica en processos de selecció, 
promoció interna i provisió del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra, en coordinació amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i la 
Prefectura. 

e) Elaborar estudis i informes relatius al disseny de proves i processos de selecció, 
promoció interna i provisió del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra. 

f) Elaborar estadístiques i informes relatius a la selecció, la promoció interna i la 
provisió de llocs de treball del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra, tenint en compte la perspectiva de gènere interseccional. 

g) Preparar els antecedents i elaborar els informes en relació amb les reclamacions i 
els recursos administratius interposats contra actes dictats en l’àmbit de les 
competències del Servei, així com assessorar respecte de les matèries de la seva 
competència les diferents unitats de la Direcció General. 

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 185 

Servei d’Avaluació de l’Aptitud Psicofísica 

Corresponen al Servei d'Avaluació de l’Aptitud Psicofísica les funcions següents: 

a) Realitzar actuacions i controls mèdics i psicològics destinats a la verificació de les 
aptituds psicofísiques i a la detecció d’alteracions per contingències comunes que 
puguin comprometre el desenvolupament de les funcions del personal de la Policia de 
la Generalitat – Mossos d’Esquadra, en coordinació amb el Servei de Vigilància de la 
Salut Laboral de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral. 

b) Elaborar estadístiques i informes relatius a l’aptitud psicofísica del personal de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, tenint en compte la perspectiva de 
gènere interseccional, i proposar a les unitats de la Direcció General les mesures de 
millora oportunes. 



 

 

c) Executar els controls de substàncies d’abús i els controls psicològics necessaris en 
el procediment de recollida o retirada de l’arma del personal de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra, en coordinació amb el Servei de Vigilància de la 
Salut Laboral de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral.  

d) Dur a terme les accions necessàries de seguiment i control de l’aptitud per 
desenvolupar les funcions específiques de determinades especialitats que requereixen 
l’obtenció de llicència. 

e) Valorar les peticions de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de canvi 
de lloc de treball i de mesures de conciliació derivades de causes mèdiques 
psicofísiques no relacionades amb situacions de salut vinculades als riscos laborals 
del lloc de treball. 

f) Participar en els tribunals mèdics previstos en els procediments de reconeixement 
de la situació de segona activitat. 

g) Fer el seguiment, des del punt de vista mèdic i psicològic, de l'absentisme del 
personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

h) Participar en l'avaluació de l'exclusió per causes mèdiques en les diferents 
convocatòries de processos selectius de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra, en coordinació amb el Servei de Processos Selectius. 

i) Executar els controls psicològics i sol·licitar els peritatges psiquiàtrics escaients en el 
marc d’expedients disciplinaris, a proposta i en coordinació amb la Comissaria General 
d’Investigació Interna i Afers Disciplinaris. 

j) Proposar la derivació als serveis d’atenció i tractament psicològic, quan se’n detecti 
una necessitat, de la Secció de Suport Psicològic de la Subdirecció General de 
Prevenció de Riscos i Salut Laboral. 

k) Coordinar programes destinats a la deshabituació de substàncies d’abús del 
personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i fer-ne el seguiment. 

l) Assessorar les diferents unitats de la Direcció General respecte de les matèries 
competència del Servei i fer recomanacions orientades a la cura de la salut mental i 
física del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

Article 186 

Servei d’Assessorament Jurídic 

186.1 Corresponen al Servei d'Assessorament Jurídic, en l'àmbit competencial de la 
Direcció General de la Policia, les funcions següents, que s'han d'exercir amb 
subjecció a les directrius jurídiques de l'advocat en cap o advocada en cap de 
l'Assessoria Jurídica del Departament d’Interior: 



 

 

a) Assessorar jurídicament els òrgans de la Direcció General i elaborar estudis i 
informes jurídics. 

b) Assistir la persona titular de la Direcció General en les qüestions jurídiques 
vinculades a l’exercici del seu càrrec. 

c) Prestar assessorament jurídic a la Prefectura i a la resta d’unitats policials en 
l’exercici de les seves funcions. 

d) Participar en les comissions i grups de treball de la Direcció General que requereixin 
assessorament jurídic i, en tot cas, en les previstes en les instruccions i protocols 
d’actuació de tipus intern, així com en les de relacions externes. 

e) Supervisar jurídicament els requeriments de col·laboració i d’informació de les 
qüestions que afectin la Direcció General en què intervinguin altres institucions i 
òrgans de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat. 

f) Coordinar les funcions de l’àmbit jurídic dels responsables de les regions policials i 
de les unitats centrals. 

g) Gestionar la secretaria del Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra. 

h) Col·laborar amb l'Assessoria Jurídica del Departament en l'elaboració 
d'avantprojectes de llei i projectes de disposicions de caràcter general i revisar les 
propostes normatives que efectuïn la resta d'unitats orgàniques de la Direcció General. 

i) Revisar i, si escau, elaborar les propostes de convenis, protocols i acords o 
qualsevol altre instrument jurídic de col·laboració de l’àmbit de la Direcció General, en 
coordinació amb l’Assessoria Jurídica del Departament. 

j) Col·laborar amb l'Assessoria Jurídica del Departament i el Gabinet Jurídic de la 
Generalitat en els recursos contenciosos administratius i en tots aquells altres 
procediments que se substanciïn en seu jurisdiccional i en els quals sigui requerit el 
seu suport. 

k) Supervisar i traslladar a la persona titular de la Direcció General les propostes 
d’assistència lletrada a membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
que provinguin dels responsables jurídics de les regions policials i fer el seguiment de 
les diligències judicials, en col·laboració amb l’Assessoria Jurídica del Departament i el 
Gabinet Jurídic de la Generalitat, amb motiu de la seva intervenció operativa. 

l) Instruir les reclamacions de responsabilitat patrimonial i els procediments de revisió 
d’ofici dels actes administratius sobre les matèries que siguin competència de la 
Direcció General, i elaborar la corresponent proposta de resolució amb caràcter previ a 
la seva tramitació a l’Assessoria Jurídica del Departament. 

m) Instruir els procediments disciplinaris i elaborar les corresponents propostes de 
resolució relatius al personal d’administració i serveis, i col·laborar amb la Comissaria 



 

 

General d’Investigació Interna i Afers Disciplinaris en la revisió jurídica dels expedients 
disciplinaris incoats al personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

n) Recopilar les disposicions normatives, la jurisprudència i la doctrina relacionades 
amb matèries pròpies de la Direcció General i donar-li la difusió oportuna en el si de 
l’organització. 

o) Supervisar les actuacions en matèria de protecció de les dades personals de la 
Direcció General en el marc de l’organització departamental de ciberseguretat i 
protecció de dades i sens perjudici de les funcions del delegat o delegada de protecció 
de dades. 

p) Tramitar els procediments administratius relatius a l’exercici dels drets en l’àmbit de 
la legislació en matèria de protecció de dades. 

q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

186.2 Les funcions que estableix l'apartat 1 s'han d'entendre sens perjudici de les 
funcions d'assessorament en dret reservades als advocats que integren el cos 
d'advocacia de la Generalitat de Catalunya. 

Disposicions addicionals  

Primera 

Mitjançant una ordre de la persona titular del departament competent en matèria de 
seguretat pública es podrà modificar l’assignació de municipis a les àrees bàsiques 
policials continguda en l’annex.  

Segona 

Se suprimeixen les unitats operatives següents: 

Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corporativa. 

Oficina de Suport de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i 
Mediació. 

Divisió d'Afers Interns. 

Àrea d'Investigació Interna. 

Àrea Disciplinària. 

Divisió d'Avaluació de Serveis. 

Àrea d'Organització. 

Àrea Central de Medi Ambient. 

Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Metropolitana 
Barcelona. 



 

 

Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Metropolitana 
Nord. 

Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Metropolitana 
Sud. 

Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Girona. 

Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Ponent. 

Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Camp de 
Tarragona. 

Sala Regional de Comandament de la Regió Policial Metropolitana Barcelona. 

Sala Regional de Comandament de la Regió Policial Metropolitana Nord. 

Sala Regional de Comandament de la Regió Policial Metropolitana Sud. 

Sala Regional de Comandament de la Regió Policial Girona. 

Sala Regional de Comandament de la Regió Policial Ponent. 

Sala Regional de Comandament de la Regió Policial Pirineu Occidental. 

Sala Regional de Comandament de la Regió Policial Central. 

Sala Regional de Comandament de la Regió Policial Camp de Tarragona. 

Sala Regional de Comandament de la Regió Policial Terres de l’Ebre. 

Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat. 

Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat. 

Àrea Tècnica de Coordinació i Suport. 

Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana. 

Divisió de Sistemes d'Informació Policial. 

Comissaria Superior de Coordinació Central. 

Divisió d'Investigació Criminal. 

Divisió de Transport. 

Àrea Central d'Informació Interior. 

Àrea Central d'Informació Exterior. 

Àrea d'Informació. 



 

 

Unitat Central d'Informació en Ordre Públic. 

Àrea Central de Circulació i Normativa. 

Tercera 

Es modifica la denominació dels òrgans actius i unitats operatives fins ara existents, 
amb les funcions establertes en aquest Decret, en el sentit següent: 

a) El Servei de Gestió Econòmica i Logística de la Subdirecció General d’Administració 
i Serveis passa a denominar-se Servei de Gestió Econòmica i Contractació. 

b) La Secció de Gestió Econòmica del Servei de Gestió Econòmica i Logística passa a 
denominar-se Secció de Contractació. 

c) La Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de les 
Unitats Centrals passa a denominar-se Secció de Recursos Humans. 

d) El Servei d’Administració de la Regió Policial Pirineu Occidental passa a denominar-
se Servei d’Administració de la Regió Policial Alt Pirineu i Aran. 

e) El Servei de Gestió i Coordinació de Personal de la Subdirecció General de 
Recursos Humans passa a denominar-se Servei de Gestió de Personal i Plantilles. 

f) El Servei de Suport i Planificació de Personal de la Subdirecció General de Recursos 
Humans passa a denominar-se Servei de Planificació Horària i Retribucions. 

g) La Secció de Gestió i Planificació Horària del Servei de Suport i Planificació de 
Personal passa a denominar-se Secció de Planificació Horària i Conciliació. 

h) L’Àrea Regional de Seguretat d’Edificis i Trasllats passa a denominar-se Àrea 
Regional de Seguretat d’Edificis. 

i) L’Àrea d’Avaluació passa a denominar-se Àrea d’Avaluació Estratègica. 

j) La Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Pirineu 
Occidental passa a denominar-se Unitat Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i 
Atenció a les Víctimes de la Regió Policial Alt Pirineu i Aran. 

k) La Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Central 
passa a denominar-se Unitat Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a 
les Víctimes de la Regió Policial Central. 

l) La Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Terres de 
l’Ebre passa a denominar-se Unitat Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i 
Atenció a les Víctimes de la Regió Policial Terres de l’Ebre. 

m) La Comissaria General de Recursos Operatius passa a denominar-se Comissaria 
General d’Intervenció. 



 

 

n) L’Àrea d’Elaboració de Dades Policials passa a denominar-se Àrea de Govern de 
Dades Policials. 

o) L’Àrea de Seguretat en Tecnologies de la Informació passa a denominar-se Àrea de 
Ciberseguretat. 

p) L’Àrea de Coordinació de Projectes de Sistemes d’Informació Policial passa a 
denominar-se Àrea de Projectes i Sistemes. 

q) L’Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu passa a denominar-se Àrea 
Central de Mitjans Tècnics. 

r) L’Àrea de Mitjans Tècnics passa a denominar-se Àrea Central Tecnològica de la 
Informació. 

s) L’Àrea de Seguretat Aeroportuària passa a denominar-se Àrea Regional de 
Seguretat Aeroportuària. 

t) L’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità passa a denominar-se Àrea Regional 
del Transport Urbà. 

u) L’Àrea Central d’Anàlisi passa a denominar-se Àrea Central d’Anàlisi i Elaboració 
d’Intel·ligència. 

v) La Regió Policial Pirineu Occidental passa a denominar-se Regió Policial Alt Pirineu 
i Aran. 

w) L’Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius passa a denominar-se Àrea Tècnica de 
Planificació de Dispositius. 

x) La Comissaria Superior de Coordinació Territorial passa a denominar-se Comissaria 
Superior Territorial. 

y) L’Àrea Central d’Investigació-Patrimoni passa a denominar-se Àrea Central 
d’Investigació de Patrimoni. 

z) L’Àrea Central d’Investigació-Persones passa a denominar-se Àrea Central 
d’Investigació de Persones. 

Quarta 

Subsidiarietat de les funcions policials 

1.1 En supòsits de necessitat extraordinària d’activació de recursos humans, d’acord 
amb l’establert pels òrgans de direcció de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra, es podran assignar tasques fora del seu àmbit funcional a unitats 
especialitzades, sempre que aquestes tasques no requereixin unes determinades 
competències tècniques específiques. 



 

 

1.2 L’exercici d’una determinada funció especialitzada per part d’unitats de la Policia 
de la Generalitat – Mossos d’Esquadra ha de ser compatible amb dur a terme altres 
funcions policials en els casos d’una primera intervenció policial obligada, o bé 
coadjuvant en el desenvolupament i execució de determinats plans operatius. 

Cinquena 

Aprovació i validació de directrius tècniques i procediments 

La validació de directrius tècniques i procediments la duran a terme els càrrecs 
organitzatius amb la suficient autoritat jeràrquica envers les unitats on hauran de ser 
aplicats.  

Disposicions transitòries 

Primera 

Les persones que ocupen els llocs de treball o els llocs de comandament de les unitats 
afectades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives mentre 
no es proveeixin o s’adaptin els llocs de treball corresponents d’acord amb l’estructura 
regulada. 

Segona 

El personal funcionari i la resta de personal de la Direcció General de la Policia que 
resulti afectat per les modificacions orgàniques d’aquest Decret continuarà percebent 
la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s’imputaven, fins 
que s’adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents. 

Tercera 

Els negociats que depenen dels serveis i de les seccions afectats per aquest Decret 
subsistiran mentre no es dictin les disposicions de desplegament pertinents. 

Disposicions derogatòries 

Primera 

Es deroguen les disposicions reglamentàries següents: 

El Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la Direcció 
General de la Policia. 

El Decret 58/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial de la Direcció General de 
la Policia. 

El Decret 331/2021, de 3 d’agost, de modificació del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de 
reestructuració del Departament d’Interior, i del Decret 415/2011, de 13 de desembre, 
d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia. 



 

 

Segona 

Es deroguen totes les disposicions del mateix rang o inferior que contradiguin aquest 
Decret o que s’hi oposin. 

Disposicions finals  

Primera 

S'autoritza la persona titular del Departament d'Interior per dictar les disposicions que 
siguin necessàries per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del que disposa aquest 
Decret. 

Segona 

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Barcelona, 21 de març de 2023  

 

Pere Aragonès i Garcia 

President de la Generalitat de Catalunya  

 

Joan Ignasi Elena i Garcia 

Conseller d’Interior  

 
  



 

 

Annex 

Regió Policial Girona 

Àrea Bàsica Policial Alt Empordà - Figueres 

Municipis que comprèn: Agullana, Albanyà, Avinyonet de Puigventós, Bàscara, Biure, 
Boadella d'Empordà, Borrassà, Cabanelles, Cabanes, Cantallops, Capmany, Cistella, 
Colera, Darnius, Espolla, el Far d'Empordà, Figueres, Garrigàs, Garriguella, la 
Jonquera, Lladó, Llançà, Llers, Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, 
Navata, Ordis, Peralada, Pont de Molins, Pontós, el Port de la Selva, Portbou, Rabós, 
Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Santa Llogaia d'Àlguema, la Selva 
de Mar, Siurana, Terrades, la Vajol, Vilabertran, Vilafant, Vilamalla, Vilamaniscle, 
Vilanant, Vila-sacra. 

Àrea Bàsica Policial Alt Empordà - Roses 

Municipis que comprèn: l'Armentera, Cadaqués, Castelló d'Empúries, l'Escala, Fortià, 
Palau-saverdera, Palau de Santa Eulàlia, Pau, Pedret i Marzà, Riumors, Roses, Sant 
Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Saus, Torroella de Fluvià, Ventalló, 
Viladamat, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilaür. 

Àrea Bàsica Policial Baix Empordà - La Bisbal 

Municipis que comprèn: Albons, Begur, Bellcaire d'Empordà, la Bisbal d'Empordà, 
Colomers, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Foixà, Fontanilles, 
Forallac, Garrigoles, Gualta, Jafre, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Palau-sator, Pals, 
Parlavà, la Pera, Regencós, Rupià, Serra de Daró, la Tallada d'Empordà, Torrent, 
Torroella de Montgrí, Ullà, Ullastret, Ultramort, Vall-llobrega, Verges, Vilopriu. 

Àrea Bàsica Policial Baix Empordà - Sant Feliu 

Municipis que comprèn: Calonge, Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa 
Cristina d'Aro. 

Àrea Bàsica Policial Garrotxa 

Municipis que comprèn: Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, Maià de 
Montcal, Mieres, Montagut, Olot, les Planes d'Hostoles, les Preses, Riudaura, Sales de 
Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de 
Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Tortellà, la Vall de Bianya, la Vall d'en Bas. 

Àrea Bàsica Policial Gironès - Pla de l'Estany 

Municipis que comprèn: Aiguaviva, Banyoles, Bescanó, Bordils, Camós, Campllong, 
Canet d'Adri, Cassà de la Selva, Celrà, Cervià de Ter, Cornellà del Terri, Crespià, 
Esponellà, Flaçà, Fontcoberta, Fornells de la Selva, Girona, Juià, Llagostera, 
Llambilles, Madremanya, Palol de Revardit, Porqueres, Quart, Salt, Sant Andreu 
Salou, Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, 



 

 

Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell, Sant Miquel de Campmajor, Sarrià de Ter, 
Serinyà, Vilablareix, Viladasens, Vilademuls. 

Àrea Bàsica Policial Ripollès 

Municipis que comprèn: Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Llanars, les 
Llosses, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses, Vallfogona de 
Ripollès, Vilallonga de Ter. 

Àrea Bàsica Policial Selva Interior 

Municipis que comprèn: Amer, Anglès, Arbúcies, Breda, Brunyola, Caldes de 
Malavella, la Cellera de Ter, Fogars de la Selva, Hostalric, Maçanet de la Selva, 
Massanes, Osor, Riells i Viabrea, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Feliu de 
Buixalleu, Sant Hilari Sacalm, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Santa Coloma de Farners, 
Sils, Susqueda, Vidreres, Vilobí d'Onyar. 

Àrea Bàsica Policial Selva Litoral 

Municipis que comprèn: Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar. 

 

Regió Policial Ponent 

Àrea Bàsica Policial Noguera 

Municipis que comprèn: Àger, Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, les 
Avellanes i Santa Linya, Balaguer, la Baronia de Rialb, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt 
d'Urgell, Cabanabona, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Foradada, Ivars de 
Noguera, Menàrguens, Montgai, Oliola, Os de Balaguer, Penelles, Ponts, Preixens, la 
Sentiu de Sió, Térmens, Tiurana, Torrelameu, Vallfogona de Balaguer, Vilanova de 
l'Aguda, Vilanova de Meià. 

Àrea Bàsica Policial Segarra-Urgell 

Municipis que comprèn: Agramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig, Biosca, Castellserà, 
Cervera, Ciutadilla, Estaràs, la Fuliola, Granyanella, Granyena de Segarra, Guimerà, 
Guissona, Ivorra, Maldà, Massoteres, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, 
Nalec, les Oluges, els Omells de na Gaia, Ossó de Sió, els Plans de Sió, Preixana, 
Puigverd d'Agramunt, Ribera d'Ondara, Sanaüja, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim 
de la Plana, Sant Martí de Riucorb, Sant Ramon, Talavera, Tàrrega, Tarroja de 
Segarra, Torà, Tornabous, Torrefeta i Florejacs, Vallbona de les Monges, Verdú, 
Vilagrassa. 

Àrea Bàsica Policial Pla d'Urgell-Garrigues 



 

 

Municipis que comprèn: l'Albagés, l'Albí, Arbeca, Barbens, Bellaguarda, Bell-lloc 
d'Urgell, Bellvís, les Borges Blanques, Bovera, Castelldans, Castellnou de Seana, 
Cervià de les Garrigues, el Cogul, l'Espluga Calba, la Floresta, Fondarella, Fulleda, 
Golmés, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Ivars d'Urgell, Juncosa, Juneda, 
Linyola, Miralcamp, Mollerussa, els Omellons, el Palau d'Anglesola, el Poal, la Pobla 
de Cérvoles, Puiggròs, Sidamon, el Soleràs, Tarrés, els Torms, Torregrossa, Vila-
sana, Vilanova de Bellpuig, el Vilosell, Vinaixa. 

Àrea Bàsica Policial Segrià 

Municipis que comprèn: Aitona, els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, 
Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Artesa de Lleida, 
Aspa, Benavent de Segrià, Corbins, Gimenells i el Pla de la Font, la Granja d’Escarp, 
la Portella, Llardecans, Lleida, Maials, Massalcoreig, Montoliu de Lleida, Puigverd de 
Lleida, Rosselló, Sarroca de Lleida, Seròs, Soses, Sudanell, Sunyer, Torre-serona, 
Torrebesses, Torrefarrera, Torres de Segre, Vilanova de la Barca, Vilanova de Segrià. 

 

Regió Policial Alt Pirineu i Aran 

Àrea Bàsica Policial Alt Urgell 

Municipis que comprèn: Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de Nargó, 
Estamariu, Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Montferrer i Castellbò, Oliana, Organyà, 
Peramola, el Pont de Bar, Ribera d'Urgellet, la Seu d'Urgell, les Valls d'Aguilar, les 
Valls de Valira, la Vansa i Fórnols. 

Àrea Bàsica Policial Cerdanya 

Municipis que comprèn: Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, 
Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Lles de Cerdanya, Llívia, Meranges, Montellà i 
Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya, Urús. 

Àrea Bàsica Policial Pallars Jussà-Pallars Sobirà 

Municipis que comprèn: Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gavet de 
la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, la Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Sant 
Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, la Torre de Cabdella, 
Tremp, Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d'Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, 
la Guingueta d'Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia, Vall de Cardós. 

Àrea Bàsica Policial Val d'Aran-Alta Ribagorça 

Municipis que comprèn: Arres, Bausen, el Pont de Suert, Es Bòrdes, Bossòst, 
Canejan, Les, Naut Aran, Vielha e Mijaran, Vilamòs, la Vall de Boí, Vilaller. 

 



 

 

Regió Policial Central 

Àrea Bàsica Policial Anoia 

Municipis que comprèn: Argençola, Bellprat, el Bruc, Cabrera d'Igualada, Calaf, 
Calonge de Segarra, Capellades, Carme, Castellfollit de Riubregós, Castellolí, Copons, 
els Hostalets de Pierola, Igualada, Jorba, la Llacuna, Masquefa, Montmaneu, Òdena, 
Orpí, Piera, la Pobla de Claramunt, els Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí de Tous, 
Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, Santa Margarida de Montbui, Santa 
Maria de Miralles, la Torre de Claramunt, Vallbona d'Anoia, Veciana, Vilanova del 
Camí. 

Àrea Bàsica Policial Bages-Moianès 

Municipis que comprèn: Aguilar de Segarra, Artés, Avinyó, Balsareny, Calders, 
Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, 
Castellfollit del Boix, Castellgalí, Castellnou de Bages, l'Estany, Fonollosa, Gaià, 
Manresa, Marganell, Moià, Monistrol de Calders, Monistrol de Montserrat, Mura, 
Navarcles, Navàs, el Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Sallent, Sant Feliu 
Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, 
Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santa Maria d'Oló, Santpedor, 
Súria, Sant Quirze Safaja, Talamanca. 

Àrea Bàsica Policial Berguedà 

Municipis que comprèn: Avià, Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castell de 
l'Areny, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, Cercs, l'Espunyola, Fígols, Gironella, 
Gisclareny, Gósol, Guardiola de Berguedà, Montclar, Montmajor, la Nou de Berguedà, 
Olvan, la Pobla de Lillet, Puig-reig, la Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, 
Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, Vallcebre, Vilada, Viver i Serrateix. 

Àrea Bàsica Policial Osona 

Municipis que comprèn: Alpens, Balenyà, el Brull, Calldetenes, Centelles, Espinelves, 
Folgueroles, Gurb, Lluçà, Malla, Manlleu, les Masies de Roda, les Masies de Voltregà, 
Montesquiu, Muntanyola, Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Roda de Ter, 
Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, 
Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí d'Albars, Sant Martí de 
Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní d'Osormort, 
Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa 
Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Corcó, Seva, Sobremunt, 
Sora, Taradell, Tavèrnoles, Tavertet, Tona, Torelló, Vic, Vidrà, Viladrau, Vilanova de 
Sau. 

 
 
 



 

 

Àrea Bàsica Policial Solsonès 

Municipis que comprèn: Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, la Coma i la 
Pedra, Guixers, Lladurs, Llobera, la Molsosa, Navès, Odèn, Olius, Pinell de Solsonès, 
Pinós, Riner, Sant Llorenç de Morunys, Solsona. 

 

Regió Policial Metropolitana Nord 

Àrea Bàsica Policial Arenys de Mar 

Municipis que comprèn: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar, 
Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de 
Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Tordera. 

Àrea Bàsica Policial Badalona 

Municipis que comprèn: Badalona, Sant Adrià de Besòs. 

Àrea Bàsica Policial Cerdanyola 

Municipis que comprèn: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Montcada i Reixac, Ripollet. 

Àrea Bàsica Policial Granollers 

Municipis que comprèn: Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de 
Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, 
Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers, Gualba, Lliçà 
d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Montseny, la Roca del 
Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu 
de Codines, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 
Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra, Vilanova del 
Vallès. 

Àrea Bàsica Policial Mataró 

Municipis que comprèn: Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d'Estrac, Dosrius, Mataró, 
Òrrius, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt. 

Àrea Bàsica Policial Mollet del Vallès 

Municipis que comprèn: la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Parets 
del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles. 

Àrea Bàsica Policial Premià de Mar 

Municipis que comprèn: Alella, Cabrils, el Masnou, Montgat, Premià de Dalt, Premià de 
Mar, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar. 



 

 

Àrea Bàsica Policial Rubí 

Municipis que comprèn: Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat del Vallès. 

Àrea Bàsica Policial Sabadell 

Municipis que comprèn: Castellar del Vallès, Gallifa, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, 
Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, 
Sentmenat. 

Àrea Bàsica Policial Santa Coloma de Gramenet 

Municipis que comprèn: Santa Coloma de Gramenet. 

Àrea Bàsica Policial Terrassa 

Municipis que comprèn: Matadepera, Rellinars, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, 
Viladecavalls. 

 

Regió Policial Metropolitana Barcelona 

Àrea Bàsica Policial Ciutat Vella. 

Àrea Bàsica Policial Eixample. 

Àrea Bàsica Policial Sants-Montjuïc. 

Àrea Bàsica Policial les Corts. 

Àrea Bàsica Policial Sarrià-Sant Gervasi. 

Àrea Bàsica Policial Gràcia. 

Àrea Bàsica Policial Horta-Guinardó. 

Àrea Bàsica Policial Nou Barris. 

Àrea Bàsica Policial Sant Andreu. 

Àrea Bàsica Policial Sant Martí. 

Municipi que comprèn: Barcelona. 

 

Regió Policial Metropolitana Sud 

Àrea Bàsica Policial Cornellà de Llobregat 

Municipis que comprèn: Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí. 



 

 

Àrea Bàsica Policial Esplugues de Llobregat 

Municipis que comprèn: Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern. 

Àrea Bàsica Policial Garraf 

Municipis que comprèn: Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges, 
Vilanova i la Geltrú. 

Àrea Bàsica Policial Gavà 

Municipis que comprèn: Begues, Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat, 
Viladecans. 

Àrea Bàsica Policial l'Hospitalet de Llobregat 

Municipis que comprèn: l'Hospitalet de Llobregat. 

Àrea Bàsica Policial Martorell 

Municipis que comprèn: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, 
Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires. 

Àrea Bàsica Policial el Prat de Llobregat 

Municipis que comprèn: el Prat de Llobregat. 

Àrea Bàsica Policial Sant Boi de Llobregat 

Municipis que comprèn: Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de 
Llobregat. 

Àrea Bàsica Policial Sant Feliu de Llobregat 

Municipis que comprèn: Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, la 
Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, 
Vallirana. 

Àrea Bàsica Policial Alt Penedès 

Municipis que comprèn: Avinyonet del Penedès, les Cabanyes, Castellet i la Gornal, 
Castellví de la Marca, Font-rubí, Gelida, la Granada, Mediona, Olèrdola, Olesa de 
Bonesvalls, Pacs del Penedès, el Pla del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat 
Sesgarrigues, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, 
Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa 
Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vilafranca del Penedès, 
Vilobí del Penedès. 

 

 



 

 

Regió Policial Camp de Tarragona 

Àrea Bàsica Policial Alt Camp-Conca de Barberà 

Municipis que comprèn: Aiguamúrcia, Alcover, Alió, Barberà de la Conca, Blancafort, 
Bràfim, Cabra del Camp, Conesa, l'Espluga de Francolí, Figuerola del Camp, Forès, 
els Garidells, Llorac, la Masó, el Milà, Montblanc, Montferri, Mont-ral, Nulles, 
Passanant, les Piles, Pira, el Pla de Santa Maria, el Pont d'Armentera, Pontils, 
Puigpelat, Querol, la Riba, Rocafort de Queralt, Rodonyà, el Rourell, Santa Coloma de 
Queralt, Sarral, Savallà del Comtat, Senan, Solivella, Vallclara, Vallfogona de Riucorb, 
Vallmoll, Valls, Vilabella, Vila-rodona, Vilanova de Prades, Vilaverd, Vimbodí. 

Àrea Bàsica Policial Baix Camp-Priorat 

Municipis que comprèn: l’Albiol, l'Aleixar, Alforja, Almoster, Arbolí, l'Argentera, Bellmunt 
del Priorat, la Bisbal de Falset, les Borges del Camp, Botarell, Cabacés, Cambrils, 
Capafonts, Capçanes, Castellvell del Camp, Colldejou, Cornudella de Montsant, 
Duesaigües, Falset, la Febró, la Figuera, Gratallops, els Guiamets, el Lloar, Marçà, 
Margalef, Maspujols, el Masroig, el Molar, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp, la 
Morera de Montsant, Poboleda, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Pratdip, Reus, 
Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, la Selva del Camp, la Torre de Fontaubella, Torroja 
del Priorat, Ulldemolins, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Vilanova d'Escornalbou, 
Vilaplana, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, Vinyols i els Arcs. 

Àrea Bàsica Policial Baix Penedès 

Municipis que comprèn: Albinyana, l'Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal 
del Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, 
Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva, el Vendrell. 

Àrea Bàsica Policial Tarragonès 

Municipis que comprèn: Altafulla, el Catllar, Constantí, Creixell, el Morell, la Nou de 
Gaià, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, la Pobla de Montornès, Renau, la 
Riera de Gaià, Roda de Barà, Salomó, Salou, la Secuita, Tarragona, Torredembarra, 
Vespella de Gaià, Vilallonga del Camp, Vila-seca. 

 

Regió Policial Terres de l'Ebre 

Àrea Bàsica Policial Baix Ebre 

Municipis que comprèn: l'Aldea, Aldover, Alfara de Carles, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, 
Benifallet, Camarles, Deltebre, Paüls, el Perelló, Roquetes, Tivenys, Tortosa, Xerta. 

Àrea Bàsica Policial Montsià 



 

 

Municipis que comprèn: Alcanar, Amposta, Freginals, la Galera, Godall, Mas de 
Barberans, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Santa 
Bàrbara, la Sénia, Ulldecona. 

Àrea Bàsica Policial Terra Alta-Ribera d'Ebre 

Municipis que comprèn: Arnes, Ascó, Batea, Benissanet, Bot, Caseres, Corbera d'Ebre, la 
Fatarella, Flix, Gandesa, Garcia, Ginestar, Horta de Sant Joan, Miravet, Móra d'Ebre, Móra la 
Nova, la Palma d'Ebre, el Pinell de Brai, la Pobla de Massaluca, Prat de Comte, Rasquera, Riba-
roja d'Ebre, Tivissa, la Torre de l'Espanyol, Vilalba dels Arcs, Vinebre.  
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