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1. PRESENTACIÓ 

 

La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya 

estableix la planificació com la manera adequada i eficient d’organitzar la resposta 

pública a les necessitats i els reptes de l’àmbit de la seguretat. 

Les necessitats de seguretat no vénen determinades per una simple suma de fets 

registrats, sinó que les necessitats de seguretat venen determinades per diversos 

aspectes com poden ser les experiències de les diferents víctimes, les necessitats 

objectives, les demandes subjectives, les expectatives de la població i les percepcions 

socials. Les variables són tan complexes i aleatòries que l’opinió pública sobre temes 

de seguretat es troba sotmesa a un elevat grau d’indeterminació, que acaba 

condicionant en bona part el disseny de polítiques públiques. 

La demanda de seguretat és una demanda intangible, però enormement poderosa, que 

es construeix a partir de percepcions individuals i col·lectives. Les condicions de 

seguretat de la ciutat estan influenciades, de forma directa o indirecta, per l’entorn, per 

l’activitat que desenvolupen els operadors de seguretat local, per la situació social i pel 

context econòmic i que degut a la complexitat de cada municipi requereix el plantejament 

i execució d’unes actuacions determinades en matèria de seguretat.  

La seguretat és, un servei públic que ha de ser articulat com un sistema global, on els 

problemes s’analitzen des d’una perspectiva multifactorial i s’afronten amb l’actuació 

transversal de tots aquells serveis i entitats que tenen competències i capacitat per 

intervenir-hi. 

Són els Plans Locals de Seguretat els que permeten adequar-se a les necessitats de 

cada poble i ciutat fent una representació més ajustada a la realitat concreta de cada 

territori i d’acord a aquestes necessitats, s’ha incorporat a la metodologia proposada 

dins la Guia per a l’elaboració de plans locals de seguretat del Departament d’Interior de 

la Generalitat de Catalunya.  

Però segons una visió més global de la gestió de la seguretat aquest considera la 

neccesitat de disposar d’un pla d’acció on es posin en valors totes les causes I valors 

possibles de la seguretat local: 
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Seguretat objectiva: 

 Millorar els índexs de seguretat a la ciutat a nivell ciutadà, viari, de 

protecció civil i de civisme.  

Qualitat de gestió: 

 Treballar en la millora contínua de l’eficàcia i eficiència dels serveis de 

seguretat.  

Qualitat de servei: 

 Verificar que la gestió pública és una qualitat de servei. 

Seguretat subjectiva. 

 El objectiu bàsic del Pla de local de seguretat és incrementar la seguretat 

subjectiva, per que sigui perceptible per tots els afectats. 

 

2. MARC LEGAL 
 

La normativa aplicable a aquest Plà Local de Seguretat 

 Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya 

 Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya 

 Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció 
d’incendis i de salvaments de Catalunya 

 Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat — Mossos d’Esquadra 

 Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya 

 Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit 

 Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 112. 

 Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

 Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics 
i les activitats recreatives 

 En relació amb la seguretat, a Catalunya són d’aplicació les lleis estatals que 
regulen els drets fonamentals, la seguretat privada i alguns aspectes de la 
seguretat ciutadana i l’ordre públic, entre les quals destaquen les següents: 

 Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió 

 Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana 

 Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de 
videocàmeres per les forces i cossos de seguretat 

  Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada. 
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1. EL PLA LOCAL DE SEGURETAT 

 
1.1. INICI 

 
 

 

El concepte de seguretat ciutadana inclou l’àmbit de protecció de persones i béns i el de 

policia administrativa, relacionat normalment amb activitats comercials o d’un altre tipus que 

poden perjudicar tercers o el medi ambient.   

També inclou els temes relacionats amb la convivència i el civisme, que sovint són la causa 

de la percepció d’inseguretat de la població, afecten l’ús de l’espai públic i la imatge de 

l’entorn. 

Freqüentment allò que altera la convivència pacífica (i, en conseqüència, la seguretat) són 

determinats conflictes que enfronten sectors de la població o les actuacions incíviques 

d’alguns ciutadans. 

El Pla Local de Seguretat és un pla sectorial, justificat en el servei a la seguretat (o al servei 

dels drets i deures dels ciutadans) i no s’ha de confondre amb el pla d’acció municipal, més 

ampli i que abasta altres àmbits, com l’ordenació de l’espai, l’assistència a les persones o la 

promoció econòmica del municipi. 

Aquest Pla Local de Seguretat (PLS) s’ha redactat emmarcant el concepte de Seguretat en 

la definició que la Llei 4/2003, i on partir d’una diagnosi, permet ordenar en el temps 

actuacions en l’àmbit material que n’és objecte i identificar els actors i els paràmetres per 

avaluar-ne l’eficàcia.   

 
1.2. OBJECTIU 

 
 

 

El Pla local de seguretat neix amb l’objectiu de donar resposta a les demandes de la 

ciutadania en termes de seguretat.  

Per aconseguir l’objectiu global del Pla, es defineix un programa de treball que es durà a 

terme amb la participació de la ciutadania i la cooperació de tots els operadors municipals, 

no només aquells que tenen una responsabilitat directa en matèria de seguretat.  
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Els objectius principals d’aquest Pla de Seguretat Local son: 

• Identificar la situació en el territori de Tiana, així com els punts que requereixen una 

millora. 

• Identificar els recursos i els actors del territori. 

• Decidir els temes a abordar de manera prioritària amb els recursos disponibles. 

• Dissenyar, si cal, accions específiques i coordinar les que ja es duen a terme. 

• Implicar en el procés els diversos actors que han de dur a terme l’execució de les 

accions integrants del pla. 

• Identificar les responsabilitats dels diversos serveis per tal de millorar-ne la coordinació 

i tenir punts de referència concrets. 

• Abordar les problemàtiques detectades de manera proactiva, no limitar-se a 

reaccionar davant les incidències. 

• Generar dinàmiques de treball transversals entre actors d’àmbits diversos. 

• Donar coherència i continuïtat en el temps a la feina de tots els actors. 

• Elaborar eines per fer el seguiment i conèixer l’impacte de les polítiques de seguretat 

a escala municipal. 

 

1.3. PREMISSES 
 

 

 

I una vegada implantat tindrà com a premisses: 
• Donar respostes ràpides a les demandes ciutadanes. 

• Oferir una seguretat integral incloent tots els vessants en què la seguretat pot afectar 

el dia a dia dels ciutadans. 

• Oferir una seguretat multidisciplinari. Les actuacions es duran a terme englobant d’una 

manera participativa tots els nivells públics i privats que hi intervenen. 

• Tenir en compte la ciutadania. Els veïns i veïnes de la ciutat tenen un paper cabdal en 

la seguretat de la ciutat. 

• Tenir present el teixit social de la ciutat, representat a través de les entitats, 

associacions, comerciants i empresaris. 

• Anticipació. Preveure conjuntures futures i proposar solucions adaptades en aquests 

escenaris previstos, ja que el context social es caracteritza per canviar constantment. 

• La prevenció té una importància cabdal de la confecció del Pla per ser una eina 

efectiva a l’hora d’evitar problemes. 

• En la mesura que sigui possible, a l’hora d’enfrontar problemàtiques complexes, es 

tendirà a emprendre mesures inclusives que integrin les diverses sensibilitats 

implicades. 
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1.4. PARTICIPACIÓ 
 

 

Per tal de garantir que les necessitats de tots els col·lectius es tenen en compte a l’hora 

d’elaborar el Pla Local de Seguretat, es té en consideració la participació dels actors 

següents: 

• La Junta Local de Seguretat, amb la participació de la Policia Local i Mossos 

• La Subdirecció General de Coordinació de Policia de Catalunya. 

• Responsables de Bombers de la Generalitat. 

• Responsables municipals de Protecció Civil. 

• Responsables de serveis municipals. 

• Directors de centres de salut 

• Representants d’escoles i instituts. 

• Representants de les associacions de veïns i comerciants. 

• Entitats i associacions que estiguin implicades en temes que els afecti directament. 

• Representats de les empreses, especialment de transport i seguretat privada. 

 

1.5. FASES DEL PLA 
 

 

 

La metodologia que s’ha dut a terme per elaborar el Pla Local de Seguretat de l’Ajuntament 

de Tiana, consta de les següents 4 fases de treball complementàries: 

• La fase inicial de posada en marxa del procés d’elaboració 

• La fase de diagnosi de seguretat municipal 

• La fase de disseny i elaboració del Pla d’Accions 

• La fase de presentació i aprovació final 

Cada fase de treball ha seguit la metodologia de la Guia per a l’elaboració de plans locals 

de seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya incorporant la 

perspectiva de gènere i adequant-la a la realitat de Tiana, tenint en compte els recursos i 

efectius disponibles i els objectius i prioritats acordats amb el municipi. I s’estableix una 

definició dels conceptes per a posar el marc adequat. 
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1.6. FASE INICIAL DE POSADA EN MARXA DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ 

A la fase inicial s’han completat les següents tasques: 

• Reunió de presentació del projecte 

• Validació tècnica/política 

• Concreció de les persones referents 

• Convocatòria de la Comissió Local de Seguretat. 

La Comissió Local de Seguretat s’ha construït com a òrgan de treball que implicarà a tots 

els agents involucrats de forma transversal. A més, s’han definit els membres permanents 

de la Comissió i les persones o càrrecs que puntualment poden col·laborar amb la mateixa. 

 
1.7. FASE DE DIAGNOSIS DE SEGURETAT MUNICIPAL 

Les diagnosis de seguretat són un recull d’informació que, un cop analitzada, aporta 

coneixement sobre l’estat de la seguretat en un lloc i un moment determinat. La diagnosi 

identifica els riscos que un municipi afronta en matèria de seguretat i els recursos de què 

disposa per fer-hi front. 

La informació a aplegar no és homogènia: abasta fonts de diversos sectors i de naturalesa 

diferent. L’elecció de les dades ha d’estar guiada per la seva utilitat i rellevància en 

l’explicació de l’estat de la seguretat al municipi. S’ha de recorregut a fonts fiables: si són 

dades de tipus quantitatiu, a l’IDESCAT, al Padró municipal o als registres policials, de 

bombers o de justícia; si són dades de fonts qualitatives, convindria recollir i analitzar les 

demandes rebudes pels serveis municipals i l’opinió d’actors considerats clau pel seu 

bagatge professional, pel seu coneixement del territori o per la seva representativitat.  

 
1.8. FASE DE DISSENY I ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIONS 

Un cop efectuat el diagnòstic i amb els resultats municipals de seguretat s’ha tractat de 

construir i planificar, estratègicament, la proposta d’actuació local. Per portar-ho a terme 

s’han plantejat les prioritats en matèria de seguretat des de la perspectiva de gènere, els 

objectius generals i específics i les accions necessàries per solucionar les disfuncions 

detectades, fixant les prioritats i desenvolupant un programa d’acció municipal de 

seguretat. 

Per tal de dissenyar realista, cal que les accions proposades siguin coherents amb els 

recursos disponibles, i han d’anar acompanyades de fitxes descriptives que, mitjançant un 

sistema d’indicadors, facilitin la consecució de l’objectiu al que faran referència.
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2. ÒRGANS I OPERADORS DEL SISTEMA 

2.1. INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DELS OPERADORS 
 

 

Durant el procés d’elaboració del Pla Local de Seguretat de l’Ajuntament de Tiana, s’ha 

comptat amb la implicació dels diferents agents clau del municipi. S’han implicat persones 

que formaven part dels òrgans del govern del municipi, però també altres organitzacions 

i la pròpia ciutadania. 

El paper dels mateixos agents clau seguirà durant la vigència del Pla, ja que, a banda de 

la col·laboració en la pròpia redacció, tindran un paper específic en les diferents accions 

planificades. 

 

2.2. ALCALDIA 
 

 

 

Aquesta és la principal autoritat en matèria de seguretat pública en l’àmbit municipal. 

És l’alcalde la persona responsable de presidir la Junta Local de Seguretat i d’ordenar i 

dirigir les actuacions en matèria de seguretat, tenint en compte el marc del Pla General 

de Seguretat de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent. 

Serà primordial el lideratge polític per a l’èxit en la implantació de les accions. 

L’alcalde podrà delegar les seves funcions a la regidoria de Seguretat Ciutadana i 

d’Emergències i Protecció Civil, la qual informarà sobre el Pla local de seguretat i el seu 

posterior desenvolupament a les comissions corresponents. Tanmateix, també tenen la 

condició d’autoritats de seguretat les persones titulars d’òrgans de l’Ajuntament que, per 

atribució legal o per delegació expressa de l’alcalde, exerceixen les funcions 

corresponents en la matèria. 
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2.3. LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT 
 

 

 

La Junta Local de Seguretat és l’òrgan superior en matèria de seguretat pública al 

municipi. La Junta Local de Seguretat es constitueix com a òrgan col·legiat de 

coordinació general dels cossos de policia, dels serveis de seguretat que operen al 

territori i de la participació ciutadana en el sistema de seguretat.  

 
2.4. MEMBRES DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT 

 

 
 
 

 
 
 
 

ALCALDE/ESSA

Vocals permanents

•Delegat territorial del Govern 
(delegable en el sotsdirector 
general).

•Regidora en matèria de 
seguretat ciutadana.

•Cap de la Policia Local de 
Tiana.

•Cap de la Comissaria de 
Mossos d’Esquadra.

Vocals  No permanents

Caps de la Guàrdia Civil i Cos 
Nacional de Policia amb 
responsabilitats funcionals al 
municipi.

Associacions i entitats veïnals i 
ciutadanes del municipi.

Tècnics en seguretat pública i, 
especialment, els 
responsables d’emergències i 
protecció civil, serveis socials, 
trànsit o seguretat privada.
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2.5. FUNCIONS DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT 
 

• Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi i concretar les 

polítiques de seguretat corresponent. 

• Elaborar i aprovar el Pla local de Seguretat i els plans d’actuació específics que 

escaiguin, i fer-ne el seguiment i l’avaluació mitjançant un informe anual. 

• Conèixer els plans o mesures d’emergències, seguretat viària, seguretat i 

esdeveniments públics, i d’altres que incideixin en la situació de seguretat del 

municipi, i tenir-los en compte en les previsions del Pla local de seguretat. 

• Conèixer el serveis de seguretat privada que tenen autorització per operar en el 

municipi. 

• Concretar en l’àmbit respectiu els mitjans i els procediments establerts de 

col·laboració, coordinació i cooperació dels cossos i els serveis de seguretat que 

actuen en el municipi, en el marc del conveni existent entre el Departament 

d’Interior i l’Ajuntament. 

• Promoure iniciatives i formular propostes que siguin convenients als organismes 

competents per a la col·laboració, la coordinació i la cooperació dels cossos i els 

serveis de seguretat. 

• Desplegar i executar, si escau, les actuacions establertes en el conveni subscrit 

entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament. 

• La resta de funcions que els encomani la normativa vigent. 

 

2.6. LA COMISSIÓ DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT 
 

 

 

La Comissió del Pla de local de seguretat és l’òrgan tècnic encarregat d’elaborar tant 

el Pla local de seguretat del municipi, com els programes específics que s’escaiguin. 

És l’òrgan que coordina els diversos cossos i serveis, a l’hora de dur a terme les 

accions integrades al Pla. 
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2.7. MEMBRES DE LA COMISSIÓ DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT 

Formada per: 

• El Regidor/a de Seguretat Ciutadana – President/a 

• Comissionat/ada de Seguretat Ciutadana – Adjunt/a a presidència 

• Un/a Representant de la secretaria general de l’Ajuntament – Secretari/a 

• Un/a Representant de la Policia Local de Tiana – Director/a 

• Assessor empresa externa: Coordinador  

• Un/a representant del Centre de Salut de Tiana – Vocal 

• Un/a representant del Departament Administratiu d’Activitats – Vocal 

• Un/a representant del Departament de Serveis Socials – Vocal 

• Un/a representant del Departament d’Urbanisme – Vocal  

• Un/a representant del Departament de Serveis Generals – Vocal 

• Un/a representant del Departament de Joventut i Igualtat – Vocal  

 

2.8. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT 
 

• Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública al municipi. 

• Participar en l’elaboració, seguiment i avaluació del Pla local de Seguretat. 

• Elaborar propostes d’actuació en matèria de seguretat pública i elevar-les a la 

Junta Local de Seguretat. 

• Elaborar programes i procediments que promoguin una comunicació eficaç, 

coordinació i col·laboració entre els cossos, serveis i òrgans amb competències 

en matèria de seguretat pública i la ciutadania. 

• Promoure l’elaboració d’accions preventives, formatives i informatives en 

matèria de seguretat. 

• Fomentar la implicació en el sistema de seguretat de la ciutadania. 

• Qualsevol funció que li atribueixi o delegui el Ple o la Junta Local de seguretat. 
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3. DIAGNOSI 

 
3.1. EL TERRITORI 

 
 

 

3.1.1. SITUACIÓ GEOGRAFICA 

Tiana es troba a la comarca del Maresme, situada a la Serralada de Marina i a la costa de 

llevant de Catalunya, a la part més meridional de la comarca del Maresme, a 15 Km de 

Barcelona i a 20 Km de la capital de comarca Mataró.  

El municipi de Tiana és als vessants marítims de la Serralada Litoral, des del turó d'en 

Galceran al nord-est, fins al Coll de Montalegre al nord-oest, pel que passa la carretera de 

La Conreria quedóna accés al Vallès Oriental, per Sant Fost de Campsentelles. El terme 

municipal s’estén des de ben a prop de la costa fins a alguns dels punts més elevats de la 

Serralada de Marina, el que li confereix suaus ondulacions de terreny, i en la seva orientació 

cap al mar el territori és drenat per diverses rieres, com la Riera de Tiana i la Riera d'en 

Font. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 2020 i Diputació de Barcelona
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Tiana té caràcter marcadament residencial, amb una consolidació gairebé total de la 

primera residència, amb característiques de ciutat jardí i amb una tendència clara a la ciutat 

dormitori, el que té efectes directes sobre l’estructura socioeconòmica i les dinàmiques 

funcionals del municipi. La trama urbana es compon del nucli antic i els barris de la Virreina, 

continu a Montgat,i el Mas Ram, tocant a Badalona, quedant plenament integrats en la 

conurbació barcelonina, tant física com funcionalment. 

La major part de la superfície municipal està classificada com a bosc, conreus i matollars. 

D’acord amb les dades de cobertes de sòl del CREAF, el 30% de la seva extensió 

corresponen a superfície forestal (237 ha), el 29% a matollars (227 ha), i un 26% és dedica 

als conreus (202 ha). Un 16% és superfície urbanitzada (129 ha). El 66% de la superfície 

municipal es troba dins de l’àmbit de protecció del Parc de la Serralada de Marina. 

Limita municipalment amb: 

El seu terme municipal limita al nord amb els municipis de Sant Maria de Martorelles i Sant 

Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental, a l’est amb el Masnou i Alella, al sud amb 

Montgat, i a l’oest amb Badalona. 

 

Municipi Ubicació 

Santa Maria de Martorelles Nord 

Sant Fost de Campsentelles Nord 

Masnou Est 

Alella Est 

Mongat Sud 

Badalona Oest 

 
Les superficies corresponents al Municipi de Tiana son: 
 

Superfície Total 7,95 km2 

Sòl Urbà 129,0 Ha 

Superficie agrària utilitzada 202,0  Ha 

Superficie Forestal 237,0 Ha 

Superficie Matollars 227,0 Ha 

Densitat Població 1.125,2 (hab/km2) 

Altura nivell del mar 136 m 
 

El 65% del seu territori es troba dins de l’àmbit de protecció del Parc de la Serralada de Marina. 
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3.1.2. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

Xarxa Viaria: 

Carretera / autopista Titularitat 
Punts quilomètrics 

(origen – destí) Ponts i túnels 

BV-5008 Diputació Barcelona 2-4  

B-500 Diputació Barcelona   

 

3.1.3. CLIMATOLOGIA 

El clima de Tiana és típicament mediterrani amb una forta influència marítima. Presenta 

precipitacions anuals entre els 400 i 600 mm, amb pluges irregulars i torrencials que es 

concentren a la tardor i a la primavera. Les temperatures tenen uns valors mitjos anuals 

d’entre 15 i 17 ºC, amb mínimes al hivern que no sobrepassen els 3 ºC sota zero i màximes 

a l’estiu entorn els 33 ºC. 

La influència marítima dóna lloc a una marinada suau que puja des del litoral, i s’encarrega 

de mitigar les temperatures a l’estiu. La Serra de Marina, que delimita el terme municipal 

pel nordoest, protegeix la vila dels vents del nord i de l’oest. 

Així, doncs, el clima de Tiana és suau: vents poc intensos, temperatures moderades, règim 

de pluges típicament mediterrani, amb un mínim a l’estiu i dos màxims situats a la primavera 

i a la tardor, i neus i gelades poc habituals. 
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Tiana té riscos d’inundació associats a les rieres municipals. En els darrers anys les 

inundacions han afectat sobretot a terres de conreus, ocupades majoritàriament per 

hivernacles. Però també es dóna arrossegament de mobiliari urbà i condicions de baixa 

seguretat viària en episodis de forta pluja, per la forta escorrentia que s’observa en els 

carrers de la població.  

Tiana presenta una densa xarxa de rieres i torrents al llarg del seu terme municipal. La 

divisòria d’aigües entre el Maresme i el Vallès Oriental, es troba a la serralada de la 

Conreria, al nord del terme municipal. Des d’aquesta zona i des dels diferents turons dins 

el terme, baixa una densa xarxa hidrogràfica de règim estacional. La diferencia d’alçada, 

més de 200 metres en un traçat de pocs kilòmetres, dona lloc a cursos relativament curts i 

sovint, profundament embarrancats.  

Així, totes les rieres i torrents tenen una trajectòria diferencial en sentit nord oest-sud est, 

perpendicular a la costa. 

Tiana té un risc alt de patir incendis forestals. El 60% del terme es classifica com superfície 

forestal i matollars (464 hectàrees en total). A més, es localitzen habitatges disseminats 

entre superfície boscosa. Cada any es dona algun incendi. 

 

3.2. DADES ECONOMIQUES I CONTEXT SOCIAL 
 

 

 
3.2.1. POBLACIÓ SEGONS SEXE I EDAT 

Tiana és un dels municipis del Maresme i de l’AMB amb menor percentatge de gent gran 

(>65 anys), els quals representen un 15% de la població total. Amb tot, la gent gran és un 

dels principals grups de risc per l’augment de la temperatura i dels episodis d’onades de 

calor.  

Tiana té 8.945 habitants (Idescat, 2019), i en els últims 10 ha experimentat un creixement 

del 17% (2010-2020). Per grans grups, els joves (0-15 anys) representen el 18% de la 

població, per sobre de la mitjana comarcal (16%) i també de la mitjana provincial (16%). 

 El percentatge de població major de 65 anys és del 15%, per sota de la mitjana comarcal 

(18%) i provincial (19%). 

No obstant, el context demogràfic dels darrers anys marca un envelliment progressiu. Així, 

l’índex d’envelliment ha augmentat al voltant d’un 65% en els últims anys (període 2010-

2020), i el grup de població de 0-15 solament ho ha fet en un 13%.A més, el nombre de 

persones majors de 85 anys s’ha incrementat un 122% entre 2010 i 2020. Com a la resta 
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de Catalunya es preveu que aquest percentatge continuï augmentant. 

Gràfic 1. Població Tiana per sexe i edat, 2019 
 

De 100 anys i més 

De 95 a 99 anys  

De 90 a 94 anys  

De 85 a 89 anys  

De 80 a 84 anys  

De 75 a 79 anys  

De 70 a 74 anys  

De 65 a 69 anys  

De 60 a 64 anys  

De 55 a 59 anys  

De 50 a 54 anys  

De 45 a 49 anys  

De 40 a 44 anys  

De 35 a 39 anys  

De 30 a 34 anys  

De 25 a 29 anys  

De 20 a 24 anys  

De 15 a 19 anys  

De 10 a 14 anys  

De 5 a 9 anys  

De 0 a 4 anys 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2019 

 

Territorialment, l’envelliment al municipi es dona principalment a l’àrea de La Virreina amb 

més de 16 persones majors de 65 anys per cada 100 habitats residents en el sector. Per 

contra, el sector Mas Ram concentra població més jove. En aquest cas, per cada 100 

residents, 10 són majors de 65 anys. 
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Per als grups social més vulnerables, especialment gent gran i infants, els riscs més 

preocupants derivats dels efectes del canvi climàtic seran els relacionats amb el progressiu 

escalfament ambiental, agreujat, per l’increment dels episodis de calor extrema.  

L’increment de la temperatura podria exacerbar la formació i agressivitat de determinats 

contaminants, sobretot als principals nuclis urbans, on es manté un intens tràfic rodat. Els 

efectes sobre la qualitat de l’aire pot provocar una intensificació de les afeccions 

cardíaques, respiratòries i al·lèrgiques, que afecten especialment a grups de gent gran i 

infants. 
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3.2.2. DADES ECONÒMIQUES: 

 
Les dades econòmiques del municipi en comparació amb la comarca i amb tota Catalunya es 
resumeixen en: 
 

Macromagnitus e impostos Tiana Maresme Catalunya 

Producto interior bruto  
Revisión estadística 2018 

PIB (millones de euros) 117.9 9.814.9 241.687.1 

PIB por habitante (miles de euros) 13.6 22.1 31.9 

PIB por habitante (índice Cataluña=100) 42.7 69.3 100.0 

Valor añadido bruto (Revisión estadística 2018).  
Por sectores. Millones de euros. 2018 

Agricultura 2,20 117,50 2.062,30 

Industria 6,00 1.519,40 43.603,60 

Construcció 8,50 639,50 11.443,40 

Servicios 91,10 6.704,10 164.032,20 

Total 107,90 8.980,50 221.141,50 

Renta familiar disponible bruta.  
Revisión estadística. 2017 

RFDB (miles de euros) 194.811 7.575.056 129.395.921 

RFDB por habitante (miles de euros) 22,70 17,20 17,20 

RFDB por habitante (índice Cataluña=100) 132,20 100,00 100,00 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Euros. 2018 

Base imponible general por declarante 34.873 24.432 24.255 

Cuota resultante de la autoliquidación por 
declarante 

10.894 7.045 6.907 

Impuesto de bienes inmuebles urbanos (IBI). 2019 

Número de recibos 4.906 324.527 5.841.008 
Base imponible por recibo (euros) 123.103 75.953 68.666 
Cuota íntegra por recibo (euros) 662 488 480 

Impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas (IPPF). 2007 

Patrimonio total por declarante (euros) 544.731 492.747 516.035 

Activos reales (%) 44,70 42,20 37,40 

Activos financieros (%) 55,30 57,80 62,60 
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Tiana disposa d’una àmplia oferta d’activitats culturals, esportives, educatives i de lleure 

que es realitzen en els diferents equipaments municipals:  

• Biblioteca,  

• Centre Cultural,  

• Escoles de Primària,  

• Institut de Secundària,  

• Escola Bressol,  

• Pavelló Poliesportiu,  

• Camp de Futbol,  

• Casal de la Gent Gran,  

• Centre d’Atenció Primària. 

 

3.2.3. POBLACIÓ SEGONS NACIONALITAT 

El 95,0% de la població de Tiana es de nacionalitat Espanyola, de la qual el 48% d’aquest 

son homes i el 52 % son dones. 

 

Población. Por nacionalidad. 2019 

Española 8.447 399.480 6.515.790 
Extranjera 393 53.210 1.159.427 
Total 8.840 452.690 7.675.217 
Población. Por nacionalidad. Hombres 

Población. Por nacionalidad. Hombres. 2019 

Española 4.060 195.647 3.174.342 
Extranjera 173 27.856 595.781 
Total 4.233 223.503 3.770.123 
Población. Por nacionalidad. Mujeres 

Población. Por nacionalidad. Mujeres. 2019 

Española 4.387 203.833 3.341.448 
Extranjera 220 25.354 563.646 
Total 4.607 229.187 3.905.094 
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3.2.4.  PROJECCIÓ SITUACIÓ DE POBLACIÓ 

 
La situació laboral de la població de Tiana respecte a la comarca i a tot Catalunya es la següent: 
 
Trabajo Tiana Maresme Catalunya 

Población. Por relación con la actividad económica. 2011 

Población ocupada 3.785 168.913 3.033.916 

Población desocupada 903 69.736 1.052.138 

Población activa 4.688 238.649 4.086.055 

Población inactiva 3.333 191.183 3.386.882 

Población de 16 años y más 6.486 353.494 6.223.448 

Afiliados a la Seguridad Social según residencia del afiliado. T3/2020 

Hombres 2.074 96.604 1.715.714 

Mujeres 2.008 85.713 1.493.649 

Total 4.082 182.317 3.209.363 

Afiliaciones a la Seguridad Social según residencia del afiliado. T3/2020 

Total 4.257 190.552 3.356.665 

Afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización. Por sectores. 
09/2020 
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Agricultura 0 151 9.667 

Industria 0 14.942 436.451 

Construcción 67 5.708 138.164 

Servicios 578 75.855 2.119.734 

Total 696 96.656 2.704.016 

Afiliaciones al régim de autónomos de la S.S según ubicación de la cuenta de cotización . Por sectores. 
09/2020 

Agricultura 10 648 22.502 

Industria 91 3.005 38.386 

Construcción 92 4.700 68.434 

Servicios 816 27.317 416.424 

Total 1.009 35.670 545.746 

Afiliaciones a régimen general de la S.S. según ubicación de la cueta de cotización. Por tamaño del 
centro. 09/2020 

Hasta 50 trabajadores 696 53.905 1.194.835 

De 51 a 250 trabajadores 0 19.661 637.515 

De 251 y más trabajadores 0 23.090 871.666 

Total 696 96.656 2.704.016 

Cuentas de cotización. 09/2020 

Total 133 11.673 239.346 
 

Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Diciembre. 2019 

Total 1.665 98.006 1.720.098 

Pensión media (euros) 1.229 1.000 1.041,97 

Pensionistas de la Seguridad Social. Por sexo. Diciembre. 2019 

Hombres 753 42.087 737.855 

Mujeres 749 43.846 775.829 

Total 1.502 85.933 1.513.684 

Paro registrado. Por sectores. Medias anuales. 2020 

Agricultura 1 532 9.382 

Industria 33 3.583 48.483 

Construcción 16 2.269 35.506 

Servicios 237 20.658 339.776 

Sin empleo anterior 10 1.563 28.273 

Total 297 28.605 461.419 

Paro registrado. Por sexo. Medias anuales. 2019 

Hombres 118 12.569 205.421 

Mujeres 179 16.036 255.998 

Total 297 28.605 461.419 



 
 

Pla Local de Seguretat Tiana_2022/2026 

 

3.3. CONTEXT SOCIOLÒGIC 
 

 

 
Segons les dades recollides de les graelles interanuals a abril 2021 i abril 2020. Per tant, aquí 

hi ha contemplades les dades dels anys 2019, 2020 i 2021, s’obtenen les següents dades de 

les diferents intervencions policials. 

 

3.3.1. FETS DELICTIUS CONTRA LES PERSONES 

 

   Període anterior 

      Coneguts Resolts Resolució Detencions 

CONTRA LES 
PERSONES 

Homicidi/assassinat   0 0 0,00% 0 

Temptativa d'homicidi/assassinat   0 0 0,00% 0 

Lesions   7 6 85,71% 1 

Agressions sexuals   1 1 100,00% 0 

Abusos sexuals   0 0 0,00% 0 

Maltractaments en l'àmbit de la llar   1 1 100,00% 0 

Violència fís/psíq habitual en l'àmbit familiar   0 1 0,00% 0 

Amenaces   4 4 100,00% 0 

Coaccions   0 0 0,00% 0 

Resta de delictes contra les persones    3 3 100,00% 0 

Total delictes contra les persones   16 16 100,00% 1 
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   Període Actual 

      Coneguts Resolts Resolució Detencions 

CONTRA LES 
PERSONES 

Homicidi/assassinat   0 0 0,00% 0 

Temptativa d'homicidi/assassinat   0 0 0,00% 0 

Lesions   16 9 56,25% 0 

Agressions sexuals   0 0 0,00% 0 

Abusos sexuals   0 0 0,00% 0 

Maltractaments en l'àmbit de la llar   4 4 100,00% 2 

Violència fís/psíq habitual en l'àmbit familiar   0 0 0,00% 0 

Amenaces   12 12 100,00% 1 

Coaccions   0 0 0,00% 0 

Resta de delictes contra les persones    4 2 50,00% 1 

Total delictes contra les persones   36 27 75,00% 4 

 
 
 

   Variacions percentuals 

      Coneguts Resolts Eficàcia Detencions 

CONTRA LES 
PERSONES 

Homicidi/assassinat   0,00% 0,00% 0,00 0,00% 

Temptativa d'homicidi/assassinat   0,00% 0,00% 0,00 0,00% 

Lesions   128,57% 50,00% -29,46 -100,00% 

Agressions sexuals   -100,00% -100,00% -100,00 0,00% 

Abusos sexuals   0,00% 0,00% 0,00 0,00% 

Maltractaments en l'àmbit de la llar   300,00% 300,00% 0,00 100,00% 

Violència fís/psíq habitual en l'àmbit familiar   0,00% -100,00% 0,00 0,00% 

Amenaces   200,00% 200,00% 0,00 100,00% 

Coaccions   0,00% 0,00% 0,00 0,00% 

Resta de delictes contra les persones    33,33% -33,33% -50,00 100,00% 

Total delictes contra les persones   125,00% 68,75% -25,00 300,00% 
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Fets coneguts període 

actual 

      % PGME % PL 

CONTRA LES 
PERSONES 

Homicidi/assassinat   0,00% 0,00% 

Temptativa d'homicidi/assassinat   0,00% 0,00% 

Lesions   68,75% 31,25% 

Agressions sexuals   0,00% 0,00% 

Abusos sexuals   0,00% 0,00% 

Maltractaments en l'àmbit de la llar   75,00% 25,00% 

Violència fís/psíq habitual en l'àmbit familiar   0,00% 0,00% 

Amenaces   66,67% 33,33% 

Coaccions   0,00% 0,00% 

Resta de delictes contra les persones    75,00% 25,00% 

Total delictes contra les persones   69,44% 30,56% 

 
 

   
Detencions període 

actual 

      % PGME % PL 

CONTRA LES 
PERSONES 

Homicidi/assassinat   0,00% 0,00% 

Temptativa d'homicidi/assassinat   0,00% 0,00% 

Lesions   0,00% 0,00% 

Agressions sexuals   0,00% 0,00% 

Abusos sexuals   0,00% 0,00% 

Maltractaments en l'àmbit de la llar   100,00% 0,00% 

Violència fís/psíq habitual en l'àmbit familiar   0,00% 0,00% 

Amenaces   100,00% 0,00% 

Coaccions   0,00% 0,00% 

Resta de delictes contra les persones    100,00% 0,00% 

Total delictes contra les persones   100% 0% 
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3.3.2. FETS DELICTIUS CONTRA EL PATRIMONI 

 

 
Període anterior 

Coneguts Resolts Resolució Detencions 

CONTRA EL PATRIMONI 

Robatori amb força domicili 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

40 6 15,00% 1 

Robatori amb força empresa 3 2 66,67% 4 

Robatori amb força establiment 5 0 0,00% 0 

Robatori amb força interior de 
vehicle 

9 0 0,00% 0 

Robatori amb força resta 8 1 12,50% 0 

Robatori amb violència i/o 
intimidació domicili 

0 0 0,00% 0 

Robatori amb violència i/o 
intimidació establiment 

0 0 0,00% 0 

Robatori amb violència i/o 
intimidació. Estrebada 

2 0 0,00% 0 

Robatori amb violència i/o 
intimidació espai públic 

1 0 0,00% 0 

Robatori amb violència i/o 
intimidació resta 

0 0 0,00% 0 

Robatori o furt d'us de vehicle 4 0 0,00% 0 

Furts 17 0 0,00% 0 

Danys 39 2 5,13% 0 

Estafes 67 4 5,97% 0 

Resta de delictes contra el 
patrimoni 

2 2 100,00% 0 

Total delictes contra el patrimoni 197 17 8,63% 5 

 
 

 
Període actual 

Coneguts Resolts Resolució Detencions 

CONTRA EL PATRIMONI 

Robatori amb força domicili 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

27 0 0,00% 0 

Robatori amb força empresa 0 0 0,00% 0 

Robatori amb força establiment 1 0 0,00% 0 

Robatori amb força interior de 
vehicle 17 1 5,88% 0 

Robatori amb força resta 11 1 9,09% 0 

Robatori amb violència i/o 
intimidació domicili 0 0 0,00% 0 

Robatori amb violència i/o 
intimidació establiment 2 2 100,00% 1 

Robatori amb violència i/o 
intimidació. Estrebada 3 1 33,33% 0 

Robatori amb violència i/o 
intimidació espai públic 4 0 0,00% 0 
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Robatori amb violència i/o 
intimidació resta 2 1 50,00% 0 

Robatori o furt d'us de vehicle 3 3 100,00% 0 

Furts 18 2 11,11% 1 

Danys 74 2 2,70% 0 

Estafes 69 10 14,49% 0 

Resta de delictes contra el 
patrimoni 8 6 75,00% 0 

Total delictes contra el patrimoni 239 29 12,13% 2 

 
 
 
 

 
Variacions percentuals 

Coneguts Resolts Eficàcia Detencions 

CONTRA EL PATRIMONI 

Robatori amb força domicili 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-32,50% -100,00% -15,00 -100,00% 

Robatori amb força empresa -100,00% -100,00% -66,67 -100,00% 

Robatori amb força establiment -80,00% 0,00% 0,00 0,00% 

Robatori amb força interior de 
vehicle 88,89% 100,00% 5,88 0,00% 

Robatori amb força resta 37,50% 0,00% -3,41 0,00% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació domicili 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació establiment 100,00% 100,00% 100,00 100,00% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació. Estrebada 50,00% 100,00% 33,33 0,00% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació espai públic 300,00% 0,00% 0,00 0,00% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació resta 100,00% 100,00% 50,00 0,00% 

Robatori o furt d'us de vehicle -25,00% 100,00% 100,00 0,00% 

Furts 5,88% 100,00% 11,11 100,00% 

Danys 89,74% 0,00% -2,43 0,00% 

Estafes 2,99% 150,00% 8,52 0,00% 

Resta de delictes contra el 
patrimoni 300,00% 200,00% -25,00 0,00% 

Total delictes contra el patrimoni 21,32% 70,59% 3,50 -60,00% 
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Fets coneguts període 

actual 

      % PGME % PL 

CONTRA EL PATRIMONI 

Robatori amb força domicili   55,56% 44,44% 

Robatori amb força empresa   0,00% 0,00% 

Robatori amb força establiment   0,00% 100,00% 

Robatori amb força interior de 
vehicle 

  23,53% 76,47% 

Robatori amb força resta   27,27% 72,73% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació domicili 

  0,00% 0,00% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació establiment 

  0,00% 100,00% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació. Estrebada 

  33,33% 66,67% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació espai públic 

  50,00% 50,00% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació resta 

  50,00% 50,00% 

Robatori o furt d'us de vehicle  100,00% 0,00% 

Furts  38,89% 61,11% 

Danys  20,27% 79,73% 

Estafes  71,01% 28,99% 

Resta de delictes contra el 
patrimoni 

 50,00% 50,00% 

Total delictes contra el patrimoni  43,51% 56,49% 

 
 

   
Detencions període 

actual 

      % PGME % PL 

CONTRA EL PATRIMONI 

Robatori amb força domicili   0,00% 0,00% 

Robatori amb força empresa   0,00% 0,00% 

Robatori amb força establiment   0,00% 0,00% 

Robatori amb força interior de 
vehicle 

  0,00% 0,00% 

Robatori amb força resta   0,00% 0,00% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació domicili 

  0,00% 0,00% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació establiment 

  100,00% 0,00% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació. Estrebada 

  0,00% 0,00% 
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Robatori amb violència i/o 
intimidació espai públic 

  0,00% 0,00% 

Robatori amb violència i/o 
intimidació resta 

  0,00% 0,00% 

Robatori o furt d'us de vehicle  0,00% 0,00% 

Furts  100,00% 0,00% 

Danys  0,00% 0,00% 

Estafes  0,00% 0,00% 

Resta de delictes contra el 
patrimoni 

 0,00% 0,00% 

Total delictes contra el patrimoni  100,00% 0,00% 

 
 
 

3.3.3. SEGURETAT VIÀRIA 
 

   Període anterior 

      Coneguts Resolts Resolució Detencions 

CONTRA LA 
SEGURETAT VIÀRIA 

Conducció sota els efectes begudes 
alcohòliques/drogues 

  5 5 100,00% 0 

Negativa a sotmetre's a les proves   0 0 0,00% 0 

Resta de delictes contra la seguretat 
viària 

  6 7 116,67% 1 

Total delictes contra la seguretat viària   11 12 109,09% 1 

 
 
 
 

   Període actual 

      Coneguts Resolts Resolució Detencions 

CONTRA LA 
SEGURETAT VIÀRIA 

Conducció sota els efectes begudes 
alcohòliques/drogues 

  2 2 100,00% 0 

Negativa a sotmetre's a les proves   1 1 100,00% 0 

Resta de delictes contra la seguretat 
viària 

  2 2 100,00% 0 

Total delictes contra la seguretat viària   5 5 100,00% 0 
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   Variacions percentuals 

      Coneguts Resolts Eficàcia Detencions 

CONTRA LA 
SEGURETAT VIÀRIA 

Conducció sota els efectes begudes 
alcohòliques/drogues 

  -60,00% -60,00% 0,00 0,00% 

Negativa a sotmetre's a les proves   100,00% 100,00% 100,00 0,00% 

Resta de delictes contra la seguretat 
viària 

  -66,67% -71,43% -16,67 -100,00% 

Total delictes contra la seguretat viària   -54,55% -58,33% -9,09 -100,00% 

 
 

   
Fets coneguts període 

actual 

      % PGME % PL 

CONTRA LA 
SEGURETAT VIÀRIA 

Conducció sota els efectes begudes 
alcohòliques/drogues 

  0,00% 100,00% 

Negativa a sotmetre's a les proves   0,00% 100,00% 

Resta de delictes contra la seguretat 
viària 

  50,00% 50,00% 

Total delictes contra la seguretat viària   20,00% 80,00% 

 
 

   
Detencions període 

actual 

      % PGME % PL 

CONTRA LA 
SEGURETAT VIÀRIA 

Conducció sota els efectes begudes 
alcohòliques/drogues 

  0,00% 0,00% 

Negativa a sotmetre's a les proves   0,00% 0,00% 

Resta de delictes contra la seguretat 
viària 

  0,00% 0,00% 

Total delictes contra la seguretat viària   0,00% 0,00% 
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3.3.4. CONTRA L’ORDRE PÚBLIC 
 

   Període anterior 

      Coneguts Resolts Resolució Detencions 

CONTRA L'ORDRE 
PÚBLIC 

Atemptat, resistència i desobediència 
agents autoritat 

  0 0 0,00% 0 

Desordres públics   0 0 0,00% 0 

Organitzacions i grups criminals   0 0 0,00% 0 

Resta de delictes contra l'ordre públic  0 0 0,00% 0 

Total delictes contra la seguretat viària   0 0 0,00% 0 

 
 

   Període acual 

      Coneguts Resolts Resolució Detencions 

CONTRA L'ORDRE 
PÚBLIC 

Atemptat, resistència i desobediència 
agents autoritat 

  2 2 100,00% 2 

Desordres públics   0 0 0,00% 0 

Organitzacions i grups criminals   0 0 0,00% 0 

Resta de delictes contra l'ordre públic  0 0 0,00% 0 

Total delictes contra la seguretat viària   2 2 100,00% 2 

 
 

   Variacions percentuals 

      Coneguts Resolts Eficàcia Detencions 

CONTRA L'ORDRE 
PÚBLIC 

Atemptat, resistència i desobediència 
agents autoritat 

  100,00% 100,00% 100,00 100,00% 

Desordres públics   0,00% 0,00% 0,00 0,00% 

Organitzacions i grups criminals   0,00% 0,00% 0,00 0,00% 

Resta de delictes contra l'ordre públic  0,00% 0,00% 0,00 0,00% 

Total delictes contra la seguretat viària   100,00% 100,00% 100,00 100,00% 
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Fets coneguts període 

actual 

      % PGME % PL 

CONTRA L'ORDRE 
PÚBLIC 

Atemptat, resistència i desobediència 
agents autoritat 

  0,00% 100,00% 

Desordres públics   0,00% 0,00% 

Organitzacions i grups criminals   0,00% 0,00% 

Resta de delictes contra l'ordre públic  0,00% 0,00% 

Total delictes contra la seguretat viària   0,00% 100,00% 

 
 

   
Detencions període 

actual 

      % PGME % PL 

CONTRA L'ORDRE 
PÚBLIC 

Atemptat, resistència i desobediència 
agents autoritat 

  50,00% 50,00% 

Desordres públics   0,00% 0,00% 

Organitzacions i grups criminals   0,00% 0,00% 

Resta de delictes contra l'ordre públic  0,00% 0,00% 

Total delictes contra la seguretat viària   50,00% 50,00% 
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4. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS
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4. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS 
 

4.1. PRIORITATS 
 

 

 

Un cop feta la diagnosi de la seguretat en el municipi s’han de prioritzar les mancances i 

necessitats a abordar. Encara que es consideri que es pot fer front a tot allò que s’ha de 

millorar, cal sistematitzar-ho i ordenar-ho.  

Des del punt de vista tècnic, per establir prioritats cal valorar:  

a) La importància dels problemes de seguretat detectats  

b) La possibilitat que els riscos detectats es facin efectius  

La priorització dels objectius i de les accions és una responsabilitat de l’alcaldessa, que, per 

legitimitat, ha de liderar aquesta fase a partir de les aportacions del grup de treball.  

D’altra banda, els plans locals de seguretat han de seguir les directrius establertes pel Pla 

general de seguretat de Catalunya. Per això, cal tenir en compte les orientacions d’aquest 

pla tant en la priorització com en la definició dels objectius marc i dels objectius específics.  
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Una vegada definits tant els objectius marc, com els objectius específics de cara a ordenar 

les accions, tant pels actors que en són responsables com pel seu objecte material, és 

aconsellable agrupar-les en àrees com “policia”, “protecció civil”, “trànsit”, “convivència i 

civisme” i, en general, els que s’han assenyalat a l’inici d’aquesta guia com a integrants de 

la matèria seguretat, ja que facilita i ordena molt el seguiment de la seva gestió.  

 

En aquest cas com a l’hora d’establir els objectius marc, s’ha optat per posar-ne un per a 

cadascun dels àmbits materials a què afecta el pla, aquesta ordenació ja s’ha marcat 

prèviament. 

 

Encara que el Pla Local de Seguretat té un ampli ventall d’accions pels diferents objectius 

desenvolupats en l’apartat de “Disseny de les actuacions”, cal plantejar els diferents perills 

per a la seguretat del municipi, de manera que s’afrontin prioritàriament els que s’han 

considerat com a crucials i que s’afavoreixi el procés posterior d’identificació d’accions per 

combatre’ls.  

 

La planificació treballada pels membres de la Comissió de Treball, es realitza a partir de la 

identificació de les amenaces i dels recursos disponibles descrites en la diagnosi, i es 

decideix prioritzar les següents accions i posar en marxa possibles accions transversals 

afectades. 

 

4.1. ACCIONS PRIORITÀRIES 
 

 

 

COORDINACIÓ DELS INTERVINENTS: 

• Realitzar més reunions conjuntes per millorar la comunicació  entre els cossos i els 

serveis de seguretat que actuen en el municipi, per que les actuacions conjuntes 

siguin més eficaces. 

 

CONEIXEMENT DE LA SEGURETAT. 

• Augmentar la visibilitat del agents i dels diferents vehicles policials per que la 

percepció de seguretat dels ciutadans augmenti, destinant més recursos materials i 

humans. 

• Donar continuïtat a les xerrades sobre violència masclista i drets de la persona, com 

a mesura preventiva, tant a les escoles com a les diferents associacions del Municipi. 

• Donar a conèixer l’aplicació M7 a la ciutadania. 
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MILLORAR LA VIGILANCIA PASIVA. 

• Impulsar programes formatius de prevenció del consum de drogues en els centres 

d’educació. amb la realització de xerrades per part de la policia i Mossos d’Esquadra. 

• Incrementar el Patrullatge Policial sobre tot als indrets d’oci en horaris d’alta 

afluència. 

 

SEGURETAT VIARIA I REDUCCIO DELS ACCIDENTS 

• Controls de transit sobre ciclistes i vehicles de mobilitat personal (VMP) 

• Realització d’un programa formatiu de prevenció de l’ús dels VMP, bicicletes I 

motocicletes en escoles complementant la informació a traves de la web de 

l’Ajuntament i de les diferents xarxes socials de la normativa aplicable tant a la 

circulació de bicicletes com VMP. 

• Realitzar xerrades per part de la Policia Local a les diferents associacions del Municipi 

sobre els perills que comporta el consum d’alcohol i els estupefaents a l’hora de 

conduir. 

 

EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL 

• Generar i mantenir una base de dades que contingui informació de les empreses 

privades que requereixen pla d’autoprotecció. 

• Elaboració i implantació del DUPROCIM municipal 

• Elaboracio dels PAU de les instal·lacions municipals que així ho requereixin. 

 

CIVISME: 

• Mantenir les coordinacions amb els centres escolars i els serveis socials municipals, 

en tot allò relatiu a l’absentisme escolar . 

• Realitzar protocol específic per les possibles ocupacions dels locals i vivendes. 

 

SEGURETAT MEDIOAMBIENTAL 

• Definir el protocol per a la recollida porta a porta. 

• Seguiment de les queixes pels porcs senglars. 

• Càmeres de vigilància en punts d’abocament il·legals. 
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5. DISSENY DE LES ACTUACIONS
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5. DISSENY DE LES ACTUACIONS 

 

5.1 
2022-2026 

 

ACTUACIONS BÀSIQUES DEL PLA LOCAL DE 
SEGURETAT 

MILLORAR EL CONEIXEMENT DE LA SEGURETAT I LA COORDINACIÓ 
INTERVINENTS 

5.1.1 
Coordinació 

dels 
intervinets 

CODI OBJECTIU ACCIONS 

5.1.1.1 
Reunió periòdica de la Junta 
Local de Seguretat 

• Redactar l’ordre del dia de la reunió de la Junta 
Local de Seguretat. Es duran a terme un mínim 
de dues reunions ordinàries per any. Una cap al 
febrer i l’altra cap al setembre.  
• L’ordre del dia de la reunió del febrer inclourà 
un punt per presentar i debatre l’informe anual 
sobre l’estat de la seguretat local. 
• L’ordre del dia de la reunió del setembre 
inclourà un punt per debatre el grau de 
compliment del Pla local de seguretat.  
 El debat ha de generar propostes per millorar 
el Pla local de seguretat, un informe que ha de 
ser considerat com un document ‘viu’.  
 Redactar l’acta de la reunió. 

5.1.1.2 
Reunió periòdica de la 
Comissió Local de Seguretat 

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

5.1.1.3 

Notificacions I 
Desenvolupament de les 
diferents accions amb 
Mossos d’Esquadra. 

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

5.1.1.4 

Intercanvi d’impressions i 
actuacions amb els diferents 
cossos que actuen en el 
Municipi. 

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

5.1.2 
Millorar 

Coneixement 
Seguretat 

5.1.2.1 

Realització d’informes 
anuals sobre la situació de la 
seguretat en l’àmbit 
Municipal 

• Recull d’informació 
• Elaboració dels diferents informes 
• Defensa i presentació de l’informe a la Junta 
Local de Seguretat 
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5.2 
2022-2026 

 

ACTUACIONS SEGURETAT CIUTADANA 

CONEIXEMENT DE LA SEGURETAT  

COD 
OBJECITU 

MARC 
CODI OBJECTIU ACCIONS 

5.2.1 
Reforçar el 
model de 
proximitat  

5.2.1.1 Garantir la presència policial 

de les unitats de proximitat. 

• Augmentar els recursos municipals per que la 
percepció de seguretat dels ciutadans, 
augmenti la visibilitat del agents i dels diferents 
vehicles policials . 

5.2.2 

Fomentar 
l’adopció de 

mesures 
d’autoprotecci
ó per part de 
la ciutadania 

5.2.2.1 

Participació en accions de 

comunicació sobre 

autoprotecció de persones i 

la seva llar 

• Organitzar xerrades a les entitats i 
associacions 

• Donar a conèixer l’aplicació municipal M7 de 
seguretat ciutadana 

• Campanya de comunicació d’autoprotecció 
durant les diverses èpoques de l’any. 

5.2.2.2 

Participació en accions de 

comunicació sobre 

autoprotecció de comerços 

i empreses 

• Organitzar xerrades a les associacions 
empresarials.  

• Campanya de comunicació de protecció de 
les persones i la seva llar durant les diverses 
èpoques de l’any. 

5.2.2.3 
Comunicació sobre els 

riscos per a la seguretat 

existents a Internet. 

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

5.2.2.4 

Comunicació sobre 

violència masclista, serveis 

d’atenció a les víctimes i 

drets de la persona.  

• Donar continuïtat a les xerrades sobre  
violència masclista i drets de la persona, com 
mesura preventiva. 

• Donar continuïtat a les coordinacions del 
circuit de violència masclista (Policia Local,  
MMEEE  GAV, Serveis socials i Cap de Salut 
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5.3 
2022-2026 

 

ACTUACIONS SEGURETAT CIUTADANA 

MILLORA DE LA VIGILANCIA PASIVA 

COD 
OBJECTIU 

MARC 
CODI OBJECTIU ACCIONS 

5.3.1 

Prevenció en 
àmbits 

potencialment 
conflictius 

5.3.1.1 
Vigilància intensiva a les zones 

comercials en horari de major 

afluència 

• Definir les zones comercials, el horaris i les 
èpoques de major afluència. 

• Seguiment de les dades de les denúncies 
registrades. 

• Dispositiu especial per els esdeveniments 
esportius de gran afluència amb activitats al 
carrer. 

5.3.1.2 

Intensificació de la vigilància 

preventiva a zones conflictives ( 

parcs, accessos a urbanitzacions, 

etc...) . 

• Seguiment de les tendències d’oci del Municipi. 

• Presència policial als indrets d’oci en horaris 
d’alta afluència. 

• Dispositiu especial per els esdeveniments 
esportius de gran afluència amb activitats al 
carrer 

5.3.2 

Incrementar les 
accions de 

conscienciació 
que genera el món 

de les drogues 

5.3.2.1 

Participació i promoció d’accions de 

comunicació orientades a prevenir 

el consum de drogues 

• Impulsar programes formatius de prevenció del 
consum de drogues en els centres d’educació. 
amb la realització de xerrades per part de la 
policia i Mossos d’esquadra. 

• Promoure la informació a traves de la web de 
l’Ajuntament i de les diferents xarxes socials de 
les conseqüències tant de salut com penals del 
consum de les drogues. 

5.3.2.2 

Realització d’accions específiques 

de control i reeducació dels menors 

que consumeixen drogues 

• Identificació dels menors que consumeixen 
drogues. 

• Sancionar als menors que consumeixen 
drogues. 

• Informar als progenitors dels fets. 

• Impulsar programa K-9 per fer inspeccions als 
instituts per detectar substàncies estupefaents. 
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5.4 
2022-2026 

ACTUACIONS SEGURETAT VIARIA 

SEGURETAT VIARIA I REDUCCIÓ DELS ACCIDENTS 

COD 
OBJECTIU 

MARC 
CODI OBJECTIU ACCIONS 

5.4.1 
Disciplina viària, 

compliment i 
millores 

5.4.1.1 Realització de controls de 

trànsit 

• En funció de les diferents campanyes de la DGT i de les 
problemàtiques específiques determinar programes de: 

• Controls  de  trànsit sobre  infraccions dinàmiques 
(semàfors, prioritat de pas, velocitat i normes de 
circulació). 

• Controls de trànsit sobre seguretat passiva (cinturó, casc 
i dispositius de retenció infantil). 

• Controls  de  trànsit  sobre  documentació  de  conductors 
i vehicles. 

• Controls de transit sobre ciclistes i vehicles de mobilitat 
personal (VMP) 

• Controls especials durant les celebracions anuals dels 
esdeveniments esportius amb gran afluència de públic. 

5.4.1.2 
Campanyes de disciplina 

viària sobre infraccions 

d’estacionament 

• Sancionar tot aquell vehicle que estigui estacionat a: 

• Estacionament en doble filera.  
• Pas de vianants. 
• Vorera. 
• Estacionament a càrrega i descàrrega. 
• Estacionament a parades de transport públic. 
• Vehicles motoritzats o VMP lligats a mobiliari urbà 

5.4.1.3 Realització de controls de 

velocitat 

• Prefectura determina els controls de velocitat. 

• Aprofitar les dades que es disposen per detectar indrets 
on es circula en excés de velocitat. 

5.4.2 

Sensibilitzar 
sobre la 

perillositat de les 
conductes de risc 

5.4.2.1 

Desenvolupament 

d’accions de comunicació 

sobre les conductes de 

risc en la conducció de 

motocicletes  i VMP 

• Programa formatiu de prevenció de l’ús dels VMP, 
bicicletes I motocicletes en escoles. 

• Informació a traves de la web de l’Ajuntament i de les 
diferents xarxes socials  de la normativa aplicable tant a la 
circulació de bicicletes com VMP 

5.4.2.2 Programes d’educació 

viària dirigida a gent gran  
• Oferir xerrades informatives adreçades a la gent gran 
sobre els riscos associats a la seguretat vial. 

5.4.2.3 

Desenvolupament 

d’accions de comunicació 

sobre les conductes de 

risc en empresa 

Autobusos interurbans 

• Reunions amb empresa i treballadors dels autobusos 
sobre de la normativa de circulació interurbana i 
conscienciar de les conductes de risc dels conductors. 



 
 

Pla Local de Seguretat Tiana_2022/2026 

 

5.5 
2022-2026 

 

ACTUACIONS SEGURETAT VIARIA 

MILLORA SEGURETAT VIARIA I DE LA MOBILITAT URBANA 

COD 
OBJECTIU  

MARC 
CODI OBJECTIU ESPECÍFIC ACCIONS 

5.5.1 
Pla de mobilitat 

urbana i el Pla local 
de seguretat viària 

5.5.1.1 Revisió dels plans de mobilitat 

urbana i de seguretat viària 

• Seguiment del Pla local de seguretat viària i del 
Pla de mobilitat urbana. 

• Detectar els punts crítics del Pla local de 
seguretat viària i del Pla de mobilitat urbana. 

• Incorporar millores en el Pla local de seguretat 
viària i en el Pla de mobilitat urbana 

5.5.1.2 Implementar mesures de reducció 

de velocitat 

• Identificar els punts crítics en els quals  s’hauria 
d’actuar per reduir la velocitat, sovint són punts 
propers a col·legis i parcs. 

• Coordinació entre Policia Local i el 
departament de Mobilitat, prèvia a la implantació 
de les mesures considerades per reduir la 
velocitat, per valorar les propostes de l’estudi. 

• Implantació de les mesures considerades per 
reduir la velocitat. 

5.5.1.3 Campanyes de mobilitat segura 

adreçada a la població escolar 

• Definir rutes segures per als recorreguts que 
van als centres d’ensenyament. 

• Dur a terme una campanya de comunicació per 
promoure les bones conductes viaries i els drets 
i obligacions com peatons.  

• Campanyes als centres d’educació per 
informar sobre els nous sistemes de mobilitat 
personal (VMP) 

• Campanyes d’informació dels diferents 
opcions per viatjar en transport públic (T-16, etc) 

5.5.2 

Reduir 
l’accidentalitat 
provocada per 

l’alcoholèmia i el 
consum 

d’estupefaents 

5.5.2.1 

Participació en campanyes de 

comunicació sobre alcoholèmia i 

conducció 

•  La Policia Local oferirà xerrades a institucions 
de la ciutat sobre els perills que comporta el 
consum d’alcohol i els estupefaents a l’hora de 
conduir. 

•  Campanya publicitària per donar a conèixer a 
les institucions  del poble que la Policia Local de 
Tiana ofereix el servei de fer xerrades a les 
institucions. 

5.5.2.2 Realització de controls 

d’alcoholèmia i estupefaents . 

• Recopilar informació sobre les tendències de 
l’oci nocturn. 

• Aplicar els controls d’alcoholèmia d’acord amb 
el Pla d’alcoholèmies i el coneixement de l’oci 
nocturn. 
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• Dissenyar pla especial de controls durant les 
celebracions anuals dels esdeveniments 
esportius amb gran afluència de públic. 

5.5.3 

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

accidents 

5.5.3.1 Manteniment / Elaboració del Pla 

Seguretat vial de Tiana 

• Mesures correctives i preventives per millorar 
la seguretat viària i per reduir la sinistralitat 

• Anàlisis de les dades 

• Proposta de millores 

• Campanyes de Sensibilització 

• Controls policials 

5.5.3.2 
Campanyes de sensibilització, i 

les bones pràctiques per evitar 

atropellaments 

• Les campanyes de sensibilització queden 
definides dins el Pla Seguretat Vial. Incloent: 

• Díptics. 
• Objectes de publicitat il·luminada . 
• Mobiliari urbà de publicitat il·luminada . 
• Xerrades. 
• Educació viària  

5.5.3.3 

Controls policials específics sobre 

infraccions que incrementen el risc 

d’atropellaments 

• Control sobre conductors:  

• Incidència velocitat.  
• Respectar els passos de vianants. 
• Distraccions al volant. 

• Control sobre vianants:  

• Respectar els passos de vianants. 



 
 

Pla Local de Seguretat Tiana_2022/2026 

 

5.6 
2022-2026 

 

ACTUACIONS EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL 

SEGURETAT MUNICIPALS DAVANT EMERGÈNCIES I ÚS DE PROTECCIÓ CIVIL 

COD 
OBJECTIU  

MARC 
CODI OBJECTIU ACCIONS 

5.6.1 
Plans Municipals 
de Protecció Civil 

5.6.1.1 Realització/Revisió del DUPROCIM 

municipal 

• Actualització del Document amb dels nous 
riscos, definits per DGPC ( VENCAT,etc) 

• Revisió del Personal inclòs en el DUPROCIM, 
amb actualització de telèfons. 

• Revisió/actualització dels equipaments de 
confinament, I recursos materials del Municipi 

• Revisió / actualització dels elements 
vulnerables 

5.6.1.2 
Realització de Simulacres dels 

diferents Riscos que afecten al 

Municipi 

• Planificació dels Simulacres anuals  

• Creació dels diferents escenaris per la 
realització dels simulacres. 

• Realització presencial dels simulacres 

5.6.1.3 Realització de informes de control i 

seguiment 

• Realitzar els informes de cadascuna de les 
vegades que s’activa un Pla d’emergències 
Municipal. 

• Realitzar els informes dels simulacres 
realitzats. 

• Incloure les millores derivades de les 
actuacions realitzades en els diferents 
simulacres 

5.6.2 
Plans específics 

Municipals 

5.6.2.1 

Elaboració de plans d’autoprotecció 

(PAU) en   edificis, instal·lacions 

municipals i /o activitats municipals 

afectades pel Decret 30/2015 

• Comprovar l’existència, vigència dels Plans 
d’autoprotecció de tots els edificis municipals 
afectats pel Decret 30/2015. 

• Revisió i actualització d’aquests PAU, amb els 
diferents canvis que hi puguin existir. 

• Formar a tot el personal d’aquest centres en els 
conceptes del Pla d’autoprotecció. 

5.6.2.2 

Realització de Simulacres i accions 

formatives dels diferents 

equipaments municipals 

• Planificació dels Simulacres anuals  

• Creació dels diferents escenaris per la 
realització dels simulacres. 

• Realització presencial dels simulacres 

• Realització del informes de Simulacre 

• Gestions amb la Plataforma HERMES 

5.6.2.3 Incrementar l’adopció de mesures 

preventives 
• Dissenyar un mapa de la ciutat amb els punts 
que tenen   un desfibril·lador disponible. 
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5.6.3 

Plans 
d’autoprotecció 

d’activitats 
privades dins del 

Municipi 
afectades pel 

Decret 30/2015 

5.6.3.1 
Control de les empreses privades 

instal·lades al municipi i  obligades a 

disposar de Plans d’Autoprotecció  

• Generar i mantenir una base de dades que 
contingui informació de les empreses privades 
que requereixen pla d’autoprotecció. 

• Realitzar els informes preceptius 
d’homologació, per no disposar de Plans 
homologats per silenci administratiu. 

• Gestió i manteniment de la Plataforma 
HERMES, davant la presentació de nous Plans. 
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5.7 
2022-2026 

 

CIVISME SOCIAL 

MILLORA CIVISME SOCIAL AL MUNICIPI 

COD 
OBJECTIU 

MARC 
CODI OBJECTIU ESPECÍFIC ACCIONS 

5.7.1 
Augment de la 
Cohesió Social 

5.7.1.1 
Desenvolupament  d’accions  de  

comunicació sobre convivència i 

civisme 

• Conscienciar els col·lectius més sensibles i 
reforçar activitats educatives a infants i joves 

• Campanyes informatives. 

• Programes de conscienciació. 

5.7.1.2 Desenvolupament del programa de 

prevenció de l’absentisme escolar 

•  Mantenir les coordinacions amb els centres 
escolars i els serveis socials municipals, en tot 
allò relatiu a l’absentisme escolar  

•  Comunicar des de la Policia Local als centres 
escolars la presència d’alumnes que, en horari 
escolar, estan al carrer, sense justificació. 

5.7.1.3 Col·laborar activament amb el Pla 

Local de Joventut de L’Ajuntament 

• Assistir a les comissions de treball i reunions 
de seguiment del Pla 

• Fer propostes de millora i donar suport als 
objectius marcats al Pla Local de Joventut 
municipal. 

5.7.2 
Reduir els 

comportaments 
incívics 

5.7.2.1 Vigilància i controls dels espais 

potencialment conflictius. 

• Patrullatge per espais potencialment conflictius 
dins la franja horària de més risc 

• Controls del consum de begudes alcohòliques 
en la via pública. 

5.7.2.2 Mediació en conflictes. 

• Detecció de conflictes que poden ser resolts 
mitjançant una mediació del personal de 
l’Ajuntament. 

• Mediació en el conflicte. 

• Seguiment del conflicte després d’haver fet la 
mediació.  

5.7.2.3 Realització de controls d’horaris i 

soroll en activitats públiques i d’oci 

• Conscienciar la ciutadania de la contaminació 
acústica, especialment en l'àmbit urbà, dels seus 
efectes i de les seves possibles solucions 

• Sensibilitzar la ciutadania que és part del 
problema i de la solució . 

• Sensibilitzar als empresaris del oci que sobre 
la problemàtica de respectar el descans veïnal. 
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5.8 
2022-2026 

 

SANITAT 

MILLORA LA SEGURETAT SANITÀRIA AL MUNICIPI 

COD 
OBJECTIU 

MARC 
CODI OBJECTIU ESPECÍFIC ACCIONS 

5.8.1 

Potenciar la
 tinença

 responsable
 d’animals

 de companyia  

5.8.1.1 Realització de campanyes sobre la 

tinença responsable d’animals 

• Sensibilitzar la població sobre la tinença 
responsable d’animals. 

• Campanyes informatives. 

• Censar els animals, dotar-los d’un xip i 
vacunar-los . 

• Seguiment del compliment de  Ordenança 
Municipal sobre la tinença i protecció d'animals 
domèstics de companyia. 

• Vigilància dels establiments de venda i altres 
nuclis zoològics, que compleixin la normativa 
vigent. 

5.8.2 
Control de 

Plagues 
5.8.2.1 Contribuir a la reducció del nombre 

de plagues urbanes . 

• Canalitzar les queixes recollides pel 
l’Ajuntament. 

• Informar a sanitat sobre les queixes que fan 
referència a plagues urbanes.  
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5.9 
2022-2026 

 

URBANISME I MEDI AMBIENT 

MILLORA CONDICIONS MEDIOAMBIENTALS I URBANÍSTIQUES 

COD 
OBJECTIU 

MARC 
CODI OBJECTIU ESPECÍFIC ACCIONS 

5.9.1 Control Urbanístic 

5.9.1.1 Garantir el compliment de la 

normativa de seguretat en les obres. 

• Garantir que totes les llicències que s’atorguen 
disposen de la documentació necessària en 
matèria de seguretat i salut. 

• Seguiment del Coordinador de Seguretat i 
Salut 

• Senyalització adequada de les obres. 

• Augmentar les inspeccions d’obres. 

5.9.1.2 Garantir la seguretat del mobiliari i el 

disseny dels espais urbans 

• Millorar la seguretat del mobiliari urbà  

• Elaboració i seguiment del Pla de manteniment 
de mobiliari urbà. 

• Seguiment de les queixes i els accidents 
causats per mobiliari urbà o pel disseny 
inadequat dels espais urbans: 

• Adopció de mesures preventives. 

5.9.1.3 
Definir  i  aplicar  un  protocol  

d’actuació  davant  la recollida porta 

a porta 

• Definir el protocol per la recollida porta a porta 

• Seguiment de les queixes per problemes amb 
els porcs senglars. 

• Instal·lació de càmeres de vigilància en els 
punts d’abocament  i sanció administrativa. 

5.9.1.4 Millorar la seguretat en els edificis 
• Requeriment  de  dictamen  de  seguretat al 
propietari. 

• Augment d’inspeccions Tècniques en Edificis. 

5.9.2 
Reduir els nivells 
de contaminació 

5.9.2.1 Controls de les diferents zones 

conflictives 

• Patrullatge per espais potencialment conflictius 
dins la franja horària de més risc 

• Mesures preventives pel control dels diferents 
punts conflictius amb elements físics com 
senyalització, més il·luminació, càmeres, etc 

5.9.2.2 Reducció la contaminació acústica. 

• Control de la ubicació dels aparells de 
climatització en vivendes particulars  

• Control d’instal·lacions d’equips en  locals 
comercials o de serveis 



 
 

Pla Local de Seguretat Tiana_2022/2026 

 

 



 
 

Pla Local de Seguretat Tiana_2022/2026 

 

 

6. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
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6. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 
 

El seguiment i l’avaluació dels plans consisteix en la recollida sistemàtica d’informació 

sobre l’execució de les actuacions i l’assoliment dels objectius que s’hi preveuen en els 

apartats anteriors d’aquest Pla Local de Seguretat de Tiana, tal de garantir-ne l’efectivitat 

material, i s’han d’establir mecanismes per al seu seguiment i la seva avaluació, les 

persones que en són responsables i els indicadors per dur-los a terme. 

Per portar a teme aquest seguiment i avaluació del Pla Local de Seguretat, es controlaran 

es següents indicadors. 

 

 

 

 

•Detecció de 
disfuncions

•Indicadors de 
Referència

•Objecte del 
seguiment i 
Avualució

•Responsabilitat 
del Pla Local de 
Seguretat

PLA LOCAL

SEGUERETATDE
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6.1 RESPONSABILITAT DEL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 
 

 

El pla ha de preveure i explicitar quina és la unitat responsable de fer-ne el seguiment i 

avaluar-lo. Tant el coordinador com els responsables dels diferents àmbits del pla, de forma 

natural, en l’exercici de les seves tasques, fan un seguiment de l’execució de les accions i 

de l’evolució dels problemes de seguretat. Per això, la responsabilitat de fer el seguiment i 

l’avaluació podria recaure en l’equip format pel coordinador i la comissió de treball del pla. 

D’altra banda, en la mesura que sigui possible, es pot valorar la utilitat de comptar amb 

col·laboració externa per a aquesta tasca (sobretot en l’avaluació final), que aportés una 

visió no condicionada.  

Es convenient que al final de cada any de vigència del pla es faci un informe d’avaluació 

de l’estat d’execució i compliment del pla que sigui presentat a l’alcalde o alcaldessa i a la 

junta local de seguretat. Aquests informes intermedis haurien de contenir: 

• L’estat d’aplicació de les mesures previstes.  

• Comprovació de si les mesures aplicades assoleixen els objectius previstos. 

• Proposta de correccions a les mesures previstes. 

• Proposta de nous instruments que contribueixin a la millora de l’avaluació 
de les accions realitzades. 

En tot cas, la persona o el grup responsable del seguiment del pla, si al marge dels informes 

anuals detectés en algun moment alguna circumstància que afectés greument l’execució 

del pla, hauria de posar-ho immediatament en coneixement de l’alcalde o alcaldessa i 

proposar les mesures correctores. Amb aquesta finalitat és recomanable habilitar mòduls 

o quadres de seguiment en els sistemes d’informació amb què habitualment es treballa, 

que facilitin la identificació de l’estat d’execució del pla en terminis inferiors a l’any.  

La constatació de desviacions i dificultats en l’execució del pla porta a cercar mesures 

alternatives per superar-les, per tant si es realitza un seguiment estricte del pla i la 

identificació de les seves mancances això serà de gran ajuda de cara a l’èxit del pla. 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA: 
 

COMISSIÓ LOCAL DE SEGURETAT 
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6.2 OBJECTE DEL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 
 

 

L’eficàcia del pla depèn tant de l’execució de les accions programades com de l’adequació 

d’aquestes per assolir els objectius plantejats. Per això, per conèixer la influència del pla 

en la seguretat del municipi de Tiana, cal fer: 

• Un seguiment de l’execució de les accions . 

• Avaluació sobre la consecució dels objectius especifícs. 

 

Seguiment Execució de les Accions 

Cal saber si les accions previstes en el pla s’han dut a terme i fins a quin punt, si s’han 

executat en la seva totalitat, en els termes previstos en el pla, si s’han modificat les 

previsions, etc.i això es fa amb elsr registres regulars de les seves activitats realitzat per 

els actors públics de seguretat (policia, bombers). És important recórrer sempre a aquests 

registres rigorosos, automatitzats, objectius, transparents, acceptats com a referents. 

És important identificar les incidències i deixar-ne constància: no s’han dut a terme accions, 

s’han modificat, se n’hi han afegit d’altres, etc., així com els motius d’aquestes alteracions.  

Un cop comprovat si les accions s’han dut a terme i, si escau, amb quines incidències, no 

es té encara prou informació per saber fins a quin punt el pla ha estat útil o no per a la 

seguretat de la ciutat. 

Assoliment del Objetius Especifícs 

A l’hora d’avaluar l’execució d’un pla local de seguretat cal tenir en compte les raons per 

posar-lo en marxa. No són les accions per elles mateixes les que impulsen a aprovar el pla, 

sinó unes finalitats, uns objectius específics que cal assolir per tal de solucionar o apaivagar 

les dificultats detectades a la diagnosi inicial.   

És a dir, el pla haurà estat més o menys útil en funció de si els objectius específics 

explicitats al pla s’han assolit o no.   

Per això que, s’ha insistit en la necessitat de quantificar els objectius específics en la 

mesura que sigui possible. 

Tot i haver dut a terme adequadament les accions previstes al pla, els objectius poden no 

haver-se assolit. Com que el que interessa és saber si s’han solucionat els problemes de 

seguretat detectats a l’inici del procés o no, un cop confirmada la realització de les accions, 

cal esbrinar si s’han assolit els objectius. 
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ACCIONS  
2022 2023 2024 2025 

AVALUACIÓ 
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                  

5.1.1 MILLORAR COORDINACIO DELS INTERVINENTS 

5.1.1.1 Reunió periòdica de la Junta Local de Seguretat   

  
Redactar l’ordre del dia de la reunió de la Junta Local de Seguretat. Es 
duran a terme les reunions necessàries per mantenir el Pla actualitzat i 
seran convocades per l’Alcalde. 

                                TRIMESTRAL 

  
L’ordre del dia de la reunió del febrer inclourà un punt per presentar i 
debatre l’informe anual sobre l’estat de la seguretat local.                                 ANUAL 

  
L’ordre del dia de la reunió del setembre inclourà un punt per debatre el 
grau de compliment del Pla local de seguretat.                                  ANUAL 

  
El debat ha de generar propostes per millorar el Pla local de seguretat, 
un informe que ha de ser considerat com un document ‘viu’.                                  ANUAL 

   Redactar l’acta de la reunió.                                 ANUAL 

5.1.1.2 Notificacions i Desenvolupament de les diferents accions amb Mossos d’Esquadra.   

  
Dur a terme dispositius conjunts en operacions especials o en moments 
puntuals 

                                TRIMESTRAL 

5.1.1.3 Intercanvi d’impressions i actuacions amb els diferents cossos que actuen en el Municipi   

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

                                ANUAL 

5.1.2 MILLORAR CONEIXEMENT SEGURETAT I COORDINACIÓ 

5.1.2.1 Realització d’informes anuals sobre la situació de la seguretat en l’àmbit Municipal   

  Recull d’informació                                 TRIMESTRAL 
  Elaboració dels diferents informes                                 TRIMESTRAL 
  Defensa i presentació de l’informe a la Junta Local de Seguretat                                 ANUAL 
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ACCIONS 
2022 2023 2024 2025 

AVALUACIÓ 
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                  

5.2.1 REFORÇAR EL MODEL DE PROXIMITAT   

5.2.1.1 Garantir la presència policial de les unitats de proximitat.   

  
Incrementar la percepció de seguretat dels ciutadans, augmentant la visibilitat 
del agents i dels diferents vehicles policials  

                                TRIMESTRAL 

5.2.2 FOMENTAR L'ADOPCIÓ DE MESURES D'AUTOPROTECCIÓ PER PART  DE LA CIUTADANIA   

5.2.2.1 Participació en accions de comunicació sobre autoprotecció de persones i la seva llar   

  Organitzar xerrades a les entitats i associacions.                                  ANUAL 

 Donar a conèixer l’aplicació municipal M7 de seguretat ciutadana                 TRIMESTRAL 

  Campanya de comunicació d’autoprotecció                                 TRIMESTRAL 

5.2.2.1 Participació en accions de comunicació sobre autoprotecció de comerços i empreses    

   Organitzar xerrades a les associacions empresarials de Tiana.                                   ANUAL 

  
Campanya de comunicació de protecció de les persones i la seva llar durant les 
diverses èpoques de l’any. 

                                TRIMESTRAL 

5.2.2.3 Comunicació sobre els riscos per a la seguretat existents a Internet.   

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

                                ANUAL 

5.2.2.4 Comunicació sobre violència masclista, serveis d’atenció a les víctimes i drets de la persona.    

  
Donar continuitat a les xerrades sobre violència masclista i drets de la persona, 
com mesura preventiva. 

                                ANUAL 

  
Donar continuïtat a les coordinacions del circuit de violència masclista (Policia 
Local, MMEEE  GAV, Serveis socials i Cap de Salut) 

                                TRIMESTRAL 
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ACCIONS 
2022 2023 2024 2025 AVALUACIÓ 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T  
                                  

5.3.1 PREVENCIO EN ÀMBITS POTENCIALMENT CONFLICTIUS  

5.3.1.1 Vigilància intensiva a les zones comercials en horari de major afluència   

  Seguiment de les dades de les denúncies registrades.                                 TRIMESTRAL 
5.3.1.2 Intensificació de la vigilància preventiva a la zona d’oci .   

  Seguiment de les tendències d’oci del Municipi.                                 

SEGUIMENT 
  Presència policial als indrets d’alta afluència.                                 

  
Dispositiu especial per els esdeveniments esportius de 
gran afluència amb activitats al carrer 

                                

5.3.2 INCREMENTAR LES ACCIONS DE CONSCIENCIACIÓ QUE GENERA EL MÓN DE LES DROGUES  

5.3.2.1 Participació en accions de comunicació orientades a prevenir el consum de drogues   

  
Impulsar programes formatius de prevenció del 
consum de drogues en els centres d’educació. amb la 
realització de xerrades per part de la policia. 

                                ANUAL  

  
Promoure la informació de les conseqüències tant de 
salut com penals del consum de les drogues. 

                                ANUAL  

5.3.2.2 Realització d’accions específiques de control i reeducació dels menors que consumeixen drogues   

   Identificació dels menors que consumeixen drogues.                                 

SEGUIMENT 
   Sancionar als menors que consumeixen drogues.                                 

   Informar als progenitors dels fets.                                 

 
Impulsar programa K-9 per fer inspeccions als instituts 
per detectar substàncies estupefaents 

                



 
Pla Local de Seguretat Tiana_2022/2026 

 

ACCIONS 
2022 2023 2024 2025 

AVALUACIÓ 
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                  

5.4.1 DISCIPLINA VIÀRIA, COMPLIMENT I MILLORES   

5.4.1.1 Realització de controls de trànsit   

  
Controls  de  trànsit sobre  infraccions dinàmiques (semàfors, 
prioritat de pas, velocitat i normes de circulació).                                 ANUAL 

  
Controls de trànsit sobre seguretat passiva (cinturó, casc i 
dispositius de retenció infantil).                                 ANUAL 

  Controls  de  trànsit  sobre  documentació  de  conductors i vehicles.                                 ANUAL 

  
Controls de transit sobre ciclistes I vehicles de mobilitat personal 
(VMP)                                 ANUAL 

  
Controls especials durant les celebracions anuals dels 
esdeveniments esportius amb gran afluència de públic.                                 ANUAL 

5.4.1.2 Campanyes de disciplina viària sobre infraccions d’estacionament   

  
Sancionar tot aquell vehicle que estigui estacionat 
INDEGUDAMENT 

                                ANUAL 

5.4.1.3 Realització de controls de velocitat   

  Prefectura determina els controls de velocitat.                                 

SEGUIMENT 
  

Aprofitar les dades que es disposen per detectar indrets de la ciutat 
on es circula en excés de velocitat. 

                                

5.4.2 DISCIPLINA VIÀRIA, COMPLIMENT I MILLORES   

5.4.2.1 Desenvolupament d’accions de comunicació sobre les conductes de risc en la conducció de motocicletes  i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)   

  
Programa formatiu de prevenció del ús dels VMP, bicicletes I 
motocicletes en escoles. 

                                TRIMESTRAL 

  
Informació a traves de la web de l’Ajuntament i de les diferents 
xarxes socials  de la normativa aplicable tant a la circulació de 
bicicletes com VMP. 

                                SEGUIMENT 

5.4.2.2 Programes d’educació viària dirigida a gent gran    
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Oferir xerrades informatives adreçades a la gent gran sobre els 
riscos associats a la seguretat vial 

                                TRIMESTRAL 

5.4.2.3 Desenvolupament d’accions de comunicació sobre les conductes de risc en empresa Autobusos interurbans 

 
Reunions amb empresa i treballadors dels autobusos sobre de la 
normativa de circulació interurbana i conscienciar de les conductes 
de risc dels conductors 
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ACCIONS 2022 2023 2024 2025 
AVALUACIÓ 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                      

5.5.1 PLA DE MOBILITAT URBANA I EL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA   

5.5.1.1 Revisió dels plans de mobilitat urbana i de seguretat viària   

  
Seguiment del Pla local de seguretat viària i del Pla 
de mobilitat urbana.                                 SEGUIMENT 

  
Detectar els punts crítics del Pla local de seguretat 
viària i del Pla de mobilitat urbana.                                 ANUAL 

  
Incorporar millores en el Pla local de seguretat viària 
i en el Pla de mobilitat urbana                                 ANUAL 

5.5.1.2 Implementar mesures de reducció de velocitat   

  
Identificar els punts crítics en els quals  s’hauria 
d’actuar per reduir la velocitat, sovint són punts 
propers a col·legis i parcs. 

                                ANUAL 

  

Coordinació entre Policia Local i el departament de 
Mobilitat, prèvia a la implantació de les mesures 
considerades per reduir la velocitat, per valorar les 
propostes de l’estudi. 

                                ANUAL 

  
Implantació de les mesures considerades per reduir 
la velocitat. 

                                TRIMESTRAL 

5.5.1.3 Campanyes de mobilitat segura adreçada a la població escolar   

  
Definir rutes segures per als recorreguts que van als 
centres d’ensenyament. 

                                ANUAL 

  
Dur a terme una campanya de comunicació per 
promoure les bones conductes viaries i els drets i 
obligacions com peatons.  

                                TRIMESTRAL 

  
Campanyes als centres d’educació per informar sobre 
els nous sistemes de mobilitat personal (VMP) 

                                TRIMESTRAL 

  
Campanyes d’informació dels diferents opcions per 
viatjar en transport públic (T-16, etc) 

                                TRIMESTRAL 

5.5.2 REDUÏR L'ACCIDENTALITAT PROVOCADA PER L'ALCOHOLÈMIA I EL CONSUM D'ESTUPEFAENTS   

5.5.2.1 Participació en campanyes de comunicació sobre alcoholèmia i conducció   

  
La Policia Local oferirà xerrades a institucions de la 
ciutat sobre els perills que comporta el consum 
d’alcohol i els estupefaents a l’hora de conduir. 

                                ANUAL 
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Campanya publicitària per donar a conèixer a les 
institucions  de la ciutat que la Policia Local de Tiana 
ofereix el servei de fer xerrades a les institucions. 

                                TRIMESTRAL 

5.5.2.2 Realització de controls d’alcoholèmia i estupefaents en zones i horaris d’oci nocturn   

  
Recopilar informació sobre les tendències de l’oci 
nocturn. 

                                

SEGUIMENT 
  

Aplicar els controls d’alcoholèmia d’acord amb el Pla 
d’alcoholèmies i el coneixement de l’oci nocturn. 

                                

  
Dissenyar pla especial de controls durant les 
celebracions anuals dels esdeveniments esportius 
amb gran afluència de públic. 

                                

5.5.3 REDUÏR EL NOMBRE D'ATROPELLAMENTS I LA GRAVETAT D'AQUESTS   

5.5.3.1 Manteniment / Elaboració del Pla Seguretat vial de Tiana   

  
Mesures correctives i preventives per millorar la 
seguretat viària i per reduir la sinistralitat al poble. 

                                

ANUAL   Anàlisis de les dades                                 

  Proposta de millores                                 

  Campanyes de Sensibilització                                 

5.5.3.2 Campanyes de sensibilització, i les bones pràctiques per evitar atropellaments   

  
Fomentar les campanyes de sensibilització queden 
definides dins el Pla Seguretat Vial 

                                SEGUIMENT 

5.5.3.3 Controls policials específics sobre infraccions que incrementen el risc d’atropellaments   

  
Controls sobre conductors de la incidencia de la 
velocitat  distraccions al volant,etc. 

                                TRIMESTRAL 

  
Controls sobre els vianants de respectar els passos 
de vianants, VMP, etc 

                                TRIMESTRAL 
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ACCIONS 
2022 2023 2024 2025 

AVALUACIÓ 
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                  

5.6.1 PLANS MUNICIPALS DE PROTECCIO CIVIL    

5.6.1.1 Realització/Revisió del DUPROCIM municipal   

  
Actualització del Document amb dels nous riscos, definits per DGPC ( 
VENCAT,etc)                                 ANUAL 

  Revisió del Personal inclòs en el DUPROCIM, amb actualització de telèfons.                                 ANUAL 

  
Revisió/actualització dels equipaments de confinament, i recursos materials del 
Municipi                                 TRIMESTRAL 

  Revisió / actualització dels elements vulnerables                                 TRIMESTRAL 

5.6.1.2 Realització de Simulacres dels diferents Riscos que afecten al Municipi   

  Planificació dels Simulacres anuals                                  ANUAL 
  Creació dels diferents escenaris per la realització dels simulacres.                                 ANUAL 
  Realització presencial dels simulacres                                 ANUAL 

5.6.1.3 Realització de informes de control i seguiment   

  
Realitzar els informes de cadascuna de les vegades que s’activa un Pla 
d’emergències Municipal. 

                                SEGUIMENT 

  Realitzar els informes dels simulacres realitzats.                                 ANUAL 

  
Incloure les millores derivades de les actuacions realitzades en els diferents 
simulacres 

                                ANUAL 

5.6.2 PLANS  ESPECÍFICS MUNICIPALS   

5.6.2.1 Elaboració de plans d’autoprotecció (PAU) en edificis, instal·lacions municipals i /o activitats municipals afectades pel Decret 30/2015   

  
Comprovar l’existència, vigència dels Plans d’autoprotecció de tots els edificis 
municipals afectats pel Decret 30/2015. 

                                ANUAL 

  
Revisió i actualització d’aquests PAU, amb els diferents canvis que hi puguin 
existir 

                                ANUAL 

  Formar a tot el personal d’aquest centres en els conceptes del Pla d’autoprotecció.                                 ANUAL 
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5.6.2.2 Realització de Simulacres i accions formatives dels diferents equipaments municipals  

  Planificació dels Simulacres anuals                                  ANUAL 

  Creació dels diferents escenaris per la realització dels simulacres.                                 ANUAL 

  Realització presencial dels simulacres                                 ANUAL 

  Realització del informes de Simulacre                                 ANUAL 

  Gestions amb la Plataforma HERMES                                 ANUAL 

5.6.2.3 Incrementar l’adopció de mesures preventives   

  
Dissenyar un mapa de la ciutat amb els punts que tenen un desfibril·lador 
disponible 

                                ANUAL 

5.6.3 PLANS D'AUTOPROTECCIO ACTIVITAT PRIVADES   

5.6.3.1 Control de les empreses privades instal·lades al municipi i obligades a disposar de Plans d’Autoprotecció    

  
Generar i mantenir una base de dades que contingui informació de les empreses 
privades que requereixen pla d’autoprotecció. 

                                TRIMESTRAL 

  
Realitzar els informes preceptius d’homologació, per no disposar de Plans 
homologats per silenci administratiu. 

                                TRIMESTRAL 

  
Gestió i manteniment de la Plataforma HERMES, davant la presentació de nous 
Plans. 

                                TRIMESTRAL 
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ACCIONS 
2022 2023 2024 2025 AVALUACIÓ 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T  
                                  

5.7.1 AUGMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL   

5.7.1.1 Desenvolupament  d’accions  de  comunicació sobre convivència i civisme   

  
Conscienciar els col·lectius més sensibles i reforçar 
activitats educatives a infants i joves                                 

ANUAL 
  Campanyes informatives.                                 

  Programes de conscienciació.                                 TRIMESTRAL 

5.7.1.2 Desenvolupament del programa de prevenció de l’absentisme escolar   

  
Mantenir les coordinacions amb els centres escolars 
i els serveis socials municipals, en tot allò relatiu a 
l’absentisme escolar  

                                ANUAL 

  
Comunicar des de la Policia Local als centres 
escolars la presència d’alumnes que, en horari 
escolar, estan al carrer, sense justificació. 

                                ANUAL 

5.7.1.3 Col·laborar activament amb el Pla Local de Joventut de L’Ajuntament   

  
Assistir a les comissions de treball i reunions de 
seguiment del Pla 

                                ANUAL 

  
Fer propostes de millora i donar suport als objectius 
marcats al Pla Local de Joventut municipal. 

                                ANUAL 

5.7.2 REDUÏR ELS COMPORTAMENTS INCÍVICS   

5.7.2.1 Vigilacia i controls dels espais potencialment conflictius.  

  
Patrullatge per espais potencialment conflictius dins la 
franja horària de més risc 

                                

SEGUIMENT 
  

Controls del consum de begudes alcohòliques en la 
via pública. 

                                

5.7.2.2 Mediació en conflictes. 

  
Detecció de conflictes que poden ser resolts 
mitjançant una mediació del personal de l’Ajuntament. 

                                
SEGUIMENT 

  Mediació en el conflicte.                                 
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Seguiment del conflicte després d’haver fet la 
mediació.  

                                

5.7.2.3 Realització de controls d’horaris i soroll en activitats públiques i d’oci   

  
Conscienciar la ciutadania de la contaminació 
acústica, especialment en l'àmbit urbà, dels seus 
efectes i de les seves possibles solucions 

                                TRIMESTRAL 

  
Sensibilitzar la ciutadania que és part del problema i 
de la solució . 

                                TRIMESTRAL 
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ACCIONS 
2022 2023 2024 2025 

AVALUACIÓ 
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                  

5.8.1 POTENCIAR LA TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS DE COMPANYIA    

5.8.1.1 Realització de campanyes sobre la tinença responsable d’animals   

  
Sensibilitzar la població sobre la tinença 
responsable d’animals.                                 ANUAL 

  Campanyes informatives.                                 ANUAL 

  
Censar els animals, dotar-los d’un xip i vacunar-
los .                                 ANUAL 

  
Control del compliment de  Ordenança Municipal 
sobre la tinença i protecció d'animals domèstics 
de companyia. 

                                TRIMESTRAL 

5.8.2 CONTROL DE PLAGUES   

5.8.2.1 Contribuir a la reducció del nombre de plagues urbanes    

  Canalitzar les queixes recollides pel l’Ajuntament.                                 ANUAL 

  
 Informar a sanitat sobre les queixes que fan 
referència a plagues urbanes. 

                                ANUAL 

  
Donar continuïtat al contracte de serveis d’una 
empresa externa per lluitar contra la plaga urbana 
detectada si fos necessària. 

                                ANUAL 
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ACCIONS 
2022 2023 2024 2025 

AVALUACIÓ 
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                  

5.9.1 CONTROL URBANÍSTIC   

5.9.1.1 Garantir el compliment de la normativa de seguretat en les obres   

  
 Garantir que totes les llicències que s’atorguen 
disposen de la documentació necessària en matèria 
de seguretat i salut. 

                                
ANUAL 

  Control del Coordinador de Seguretat i Salut                                 

   Senyalització adequada de les obres.                                 TRIMESTRAL 

  Augmentar les inspeccions d’obres.                                 TRIMESTRAL 

5.9.1.2 Garantir la seguretat del mobiliari i el disseny dels espais urbans   

  Millorar la seguretat del mobiliari urbà                                  ANUAL 

  
Elaboració i seguiment del Pla de manteniment de 
mobiliari urbà. 

                                ANUAL 

  
Seguiment de les queixes i els accidents causats per 
mobiliari urbà o pel disseny inadequat dels espais 
urbans: 

                                ANUAL 

  Adopció de mesures preventives.                                 ANUAL 

5.9.1.3 Definir  i  aplicar  un  protocol  d’actuació  davant   la detecció d’abocadors il·legals   

  Definir el protocol per a la recollida porta a porta                                 ANUAL 

  
Seguiment de les queixes per problemes amb els 
porcs senglars 

                                TRIMESTRAL 

  
Instal·lació de càmeres de vigilància en els punts 
d’abocament  i sanció administrativa 

                                SEGUIMENT 

5.9.1.4 Millorar la seguretat en els edificis   

  Requeriment  de  dictamen  de  seguretat al propietari.                                 
SEGUIMENT 

  Augment d’inspeccions Tècniques en Edificis.                                 

5.9.2 REDUÏR ELS NIVELLS DE CONTAMINACIÓ   
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5.9.2.1 Controls de les diferents zones conflitives   

  
Patrullatge per espais potencialment conflictius dins la 
franja horària de més risc 

                                

SEGUIMENT 
  

Mesures preventives pel control dels diferents punts 
conflictius amb elements físics com senyalitació, més 
il·luminació, càmeres, etc 

                                

5.9.2.2 Reducció la contaminació acústica   

  
Control de la ubicació dels aparells de climatització en 
vivendes particulars  

                                

SEGUIMENT   
Situació d’equips potencialment sorollosos en 
Instal·lacions industrials. 

                                

  
Control d’instal·lacions d’equips en  locals comercials 
o de serveis 
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6.3 DETECCIÓ DE DISFUNCIONS 
 

 

Si un desenvolupament satisfactori de les accions no es correspongués, totalment o 

parcialment, amb l’assoliment dels objectius, s’haurien de revisar diversos punts: 

 Si els objectius específics estaven ben definits i si les accions eren les adequades 

per assolir l’objectiu en qüestió. 

 Si s’han produït canvis en l’entorn o en els paràmetres definits en la diagnosi que 

han afectat la situació en qüestió. Pot haver-hi casos en què els objectius específics 

estiguin ben definits, les accions previstes siguin adequades per  assolir els 

objectius i no s’obtinguin els resultats esperats a causa d’esdeveniments o factors 

imprevistos.  

 Cal identificar si s’han produït externalitats que hagin pogut tenir rellevància en la 

seguretat de la ciutat en el període de vigència del pla.  

 S’ha de preveure uns marges d’oscil·lació acceptables dels valors amb què s’avalua 

l’assoliment dels objectius, tenint en compte altres experiències.  

 

6.4 INDICADORS DE REFERENCIA 
 

 

Tal com s’ha dit per a la diagnosi, a l’hora de cercar dades que confirmin o refutin 

l’assoliment dels objectius s’han d’utilitzar ades oficials, fiables i de fàcil accés. En tot  cas, 

cal utilitzar les fonts següents: 

 Les dades dels serveis de policia. 

 Les dades dels serveis de bombers i d’emergències. 

 Les dades de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya o d’altres relacionades 

directament amb el municipi. Aquestes dades serveixen tant per completar la 

informació sobre la taxa de criminalitat com per informar sobre la percepció de 

seguretat i l’opinió de la població en relació amb temes i serveis de seguretat. 

 Les dades del Servei Català de Trànsit. 

A més, tenint en compte el contingut del pla, s’han d’incloure dades provinents d’altres fonts 

per constatar l’acompliment tant de les accions com dels objectius. 



 
Pla Local de Seguretat Tiana_2022/2026 

 

I això conclou en un informe final que inclourà: 

El nivell d’execució de les accions previstes en el pla. En els casos de no-execució o de 

modificació del contingut d’algunes accions caldrà incloure-hi les causes que ho van 

motivar. 

El nivell d’assoliment dels objectius específics. En aquest apartat caldria: 

 Relacionar l’acompliment dels objectius específics amb les accions. És a dir, veure 

si l’incompliment d’un objectiu específic és degut a la no-realització (la realització 

incompleta) de les accions o no. 

 Analitzar si s’han produït o no externalitats que hagin pogut afectar, en positiu o en 

negatiu, l’assoliment dels objectius. 

 Explicitar els indicadors utilitzats, així com la font de la qual procedeixen. 

 Recomanacions de cara a l’edició següent del pla local de seguretat. 

 Aquest informe es presentarà a l’alcalde i a la junta local de seguretat, que s’hi 

haurà de pronunciar. 
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ACTUACIONS BÀSIQUES DEL PLA LOCAL 
DE SEGURETAT 

MILLORAR EL CONEIXEMENT DE LA SEGURETAT I LA COORDINACIÓ 
INTERVINENTS 

Objectiu estratègic 
 Coordinació dels intervinets. 
 Millorar Coneixement Seguretat 

Accions principals Indicadors associats 

 Reunió periòdica de la Junta Local de Seguretat 
 Reunió periòdica de la Comissió Local de Seguretat 
 Notificacions i Desenvolupament de les diferents accions 

amb Mossos d’Esquadra. 
 Intercanvi d’impressions i actuacions amb els diferents 

cossos que actuen en el Municipi. 
 Realització d’informes anuals sobre la situació de la 

seguretat en l’àmbit Municipal 

 Es duran a terme un mínim de dues reunions ordinàries per 
any. Una cap al febrer i l’altra cap al setembre  

 Nombre de dispositius conjunts  
 Nombre i realització informes 
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ACTUACIONS SEGURETAT 
CIUTADANA 

CONEIXEMENT DE LA SEGURETAT 

Objectiu estratègic 
 Reforçar el model de proximitat. 
 Fomentar l’adopció de mesures d’autoprotecció per part de la ciutadania. 

Accions principals Indicadors associats 

 Garantir la presència policial de les unitats de proximitat 
 Participació en accions de comunicació sobre 

autoprotecció de persones i la seva llar 
 Participació en accions de comunicació sobre 

autoprotecció de comerços i empreses 
 Comunicació sobre els riscos per a la seguretat existents a 

Internet. 
 Comunicació sobre violència masclista, serveis d’atenció a 

les víctimes i drets de la persona 

 % d’increment de recursos municipals 
 Nombre de xerrades a entitats i associacions 
 % de descàrregues de l’APP M7 de seguretat ciutadana 



 
Pla Local de Seguretat Tiana_2022/2026 

 

 
 

ACTUACIONS SEGURETAT 
CIUTADANA 

MILLORA DE LA VIGILANCIA PASIVA 

Objectiu estratègic 
 Prevenció en àmbits potencialment conflictius. 
 Incrementar les accions de conscienciació que genera el món de les drogues 

Accions principals Indicadors associats 

 Vigilància intensiva a les zones comercials en horari de 
major afluència. 

 Intensificació de la vigilància preventiva a zones 
conflictives  

 Participació i promoció d’accions de comunicació 
orientades a prevenir el consum de drogues 

 Realització d’accions específiques de control i reeducació 
dels menors consumidors 

 Nombre de denúncies registrades 
 Nombre de xerrades a centres educatius 
 Implantació del programa K-9 per fer inspeccions als instituts 
 % identificació i sancions menors consumidors 
 Nombre d’accions d’informació de la web de l’Ajuntament i de les 

diferents xarxes socials municipals. 
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ACTUACIONS SEGURETAT VIARIA SEGURETAT VIARIA I REDUCCIÓ DELS ACCIDENTS 

Objectiu estratègic 
 Disciplina viària, compliment i millores. 
 Sensibilitzar sobre la perillositat de les conductes de risc. 

Accions principals Indicadors associats 

 Realització de controls de transit 
 Campanyes de disciplina viària sobre infraccions 

d’estacionament 
 Realització de controls de velocitat 
 Desenvolupament d’accions de comunicació sobre les 

conductes de risc en la conducció de motocicletes  
ciclomotors i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) 

 Programes d’educació viària dirigida a gent gran 

 Nombre de controls realitzats 
 Nombre de sancions 
 Nombre de formacions en l’ús dels VMP 
 Implantació ordenança municipal MVP 
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ACTUACIONS SEGURETAT VIARIA MILLORA SEGURETAT VIARIA I DE LA MOBILITAT URBANA 

Objectiu estratègic 
 Pla de mobilitat urbana i el Pla local de seguretat viària. 
 Reduir l’accidentalitat provocada per l’alcoholèmia i el consum d’estupefaents. 
 Reduir el nombre d’atropellaments i la gravetat d’aquests accidents 

Accions principals Indicadors associats 

 Revisió dels plans de mobilitat urbana i de seguretat viària 
 Implementar mesures de reducció de velocitat 
 Campanyes de mobilitat segura adreçada a la població 

escolar 
 Participació en campanyes de comunicació sobre 

alcoholèmia i conducció 
 Realització de controls d’alcoholèmia i estupefaents 
 Manteniment / Elaboració del Pla Seguretat vial de Tiana 
 Campanyes de sensibilització, i les bones pràctiques per 

evitar atropellaments 
 Controls policials específics sobre infraccions que 

incrementen el risc d’atropellaments 

 Nombre de campanyes 
 Assoliment de la revisió del pla de mobilitat 
 Nombre de xerrades a institucions de Tiana 
 Nombre de controls alcoholèmia 
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ACTUACIONS EMERGÈNCIES I 
PROTECCIÓ CIVIL 

SEGURETAT MUNICIPALS DAVANT EMERGÈNCIES I ÚS DE PROTECCIÓ CIVIL 

Objectiu estratègic 
 Plans Municipals de Protecció Civil. 
 Plans específics Municipals. 
 Plans d’autoprotecció d’activitats privades dins del Municipi afectades pel Decret 30/2015 

Accions principals Indicadors associats 

 Realització/Revisió del DUPROCIM municipal 
 Realització de Simulacres dels diferents Riscos que 

afecten al Municipi 
 Realització de informes de control i seguiment 
 Elaboració de plans d’autoprotecció (PAU) en edificis, 

instal·lacions municipals i /o activitats municipals afectades 
pel Decret 30/2015 

 Realització de Simulacres i accions formatives dels 
diferents equipaments municipals 

 Incrementar l’adopció de mesures preventives 
 Control de les empreses privades instal·lades al municipi i  

obligades a disposar de Plans d’Autoprotecció 

 Elaboració del DUPROCIM 
 % de simulacres Municipals dels riscos del DUPROCIM 
 Llistat edificis/instal·lacions municipals afectades pel D30/2015 
 % de PAU edificis/instal·lacions municipals afectades pel 

D30/2015 
 Nombre de simulacres edificis/instal·lacions municipals 
 Llistat empreses privades afectades pel D30/2015 
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CIVISME SOCIAL MILLORA CIVISME SOCIAL AL MUNICIPI 

Objectiu estratègic 
 Augment de la Cohesió Social. 
 Reduir els comportaments incívics. 

Accions principals Indicadors associats 

 Desenvolupament  d’accions  de  comunicació sobre 
convivència i civisme 

 Desenvolupament del programa de prevenció de 
l’absentisme escolar 

 Col·laborar activament amb el Pla Local de Joventut de 
L’Ajuntament 

 Vigilància i controls dels espais potencialment conflictius 
 Mediació en conflictes 
 Realització de controls d’horaris i soroll en activitats 

públiques i d’oci 

 Nombre de campanyes informatives 
 Nombre de controls alcoholèmia 
 % d’assistència a les comissions de treball i reunions de 

seguiment del Pla Local de Joventut 
 % de Seguiment del conflicte després d’haver fet la mediació en 

comportaments incívics. 
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SANITAT MILLORA LA SEGURETAT SANITÀRIA AL MUNICIPI 

Objectiu estratègic 
 Potenciar la tinença responsable d’animals de companyia. 
 Control de Plagues. 

Accions principals Indicadors associats 

 Realització de campanyes sobre la tinença responsable 
d’animals 

 Contribuir a la reducció del nombre de plagues urbanes 

 Nombre de campanyes informatives 
 Seguiment Cens animals 
 Nombre comunicacions a Sanitat sobre les queixes que fan 

referència a plagues urbanes 
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URBANISME I MEDI AMBIENT MILLORA CONDICIONS MEDIOAMBIENTALS I URBANÍSTIQUES 

Objectiu estratègic 
 Control Urbanístic. 
 Reduir els nivells de contaminació. 

Accions principals Indicadors associats 

 Garantir el compliment de la normativa de seguretat en les 
obres 

 Garantir la seguretat del mobiliari i el disseny dels espais urbans 
 Definir  i  aplicar  un  protocol  d’actuació  davant  la recollida 

porta a porta 
 Millorar la seguretat en els edificis 
 Controls de les diferents zones conflictives 
 Reducció la contaminació acústica 

 Nombre inspeccions en obres 
 Seguiment del Pla de manteniment de mobiliari urbà 
 Definir el protocol per la recollida porta a porta 
 Nombre i Seguiment de les queixes per problemes amb els porcs 

senglars 
 Nombre de controls d’instal·lacions i ubicació dels aparells de 

climatització 
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DADES GÈNERIQUES 
 
 
 
ASISTENTS: 

 

 

Representants Ajuntament: 

 Esther Puguet ( Comissionada de Seguretat Ciutadana ) 

 Esteve Alcolea ( Representant de la Policia Local de Tiana ) 

 Marta Serlavos ( Representant del Departament de Serveis Socials )  

 Bonaventura Comas ( Inspector Cap ABP Premià de Mar )  

 Sara Torruella ( Representant del Departament de Joventut i Igualtat ) 

 Jaume Darbra ( Regidor de Seguretat Ciutadana )  

 

 

 

Representants Empresa Adjudicatària: 

 

 Miguel Navarro  

 Eloi Llisorgas 

 

 

DATA I LLOC: 

 

La reunió s’ha realitzat de forma telemàtica a través de la plataforma Teams en dia 12 
de Maig de 2021 de les 10:15h a les 12:15h.  
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TEMES TRACTATS 
 

 Presentació per part de la empresa adjudicatària als representats de 

L’Ajuntament de Tiana dels conceptes del Pla Local de Seguretat. 

 La necessitat de la creació per part de l’Ajuntament d’una Comissió de 

Seguretat, de la qual hauran d’aportar els noms i càrrecs del personal que formi 

part. 

 Per part de la empresa adjudicatària, ha presentat les diferents possibilitats 

d’acció del Pla Local de Seguretat, segons les necessitats del municipi incloent 

els temes de: 

 

 

 

 

 Segons els “inputs” rebuts per part dels representats de l’Ajuntament, 

inicialment en la part diagnosis del Pla Local de Seguretat, aniran encaminades 

a tema de seguretat ciutadana, solꞏlicitant la següent informació al representant 

de la Policia Local. 
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 El representant de ABP de Mossos es compromet a enviar les dades de les 

que disposa en referència al terme municipal de Tiana. 

 S’ha quedat en disposar d’un contacte directe més assidu amb el responsable 

de la Policia Local, per la obtenció de les dades necessàries. 

 S’ha convocat una propera reunió amb representants de l’Ajuntament i de 

diferents entitats municipals, on l’empresa adjudicatària, presentarà la part de 

l’informe corresponen al Diagnòstic segons les dades rebudes i es plantejarà 

un timing per la fase de Disseny del Pla d’accions en funcions dels objectius 

marcats per la Comissió de Seguretat, incloent l’anàlisi i les percepcions de les 

opinions rebudes en la segona comissió per part dels representants de les 

diferents entitats convidades. 

 

 

 

Tiana, 12 de Maig de 2021 
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DADES GÈNERIQUES 
 
 
 
ASISTENTS: 

 

 

Representants Ajuntament: 

 Esteve Alcolea ( Representant de la Policia Local de Tiana ) 

 Jaume Darbra ( Regidor de Seguretat Ciutadana )  

 

Representants Entitats i Associacions Municipals: 

 Imma Flotats ( Associació de Veïns i Veïnes de Les Costes ) 

 Marc Muñoz ( Colla Trempera Nostramo de Tiana )  

 Edu Montaño ( Coro de Tiana ) 

 

 

Representants Empresa Adjudicatària: 

 Miguel Navarro  

 Eloi Llisorgas 

 

 

DATA I LLOC: 

 

La reunió s’ha realitzat de forma telemàtica a través de la plataforma Teams en dia 03 
de Novembre de 2021 de les 18:15h a les 19:30h.  
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TEMES TRACTATS 
 

 Presentació per part de la empresa adjudicatària als representats de les diferents 

associacions de Tiana dels conceptes del Pla Local de Seguretat. 

 Presentació de la part de l’informe corresponen al Diagnòstic segons les dades 

rebudes . 

 Es demana als representants de les entitats que han assistit a la convocatòria, 

la participació a la comissió de seguretat, demanant que exposin les seves 

inquietuds, demandes o percepcions de temes relacionats amb la seguretat al 

municipi. 

 Per part de la representant de l’Associació de Veïns i Veïnes de Les Costes, fa 

esment de les rutes de fugida dels lladres i es debat la problemàtica de que hi 

ha una percepció general de la ciutadania, de no confiança amb temes de 

seguretat. També comenta la problemàtica dels senglars al poble i de la recollida 

porta a porta de les deixalles. 

 En Jaume Darbra, comenta que properament en Junta municipal s’ha d’acordar 

la contracció d’una empresa externa per la instalꞏlació de càmeres als carrers. 

També comenta l’aplicació que l’Ajuntament posa al servei de la població per 

temes de seguretat i es debat el perquè la informació sobre l’aplicatiu i altres 

temes no arriben a la població en general. 

 L’Edu Montaño, comenta aspectes de persones amb conductes de conducció 

temerària i a altes velocitats. 

 En Marc Muñoz, comenta que hi ha baralles al poble però que moltes vegades són de 

joves que no resideixen al poble. 

 S’ha convocat una propera reunió amb representants de l’Ajuntament per la fase 

de Disseny del Pla d’accions en funcions dels objectius marcats per la Comissió 

de Seguretat, incloent l’anàlisi i les percepcions de les opinions rebudes en la 

segona comissió per part dels representants de les diferents entitats convidades. 

 

Tiana, 03 de Novembre de 2021 

 

 




