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PRESENTACIÓ DEL NOU DECRET D’ESTRUCTURA DEL 

COS DE MOSSOS D’ESQUADRA 

___________________________________ 

Ahir dia 04 de juliol, ens vam reunir sindicats amb la Prefectura i se’ns va presentar un 
esborrany del nou Decret d’estructura del Cos de Mossos d’Esquadra. Un Decret que es 
té la voluntat d’aprovar a finals de l’any 2022. 
 

El nou Decret pretén una descentralització dels serveis que permeti una millor atenció 
al ciutadà i a la víctima, fent de la proximitat  i l’atenció a la víctima, un pilar bàsic al 

Cos de Mossos d’Esquadra, és a dir un model de proximitat de base territorial 
victimocèntric. 
 

Aquesta nova manera de fer, se sustenta en 9 pilars bàsics: 
 

-Orientar l’organització cap a la Policia Territorial. L’objectiu de la policia ha de ser 
SERVIR i PROTEGIR.  

-Trencar la dicotomia entre els serveis centrals i territorials. 
- Integrar la dimensió matricial de l’especialitat. 
- Reforçar i definir la Prefectura. 

- Racionalitzar la Tecnoestructura. 
- Estructurar els nous serveis. 

- Definir responsabilitats i obligacions de cada servei. 
- Incorporar l’enfocament d’intel·ligència policial. 
- Aplanar l’organització per simplificar processos. 

 
Aquest nou Decret estructurarà el Cos de la següent manera: 

 
1.- POLICIA TERRITORIAL (Nucli de l’organització): 
 

Aquesta Policia Territorial estarà formada per 2 Comissaries: 
 

1.1 COMISSARIA SUPERIOR DE SEGURETAT CIUTADANA, de qui dependran la 
COMISSARIA GENERAL D'INTERVENCIÓ amb tres Divisions: Divisió d’Intervenció, 
Divisió Aèria, Àrea Marítima. I cinc divisions: Divisió de Proximitat, atenció a les víctimes 

i menors, la Divisió Tècnica Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius, la Divisió 
de Policia Administrativa, la Divisió del Transport i la Divisió de Medi Ambient. 

 
1.1. COMISSARIA SUPERIOR TERRITORIAL, d’on hi penjaran les 9 Regions 
Policials, la Divisió de Trànsit, la Divisió Penitenciària i una nova Regió, la Regió Policial 

Virtual (situada al Carrer Marina de Barcelona). La seva funció serà fer “patrullatge per 
la xarxa”, recollida de denúncies que no necessitin de la presència física del ciutadà i 

atenció virtual a la víctima. 
 
2.- SERVEIS INTEGRALS  d’on hi penjaran 3 grans comissaries: 

 
2.1. COMISSARIA GENERAL D’INFORMACIÓ. Comissaria General d’Informació, de 

qui dependran la Divisió d’Intel·ligència, la Divisió d’Operacions i la Àrea Central 
Tecnològica informació. 
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2.2. COMISSARIA GENERAL D’INVESTIGACIÓ CRIMINAL, de qui dependran la 
Divisió d’Investigació Criminal Central, la Divisió d’Investigació Criminal Territorial, la 
Divisió de Policia Científica, l’Àrea Central d’Anàlisis de la Criminalitat, l’Àrea Central de 

Mitjans Tècnics, l’Àrea Tècnica d’Investigació Criminal i l’Àrea Central de Coordinació i 
Enllaç. 

 
2.3. COMISSARIA GENERAL TIC, formada per la Divisió de Sistemes i 
Telecomunicacions, la Divisió de Ciberseguretat i sistemes Especials, l’Àrea de 

Desenvolupament Tecnològic. 
 

2.4.- Una altra novetat és la Divisió d’Escortes, que dependrà directament de la 
Prefectura de Policia i mantindrà les Àrees de Presidència i Personalitats. 
 

3.- SUPORT A LA DIRECCIÓ de prefectura 
 

Tindrà la COMISSARIA SUPERIOR TÈCNICA de la qual penjaran la Divisió de 
Planificació Estratègica, la Divisió de Programació Professional, l’Àrea de Coneixement i 

Intel·ligència, el Centre de Comandament de la Prefectura, el Gabinet de la Prefectura 
i l’Oficina del Portaveu. 
 

Altres canvis rellevants seran: 
 

Genèrics: 
- Creació de les ABP Pla d’Urgell i les Garrigues i l’ABP Moianès. 
- ASMET passarà a dependre de la RPMB, i es crearan Unitats de Transports Urbans a 

les RPMN i RPMS. 
- Els Grups de Policia Científica de les ABP’s passaran a dependre de les Unitats 

Territorials de Policia Científica. 
- Es definiran les funcions dels Caps de Torn Operatius. 
- Es creen les Unitats de Medi Ambient Regionals, que ja no dependran de l’ARRO. 

- Les Àrees Regionals de Trànsit dependran de la Regió 
- Les ARRO volen que donin suport a seguretat ciutadana i que tornin a fer funcions de 

les antigues USR. Quan calgui, faran ordre públic. 
- Es crearà una Divisió Penitenciària, tot i que el funcionament i dependència serà el 
mateix que fins ara. 

 
A la RPMB: 

- A la RPMB es crearà una àrea regional d’investigació, que serà un suport a les Unitats 
d’investigació dels diferents districtes de Barcelona. Seran com Unitats de Suport 
Regional però en l’àmbit de la investigació. 

- Creació d’una nova infraestructura de l’àrea de Custodia de Detinguts. 
- Creació d’una Divisió a Barcelona, que englobarà, per una banda ARSET, ASMET, 

Seguretat Ciutadana, proximitat i GAV, i, per una altra banda, serà de suport i 
dispositius, on s’englobaran els Guilles, l’ARRO i altres serveis operatius regionals. 

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S 
 

 

Barcelona a 5 de juliol de 2022 
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