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Primera oficina conjunta de la Guàrdia Urbana i els 

Mossos d'Esquadra  a la Barceloneta  
 

 

» L’equipament policial adquirit per l’Ajuntament, situat al districte 

de Ciutat Vella, serà una oficina de recepció de denúncies conjunta 

entre els dos cossos policials  
 

» L’edifici, que també serà la seu de la Unitat de Platges de la 

Guàrdia Urbana, oferirà una atenció de proximitat als veïns i veïnes 

del barri, responent així a una antiga demanda ciutadana 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

www.bcn.cat/premsa 

» Dossier de Premsa 

Nova oficina conjunta de la Guàrdia Urbana 
 i els Mossos d'Esquadra  a la Barceloneta 

» Un equipament conjunt de recepció de denúncies 
 

L’Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana aposten per  la cooperació, la coordinació i el 

treball conjunt amb la conselleria d’Interior i el cos de Mossos d’Esquadra, per tal d’optimizar 

més eficientment els recursos operatius i d’aquesta manera, obtenir una millor eficàcia policial. 

Els dos cossos policials treballen per garantir la màxima seguretat i convivència als carrers de 

Barcelona.  

Aquesta major i millor coordinació policial és el que ha permès reduir notablement l’activitat 

delictiva en tots els districtes de la ciutat, possibilitant actuar des d’una major celeritat i eficàcia 

davant dels fets delictius. 

Ara, el Govern Municipal fa un pas més en aquesta aposta per potenciar la tasca conjunta dels 

dos cossos policials presentant el projecte de la nova Oficina de Recepció de Denúncies de la 

Barceloneta, al districte de Ciutat Vella, un equipament municipal que també acollirà la Unitat de Platges 

de la Guàrdia Urbana.  

 

 

» La primera oficina compartida 
 

Es tractarà d’una oficina conjunta que 

compartiran la Guàrdia Urbana i el 

Cos de Mossos d’Esquadra, la 

primera d’aquestes característiques 

que hi haurà a la ciutat, per atendre els 

veïns i veïnes del barri i aquelles 

persones que el visitin i que puguin 

necessitar aquesta atenció. D’aquesta 

manera també es vol dotar de més 

eficiència als recursos conjunts.  

 

Aquesta nova oficina, situada a l’edifici policial adquirit fa tres mesos per l’Ajuntament de 

Barcelona a l’avinguda de Joan de Borbó, 32,  funcionarà inicialment durant tot l’any. 

L’equipament permetrà atendre peticions, consultes i denúncies adreçades als dos cossos de 

policia. Aquest projecte s’emmarca amb la voluntat de coordinar les dues policies. Tot i que la 

Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra depenen de dues administracions diferents, les dues 

forces pretenen actuar coordinadament, bo i respectant les competències de cadascuna, 

com ja ho venen fent els dos cossos en els darrers anys, en què s’han potenciat les patrulles 

mixtes i han aconseguit disminuir els fets delictius a tots els districtes de la ciutat.  
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» Dossier de Premsa 

Nova oficina conjunta de la Guàrdia Urbana 
 i els Mossos d'Esquadra  a la Barceloneta 

» Un espai per a la unitat de platges 
 

Aquesta nova oficina també serà la seu de la Unitat de Platges de la Guàrdia Urbana 

Barcelona, que es va crear el 2012 i que està formada per una norantena d’agents. Així, 

aquesta unitat podrà tenir una ubicació més espaiosa i més a prop de les platges.  

 

El grup de platges, que treballa durant la temporada d’estiu, té com a objectiu desplegar un 

dispositiu de prevenció al front marítim amb el qual es pretén assegurar que les platges de 

Barcelona es puguin utilitzar amb totes les garanties possibles de seguretat i mobilitat, 

preservant l’espai públic com a lloc de convivència I civisme. 

 

Els agents treballen uniformats i de paisà i 

patrullen per les deu platges que composen 

la façana marítima de Barcelona. Aquest 

grup operatiu vol garantir un gaudi tranquil i 

segur de les platges de la ciutat, vetllant pel 

correcte compliment de les normes de 

convivència i evitant les activitats que posen 

en risc les persones que en fan ús. Els 

agents fan tasques de prevenció i prioritzen 

la lluita contra els furts que es poden donar 

aprofitant la relaxació dels ciutadans tant a 

les platges com al passeig marítim, alhora 

que treballen per minimitzar fenòmens com la venda ambulant il•legal, i altres activitats que 

contravenen l’Ordenança de Mesures per Fomentar i Garantir la Convivència Ciutadana a 

l’Espai Públic de Barcelona (massatges, etc..). 

 

Des d’aquesta nova seu els responsables dels dispositius controlaran i faran el seguiment de 

tots els nous fenòmens que es vagin detectant a la zona de platges, i és des d’on s’elaboraran 

les estratègies corresponents per fer-hi front. 

 

El primer any de la unitat de platges, l’estiu del 2012, es 

va aconseguir reduir els fets delictius a les platges de 

Barcelona en un -15%. El 2013 la reducció va ser -8% i, 

l’any passat, les xifres han tornat a ser molt destacades 

amb una baixada dels fets del -10%. Aquestes dades 

continuades de reducció dels fets delictius, a més de 

l’evident disminució d’algunes activitats prohibides, com 

ara la venda ambulant i els serveis no autoritzats, 

confirmen l’encert de la configuració d’aquest grup. En 

total, la disminució de faltes i delictes a la platja ha estat 

d’un 10,3% en l’actual mandat. 
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» Dossier de Premsa 

Nova oficina conjunta de la Guàrdia Urbana 
 i els Mossos d'Esquadra  a la Barceloneta 

» L’edifici, en obres 
 

L’edifici del Passeig Joan de Borbó 

número 32, va acollir, fins fa uns anys, 

una comissaria del Cos Nacional de 

Policia. El novembre del 2014 

l’Ajuntament de Barcelona va adquirir 

aquest immoble amb la voluntat de 

crear-hi aquesta oficina de proximitat per 

atendre i escoltar millor els veïns i 

veïnes de la zona, una iniciativa que 

respon a una vella demanda dels veïns 

del barri de la Barceloneta i que el 

consistori va agafar el compromís de fer-ho realitat.   

 

La nova oficina té una superfície de 665 metres quadrats, repartits en un soterrani, una planta 

baixa i quatre plantes.  

 

La planta baixa, que dóna a peu de carrer, serà la que veuran d’entrada els ciutadans, i la que 

demostrarà millor la coordinació entre els dos cossos policials ja que darrera del mostrador hi 

haurà un agent de la Guàrdia Urbana i un dels Mossos d’Esquadra per atendre amb més 

precisió cada petició ciutadana que puguin rebre. A més, hi haurà l’Oficina de Recepció de 

Denúncies, que atendrà les demandes de manera individualitzada.  

 

La proposta contempla que a la primera 

planta s’hi ubiqui una sala d’informació i 

de reunions pel personal i al segon pis 

hi haurà els despatxos d’administració i 

direcció, un espai de descans pels 

agents i els serveis. Finalment, a la 

tercera i a la quarta planta hi haurà els 

vestidors masculins i femenins.  

 

Pel que fa a l’estat de les obres, durant 

l’any 2014 es va iniciar la primera fase, 

que consisteix en fer el sanejament i en reformar les façanes. Aquest projecte de rehabilitació 

està aprovat pel Districte de Ciutat Vella i es preveu que finalitzi i que pugui entrar en 

funcionament al llarg de la primavera del 2016. 

 

Les obres de la resta de l’edifici es preveu que puguin començar el mes de juny i que s’acabin 

a l’abril del 2016. La rehabilitació de l'edifici té un cost de prop d'un milió d'euros. 


