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1. Introducció
1

En el marc de la xarxaCORH , plataforma formada pels responsables de recursos humans de setanta ajuntaments
de la província de Barcelona que comparteixen informació, coneixement i eines de treball, el departament de la
Comunitat de Recursos Humans (CORH en endavant), adscrit a la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local
de la Diputació de Barcelona, coordina i elabora estudis i projectes

2

que faciliten la gestió i la planificació dels

recursos humans als respectius ajuntaments.
En aquest cas, es presenta la novena edició de l’Estudi de ràtios del cos de la policia local dels ajuntaments de la
3

xarxaCORH . Les dades d’aquest estudi fan referència a l’exercici 2018 i han estat prèviament contrastades
individualment, amb els responsables de recursos humans dels ajuntaments participants.
L’objectiu d’aquest treball no és altre que el d’atorgar eines als responsables de recursos humans per a la presa de
decisions que afecten el cos de la policia local.
De fet, l’anàlisi de la policia local, atenent a la dimensió i les singularitats d’aquest col·lectiu en els ajuntaments,
resulta clau per entendre la direcció que prenen determinades polítiques municipals de recursos humans.
En aquest sentit, l’estudi esdevé un instrument eminentment pràctic que permet disposar, i utilitzar de forma
estratègica, de dades contrastades i actualitzades sobre diferents variables de dotació, dedicació, pressupost i
retribució de les policies locals de 70 ajuntaments de més de 12.000 habitants.
Així mateix, aquesta novena edició pren especial rellevància atenent a les darreres novetats normatives i
jurisprudencials que han afectat significativament la gestió d’aquest col·lectiu (especialment pel que fa a
l’avançament de l’edat ordinària de jubilació de les policies locals, d’una banda, i la limitació que els agents interins
de la policia local exerceixin funcions d’autoritat, de l’altra).
Aquests factors, juntament amb l’envelliment de la plantilla policial, fa més necessari que mai disposar d’eines que
permetin conèixer la gestió dels cossos policials i anticipar-ne les necessitats futures. Aquest és justament
l’objectiu del present estudi.

1

2

També coneguda com l’espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans.

Destaquen, entre d’altres, l’Anàlisi dels acords de condicions de treball i convenis col·lectius, la Guia d’horaris i jornades extraordinàries, l’Anàlisi dels indicadors
de gestió de recursos humans, l’Informe de plantilles de personal dels ajuntaments de la província de Barcelona, l’Acord de condicions de treball i Conveni
col·lectiu tipus per al personal dels ajuntaments de la xarxaCORH, el Monogràfic sobre definició i càlcul de la jornada dels ajuntaments de la xarxaCORH o la
Guia per a la contractació d’un servei de prevenció aliè.

3

La primera edició data de març de 2007, la segona de setembre de 2008, la tercera de maig de 2009, la quarta de juny de 2010, la cinquena
de maig de 2011, la sisena de juny de 2012 , la setena de juny de 2014 i la vuitena de juliol de 2015.
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2. Consideracions metodològiques
-

El present informe analitza diferents ràtios dels diferents àmbits i àrees de gestió dels cossos de la policia local:
dotació, dedicació, pressupost i retribució dels ajuntaments de la xarxaCORH.

-

Els indicadors que s’analitzen han estat prèviament consensuats amb els responsables de recursos humans que
integren la xarxaCORH, en funció de les seves necessitats i prioritats.

-

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest estudi han estat proporcionades i validades pel responsable de
recursos humans de cadascun dels ajuntaments participants, mitjançant una plantilla de recollida de dades.
Posteriorment, des de l’equip de la CORH, es duu a terme una fase de comprovació, verificació i explotació de
les dades.

-

Les dades que s’analitzen fan referència a l’exercici 2018.

-

La passada edició va analitzar dades corresponents a l’exercici 2014. Per aquest motiu, i en la mesura del
possible, el present informe inclou comparatives entre els dos exercicis per permetin visualitzar com ha
evolucionat la gestió del col·lectiu de la policia local en aquests 4 anys.

-

Amb la voluntat de facilitar la interpretació de les dades, d’aquesta novena edició del projecte, n’han resultat
diverses eines i recursos:
o

L’informe individualitzat i personalitzat amb els resultats de cada ajuntament (aquest recurs únicament
està disponible pels socis i sòcies de la xarxaCORH).

o

L’arxiu (full de càlcul) amb els resultats dels ajuntaments participants de cadascun dels indicadors
analitzats. En aquest cas, també es mostren les dades desglossades per categories policials (aquest
recurs únicament està disponible pels socis i sòcies de la xarxaCORH).

o

El present informe

o

L’arxiu (full de càlcul) amb els resultats del global de la xarxaCORH i per trams poblacionals de cadascun
4

dels indicadors analitzats .
o

La guia metodològica de l’estudi, amb el detall, definició i forma de càlcul del conjunt d’indicadors
5

analitzats .

4

Es pot consultar aquest arxiu a: https://corh.diba.cat/index.php/ca/en-practica/estudis-i-projectes/ratios-policia

5

Es pot consultar la guia metodològica a: https://corh.diba.cat/index.php/ca/en-practica/estudis-i-projectes/ratios-policia
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3. Abast i participació
L’abast de l’estudi afecta, tal i com s’ha comentat, als ajuntaments de la xarxaCORH, tot i que es restringeix, en
aquesta edició, a 54 ajuntaments dels 70 que la conformen. Així, a continuació, es mostren els ajuntaments
participants, així com les seves dades bàsiques en termes de població, superfície i plantilla:

Tram
poblacional

TRAM 1
(més de
100.000
habitants)

TRAM 2
(de 40.000 a
100.000
habitants)

6

Nombre
6
d'habitants

Quilòmetres
quadrats del
municipi

Nombre de
places de
plantilla de
l'ajuntament

Nombre de
places de
plantilla del cos
de la policia local

1.620.343

101

7.130

3.126

Terrassa

218.535

70

2.138

245

Sabadell

211.734

38

1.632

258

Mataró

126.988

23

1.134

188

Santa Coloma de Gramenet

118.821

7

665

118

Sant Cugat del Vallès

90.664

48

695

95

Cornellà de Llobregat

87.173

7

695

107

Sant Boi de Llobregat

82.904

22

668

105

Manresa

76.250

42

636

104

Castelldefels

66.375

13

455

94

Vilanova i la Geltrú

66.274

34

606

104

Viladecans

66.168

20

483

92

El Prat de Llobregat

64.132

31

615

113

Granollers

60.981

15

773

97

Mollet del Vallès

51.133

11

355

73

Esplugues de Llobregat

46.355

5

331

67

Sant Feliu de Llobregat

44.474

12

346

64

Vilafranca del Penedès

40.055

20

395

66

Ajuntament

Barcelona

D’acord amb el Reial Decret 1458/2018, de 14 de desembre, pel que es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del
padró referides a 1 de gener de 2018.
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Nombre
7
d'habitants

Quilòmetres
quadrats del
municipi

Nombre de
places de
plantilla de
l'ajuntament

Nombre de places
de plantilla del cos
de la policia local

Igualada

39.540

8

370

73

Ripollet

38.347

4

193

48

Sant Adrià del Besòs

36.669

4

315

66

Montcada i Reixac

35.599

24

309

54

Sant Joan Despí

34.084

6

225

55

Barberà del Vallès

32.839

8

358

49

Sitges

28.969

44

408

89

Premià de Mar

28.071

2

223

47

Sant Vicenç dels Horts

27.901

9

278

47

Martorell

27.850

13

191

46

Tram
poblacional

TRAM 3
(de 20.000 a
40.000
habitants)

TRAM 4

Ajuntament

Sant Andreu de la Barca

27.332

6

200

39

Pineda de Mar

26.659

11

297

54

Santa Perpètua de Mogoda

25.705

16

396

54

Molins de Rei

25.687

16

305

43

Castellar del Vallès

24.036

45

209

41

Olesa de Montserrat

23.779

17

249

34

El Masnou

23.340

3

265

39

Esparreguera

22.045

27

288

33

Manlleu

20.194

17

199

36

Les Franqueses del Vallès

19.768

30

116

31

Parets del Vallès

19.041

9

306

28

Calella

18.728

8

199

46

Sant Celoni

17.754

65

208

31

Sant Just Desvern

17.494

8

185

35

Caldes de Montbui

17.449

38

190

27

Montornès del Vallès

16.263

10

235

30

La Garriga

16.227

19

184

28

16.199

23

173

26

15.533

6

209

36

14.992

14

187

43

Vallirana

14.877

24

122

26

Palau-solità i Plegamans

14.636

15

224

31

Torelló

14.172

14

110

25

La Llagosta

13.367

3

131

23

Vilanova del Camí

12.361

10

165

17

Castellbisbal

12.332

31

174

31

(entre 12.000 i Berga
20.000
Arenys de Mar
habitants)
Cubelles
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D’acord amb el Reial Decret 1458/2018, de 14 de desembre, pel que es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del
padró referides a 1 de gener de 2018.

6

Com es pot veure, el criteri d’ordenació dels ajuntaments per a l’anàlisi de les dades ha estat el poblacional, dividint
els ajuntaments en quatre trams de població:

o

Tram 1:

Ajuntaments de més de 100.000 habitants

o

Tram 2:

Ajuntaments entre 40.000 i 100.000 habitants

o

Tram 3:

Ajuntaments entre 20.000 i 40.000 habitants

o

Tram 4:

Ajuntaments entre 12.000 i 20.000 habitants

Així, a banda d’analitzar els resultats pel global de la xarxaCORH, en el present estudi s’analitzen també les mitjanes
dels diferents trams poblacionals, fet que possibilita disposar de dades de referència i de comparació més ajustades
a la realitat sociodemogràfica de cada ajuntament.

7

4. Resum executiu
L’anàlisi de les variables de dotació, dedicació, pressupost i retribució del cos de policia local dels ajuntaments de
la xarxaCORH proporciona una anàlisi exhaustiva i detallada sobre la gestió d’aquest col·lectiu, i conforma un
sistema d’informació complet i fiable que esdevé de molta utilitat per a la presa de decisions i el
desenvolupament d’estratègies basades en la comparació objectiva de dades.
Abans d’entrar en l’anàlisi i dels principals resultats i tendències d’aquesta novena edició, es presenten, de forma
resumida, el valor de les ràtios tractades, a partir de les dades mitjanes del global dels ajuntaments de la
8

xarxaCORH .
Les variables analitzades s’engloben en quatre grans àmbits:

8

En la present edició, aquests resultats s’obtenen de les dades proporcionades pels 54 ajuntaments participants en l’estudi.
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INDICADORS SOBRE DOTACIÓ POLICIAL



Mitjana de la
xarxaCORH

Dimensionament:
Percentatge de places de la policia local sobre el total de places de plantilla



Places de plantilla de la PL per cada 1.000 habitants

1,7 places

Places de plantilla de la PL cobertes per cada 1.000 habitants

1,5 places

Quilòmetres quadrats coberts per cada PL (places de plantilla)

0,4 qm

Quilòmetres quadrats coberts per cada PL (places cobertes de la plantilla)

0,5 qm

Dotació real:
Percentatge de places cobertes (per algun efectiu) sobre el total de la plantilla policial
9



90%

Percentatge d'agents sense el curs bàsic finalitzat

6%

Percentatge d'efectius en pràctiques

5%

Percentatge d'efectius en segona activitat

3%

Comandament:
24%
9%

Envelliment:
Mitjana d’edat de la plantilla policial

Percentatge de policies majors de 50 anys sobre el total de places cobertes de la plantilla policial

9

89%

Percentatge d'efectius operatius sobre el total de places cobertes

Percentatge de llocs de treball de comandament (incloent caporals) sobre el total de places de la
plantilla policial
Percentatge de llocs de treball de comandament (sense caporals) sobre el total de places de la
plantilla policial



18%

46 anys
37%

S’entén per efectiu operatiu tot aquell policia, agent o comandament, que realitza principalment el servei en la via pública (s’exclouen,
doncs, els efectius que realitzen tasques en les oficines d’atenció ciutadana.

9



Presència femenina:
Percentatge de dones policies sobre el total de places cobertes de la plantilla policial

12%

Percentatge de dones policia que ocupen llocs de comandament respecte el total de comandaments

6%



Mobilitat:
Percentatge de baixes d'efectius per canvis a altres administracions

3%

Percentatge d'altes d'efectius provinents d'altres administracions

2%
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INDICADORS SOBRE DEDICACIÓ HORÀRIA



Mitjana de la
xarxaCORH

Jornada anual:
Jornada anual



Serveis extraordinaris:

Distribució de les hores extres
realitzades segons tipologia:



1.658 hores

Mitjana hores extres anuals per agent

82 hores

Mitjana hores extres anuals per caporal

88 hores

Mitjana hores extres anuals per sergent

96 hores

Percentatge d’agents que ha realitzat serveis extraordinaris

87 %

Percentatge de caporals que ha realitzat serveis extraordinaris

82%

Percentatge de sergents que ha realitzat serveis extraordinaris

74%

Hores extres normals

20%

Hores extres nocturnes

9%

Hores extres festives

26%

Hores extres festives o nocturnes

27%

Hores extres festives i nocturnes

18%

Índex general d’absentisme

22%

Incidència de la incapacitat temporal per malaltia comuna

50%

Absentisme:

Causes de l’absentisme:

Incidència de la incapacitat temporal per accident de treball

8%

Incidència de la incapacitat temporal per malaltia professional

1%

Incidència del gaudiment de permisos i llicències

36%

Incidència d’altres causes

4%
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INDICADORS PRESSUPOSTARIS

Mitjana de la
xarxaCORH
Percentatge de la despesa de personal de la policia local sobre la despesa de personal de
l’ajuntament

19%

Percentatge de la despesa corrent de la policia local sobre la despesa corrent de l’ajuntament

9%

Percentatge de la despesa de personal de la policia local sobre la despesa corrent de la policia local

90%

Percentatge de la despesa en béns i serveis de la policia local sobre la despesa corrent de la policia
local

10%

Despesa corrent de la policia local per habitant

88 €

Despesa corrent de la policia local per plaça de plantilla del cos de la policia local

53.189 €
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INDICADORS SOBRE RETRIBUCIONS



Mitjana de la
xarxaCORH

Retribucions anuals de la categoria d’AGENT:
Retribució fixa anual

29.565 €

Productivitat anual

1.769 €

10

3.753 €

Import destinat a retribuir serveis extraordinaris

1.878 €

Retribució variable
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Retribucions anuals de la categoria de CAPORAL:
Retribució fixa anual

33.341 €

Productivitat anual

1.935 €

Retribució variable

4.652 €

Import destinat a retribuir serveis extraordinaris

2.285 €

Retribucions anuals de la categoria de SERGENT:
Retribució fixa anual

39.352 €

Productivitat anual

2.275 €

Retribució variable

5.314 €

Import destinat a retribuir serveis extraordinaris

2.355 €

Retribucions anuals de la categoria de SOTSINSPECTOR:
Retribució fixa anual

46.559 €

Productivitat anual

2.233 €

Retribució variable

5.470 €

Retribució fixa anual

56.668 €

Productivitat anual

3.535 €

Retribució variable

6.160 €

Retribucions anuals de la categoria d’INSPECTOR:

Per retribució variable, s’entén la percepció de plusos o factors diversos – tals com la nocturnitat, festivitat, perillositat, etc. ).
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Retribucions anuals del lloc de treball de CAP DE LA POLICIA LOCAL:
Mitjana de la
xarxaCORH
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Retribució fixa anual

57.136 €

Productivitat anual

2.925 €

Retribució variable

5.226 €

Preu hora extra normal

20,1 €

Preu hora extra nocturna

23,7 €

Preu hora extra festiva

24,4 €

Preu hora extra festiva o nocturna

26,5 €

Preu hora extra festiva i nocturna

27,8 €

Preu de les hores extres de la categoria d’AGENT:

Retribució dels plusos per a la categoria d’AGENT:
Preu hora del plus de nocturnitat

3,0 €

Preu hora del plus de festivitat

7,3 €

Preu hora del plus de festivitat especial

21,9 €

Mitjana mensual del plus de prolongació de jornada

147 €

Retribució per assistència a judicis per a la categoria d’AGENT11:
Import per assistència a judici dins del municipi i fora de la jornada laboral

79 €

Import per assistència a judici fora del municipi i fora de la jornada laboral

102 €

Preu hora per assistència a judici dins del municipi i fora de la jornada laboral

23 €

Preu hora per assistència a judici fora del municipi i fora de la jornada laboral

24 €

Hi ha ajuntaments que retribueixen l’assistència a judicis mitjançant un import fix per judici, mentre que d’altres ajuntaments estipulen un preu
hora específic per retribuir aquest supòsit. En aquest epígraf, es mostra l’import mig dels ajuntaments de la xarxaCORH que retribueixen
l’assistència a judicis tant d’una forma (import per judici) com de l’altra (preu hora).
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5. Principals resultats i
tendències

15

Dotació d’efectius

16

Dimensionament:
-

El cos de la policia local representa, de mitjana, un 18% de la plantilla adscrita a l’Ajuntament.

-

Hi ha 1,7 places de policia local per cada 1.000 habitants. El valor de l’indicador disminueix a 1,5 places per
1.000 habitants, si tenim en compte únicament les places que es troben cobertes per algun efectiu.

-

Si comparem els resultats obtinguts amb els de la darrera edició de l’estudi (corresponents a l’exercici 2014),
s’observa que hi ha hagut un lleuger descens en el valor de la ràtio pel que respecta a les places cobertes. És a
dir, en termes mitjans, es disposa de menys efectius per habitant que fa 4 anys.

17

-

Si fem l’anàlisi per trams poblacionals, es manté la tendència que són els ajuntaments més petits els que
disposen, en relació al nombre d’habitants i a l’extensió territorial del municipi, de major dotació policial; per
contra, els ajuntaments que integren el tram 1, els de major població, presenten menor dotació policial, tal com
es pot veure en el gràfic 2.

Dotació real:
-

El nombre de places vacants (aquelles que no es troben ocupades per cap efectiu) ha augmentat de forma
significativa: mentre que a l’any 2014 aquestes representaven un 5%, durant l’exercici 2018 les places vacants
han arribat a representar un 8% del total de places de les plantilles de la policia local.

-

Destaquen especialment els ajuntaments del tram 4 (els més petits - aquells que tenen una població entre 12.000
i 20.000 habitants - ) on el percentatge de places vacants es situa en un 11%, de mitjana. Es posa de manifest, en
aquest cas, la major dificultat que tenen els ajuntaments de menor població en la reposició dels efectius policials.

-

D’acord amb les dades analitzades, el percentatge d’efectius policials operatius es situa en un 90% sobre el
total de places cobertes. A aquest efecte, s’entén per efectiu operatiu tot aquell policia, agent o comandament,
que realitza principalment el servei en la via pública (s’exclouen, doncs, els efectius que realitzen tasques en les
oficines d’atenció a la ciutadania).

-

A efectes de preveure i planificar necessitats de personal futures, s’analitza també el percentatge d’agents
sense el curs bàsic finalitzat, que es situa, de mitjana, en un 6%. En aquest cas, també és clara la tendència: són
els ajuntaments més petits, en termes de població, els que disposen de menys recursos i capacitat per assumir
la formació dels seus agents, tal com mostra el següent gràfic:

18

-

El percentatge d’efectius que es troba en període de pràctiques es situa en un 6%; entenent per efectiu en
pràctiques aquell policia que es troba prestant serveis a l’ajuntament durant un interval de temps que pot
oscil·lar entre els 3 i 12 mesos, formant aquest període part d’un procés selectiu.

-

El percentatge d’efectius en segona activitat es situa, de mitjana, en un 3%. Pel que fa a la regulació de la
segona activitat, el gràfic 4 mostra en quin grau tenen o no regulada la situació de segona activitat els
ajuntaments participants:

Comandament:
-

El percentatge de llocs de comandament (considerant tots aquells efectius amb categoria superior a agent) es
situa en un 24% sobre el total de places de la plantilla policial.

-

Si excloem als caporals de l’anàlisi (i, per tant, únicament considerem comandament aquells efectius amb
categoria superior a caporal) el percentatge es redueix a un 9%.

-

Tant en un cas com en l’altre, s’observa com el valor de l’indicador ha tendit a l’alça respecte l’exercici 2014:

19

-

Pel que fa a la direcció del cos, en un 70% dels ajuntaments analitzats el lloc de de treball de cap de la policia
local és ocupat per un efectiu amb categoria d’inspector.

Envelliment:

-

L’envelliment de les plantilles de personal és un repte generalitzat que han d’afrontar totes les administracions
públiques, sense excepció. No obstant, aquesta variable pren especial rellevància en el cas de la policia local:
d’una banda, cal atendre als requeriments i demandes físiques que suposa el desenvolupament de les funcions
policials; d’altra banda, cal tenir present la nova normativa on s’estableix l’avançament de l’edat ordinària de
jubilació dels cossos de la policia local (que permet avançar fins a 6 anys l’edat legal per a la jubilació establerta
pel RDL 8/2015).

Davant d’aquest escenari, disposar

d’informació sobre l’envelliment dels cossos policials resulta clau per

anticipar-nos a necessitats futures i poder gestionar estratègicament aquesta situació.

-

La mitjana d’edat de la policia local de la xarxaCORH es situa en 46 anys. El següent gràfic mostra la mitjana
d’edat dels ajuntaments de la xarxaCORH pels diferents àmbits de prestació de serveis

-

12

En aquest sentit, s’observa com, tot i que la policia local no és dels àmbits de l’ajuntament que està més envellit,
cal prendre en consideració les especificitats d’aquest col·lectiu i les seves condicions especials de jubilació a
l’hora d’analitzar les dades.

12

D’acord amb els resultats obtinguts en la 5ª edició de l’Anàlisi dels indicadors de gestió de recursos humans dels ajuntaments de la
xarxaCORH. Per a més informació: https://corh.diba.cat/ca/en-practica/estudis-i-projectes/analisi-dindicadors-de-gestio-de-rrhh-5a-edicioexercici-2016

20

-

La situació s’agreuja si tenim en compte que el 37% dels efectius policials tenen més de 50 anys; això vol dir que
en menys de 10 anys es jubilarà gairebé el 40% dels efectius policials actuals.

-

En aquest sentit, els reptes que caldrà abordar en els propers anys passaran, d’una banda, per agilitzar els
processos de selecció i la reposició d’efectius; d’altra banda, caldrà teixir estratègies per gestionar la pèrdua de
coneixement i experiència que provocarà la sortida d’efectius per jubilació, amb possibles efectes tant en la
qualitat del servei com en el clima laboral.

Presència femenina:

13

-

El 50% de les places dels ajuntament de la xarxaCORH estan ocupades per dones , observant-se, així, un accés
igualitari a la funció pública.

-

No obstant, si centrem l’anàlisi en l’àmbit de la seguretat pública (sector tradicionalment molt masculinitzat),
aquest escenari es desdibuixa per complet: de mitjana, hi ha només un 12% de presència femenina en els cossos
de policia local.

-

La situació empitjora si analitzem llocs directius i de comandament i és que únicament un 6% de les places amb
categoria superior a agent estan ocupades per dones.

-

Des del punt de vista instrumental, aquesta
situació pot tenir importants conseqüències: la
manca

d’accés

de

determinats

grups

o

col·lectius en l’àmbit públic pot comportar unes
polítiques de menor qualitat o més allunyades
de les necessitats de la ciutadania, ja que poden
ignorar-se les visions, expectatives, necessitats i
14

interessos de la població .

-

Per tant, es manifesta de forma clara la necessitat de feminitzar els cossos policials, innovant en els processos de
selecció i fent pedagogia per trencar les fortes barreres de gènere que encara tenen un fort impacte en aquest
àmbit.

13

D’acord amb els resultats obtinguts en la 5ª edició de l’Anàlisi dels indicadors de gestió de recursos humans dels ajuntaments de la
xarxaCORH. Per a més informació: https://corh.diba.cat/ca/en-practica/estudis-i-projectes/analisi-dindicadors-de-gestio-de-rrhh-5a-edicioexercici-2016

14

Alfama, E; Alonso, A (2015). Las políticas de genero en la administración pública. Una introducción. Revista Vasca de Gestión de Personas y
Organizaciones Públicas, 8, 21-41.
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Mobilitat:

-

Una de les preocupacions dels responsables de recursos humans municipals té a veure amb l’elevada mobilitat
entre ajuntaments dels policies locals (a través de la mobilitat horitzontal o de la figura de la comissió de
serveis) i que genera greus problemes de gestió.

-

És per aquest motiu que en el present estudi s’inclou una anàlisi del grau de mobilitat dels efectius policials,
atenent a aquestes dues variables:

o

el percentatge de baixes d’efectius per canvis a altres administracions sobre el total de la plantilla,
que es situa en un 3%

o

-

el percentatge d’altes d’efectius provinents d’altres administracions, que es situa en un 2%

Aquesta situació, i les dificultats derivades de la seva gestió, s’agreuja en els ajuntaments més petits (i amb
menys recursos), tal com mostra el següent gràfic:

-

En aquest sentit, sovint es dona la situació que l’ajuntament que fa la convocatòria selectiva assumeix els costos
de formació dels policies aspirants (fent-se càrrec de les despeses del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya), i un cop aquest aspirant assoleix la condició de funcionari de carrera, marxa a un altre ajuntament
on les condicions econòmiques són millors.

-

Aquesta problemàtica, a banda de les dificultats evidents en la reposició d’efectius, fa molt complexa la
planificació de personal d’aquest col·lectiu i pot comportar una dinàmica d’increment de les retribucions per tal
d’equiparar-se amb els ajuntaments que es troben a la banda alta de l’escala retributiva.
22

Dedicació horària
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Jornada anual:

-

Un dels principals ‘punts crítics’ que un responsable de recursos humans ha d’afrontar és l’organització horària
del cos de la policia local, la qual està basada en una sèrie de variables (torns, quadrants, cicles de treball, etc.)
que comporten una lògica i distribució del temps de treball diferenciada a la de la resta de col·lectius de
l’ajuntament i de la que es deriven importants conseqüències en la qualitat i cost del servei. D’aquí que les
variables de dedicació horària, i en especial, la jornada de treball resultin clau en l’anàlisi d’aquest col·lectiu.

-

De mitjana, a la xarxaCORH, la jornada anual per a l’exercici 2018 de la policia local es situa en 1.658 hores.

-

Si comparem les dades amb les de l’exercici 2014, observem com,
en termes generals, la jornada ha disminuït en 30 hores anuals.

-

Aquesta situació s’explica, en part, per la possibilitat que va obrir
la Disposició addicional 144ª de la Llei General de Pressupostos
per a l’any 2018 d’establir una jornada inferior a les 37,5 hores
setmanals,

prèvia

negociació

col·lectiva,

a

aquelles

administracions que donessin compliment als objectius de dèficit.

Serveis extraordinaris:
-

Es constata un augment significatiu dels serveis extraordinaris realitzats en les categories d’agent, caporal i
sergent. Aquest fet pot ser conseqüència, en part, de l’establiment d’una jornada inferior a les 37,5 hores
setmanals: la reducció de jornada ha portat a la necessitat, en alguns casos, d’incrementar les hores de serveis
extraordinaris per tal de donar cobertura al servei policial.

Taula 1. Nombre d’hores anuals de serveis extraordinaris per efectiu (comparativa entre l’exercici 2014 i el 2018):

Nombre d’hores

Nombre d’hores

extraordinàries 2014

extraordinàries 2018

Agent

67

82

Caporal

63

88

Sergent

60

96

Categoria policial

-

De la mateixa manera, també ha augmentat, en totes les categories, el nombre d’efectius que realitza serveis
extraordinaris:
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Taula 2. Percentatge d’efectius que realitzen serveis extraordinaris (comparativa entre l’exercici 2014 i el 2018):

Agent

Percentatge d’efectius
2014
65 %

Percentatge d’efectius
2018
87%

Caporal

66 %

82 %

Sergent

52 %

74 %

Categoria policial

-

Les evidències ens mostren també que la policia local és el col·lectiu que més serveis extraordinaris realitza en
un ajuntament. Així, mentre que un treballador que no pertany al col·lectiu de la policia local d’un ajuntament
realitza, de mitjana, 20 hores extres anuals, aquest valor augmenta fins a 82 hores anuals en el cas dels agents
policia.

-

Si analitzem quines tipologies de serveis extraordinaris realitza el col·lectiu policial, s’observa com únicament un
20% de les hores extres que es realitzen estan classificades com a normals, mentre que les altres modalitats
(nocturnes, festives, festives i nocturnes, etc.), que comporten associades unes compensacions econòmiques
més elevades, tenen un pes superior (tal com mostra el gràfic 10). Aquesta situació té importants efectes a nivell
econòmic i retributiu, com veurem més endavant.

Absentisme:

-

L’absentisme és un fenomen complex, multifactorial, precursor de problemes de l’organització (tals com manca
de productivitat, deteriorament del clima laboral i de la qualitat del servei, entre d’altres). Controlar l’absentisme
amb precisió és el primer pas per solucionar aquestes problemàtiques.

-

En aquesta línia, és imprescindible disposar d’un conjunt d’indicadors operatius que ens permetin mesurar
l’absentisme de la nostra organització (i en relació al cas que ens ocupa, l’absentisme específic del col·lectiu
policial) per definir les mesures que implementem per combatre’l i facilitar les correccions oportunes.
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-

L’índex general d’absentisme de la policia local dels ajuntaments de la xarxaCORH es situa en un 22%. Si
comparem aquest indicador amb el del global de l’ajuntament, veiem que l’absentisme del cos de la policia local
és significativament superior al del conjunt de l’organització:

-

Pel que fa a les causes generadores d’absentisme en els cossos de policia local, les evidències mostren que
gairebé el 60% de les absències són causades per motius de salut:

-

En relació a l’accidentalitat del cos de la policia local, de mitjana, es donen 2 accidents laborals a l’any per cada
10 efectius.
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Pressupost
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-

La policia local representa, de mitjana, un 18% de les plantilles dels ajuntaments que conformen la
15

xarxaCORH . Atenent a les seves dimensions, la gestió d’aquest col·lectiu té un impacte important en l’àmbit
econòmico-pressupostari dels ajuntaments. És per aquest motiu que en l’edició d’enguany s’ha introduït una
bateria d’indicadors específics que analitzen la realitat pressupostària del cos de la policia local, així com la seva
incidència en les arques municipals.

-

En relació a la incidència que tenen les partides específiques de la policia local en el pressupost global de
l’ajuntament, s’analitzen dos indicadors:

o

El percentatge que suposa la despesa de personal de la policia local sobre la despesa de personal
total de l’Ajuntament, que es situa en un 19%.

o

El percentatge que suposa la despesa corrent de la policia local sobre la despesa corrent total de
l’Ajuntament, que es situa en un 9%.

-

En relació a la composició de la despesa pressupostària policial, s’analitzen dos indicadors:

o

El percentatge que suposa de la despesa de personal de la policia local sobre la despesa corrent de la
policia local, que es situa en un 90%.

o

El percentatge que suposa la despesa en béns corrents i serveis de la policia local sobre la despesa
corrent de la policia local, que es situa en un 10%.

-

Si posem en relació la despesa corrent de la policia local amb els habitants del municipi, veiem com, a la
xarxaCORH, el valor de la despesa corrent per habitant és de 88 €. Aquest valor s’incrementa a mesura que
disminueix la població del municipi, tal com es pot veure en el gràfic 14:
15

D’acord amb els resultats obtinguts en la 5ª edició de l’Anàlisi dels indicadors de gestió de recursos humans dels ajuntaments de la
xarxaCORH. Per a més informació: https://corh.diba.cat/ca/en-practica/estudis-i-projectes/analisi-dindicadors-de-gestio-de-rrhh-5aedicio-exercici-2016
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-

D’altra banda, si posem en relació la despesa corrent de la policia amb les places de plantilla del cos de la policia
local, el valor de l’indicador es situa en 53.189 €.
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Retribució

30

-

La necessitat de conèixer, amb la màxima precisió possible, l’estructura salarial de les policies locals va ser un dels
factors que va motivar la primera edició d’aquest projecte. És per aquest motiu que el present estudi incorpora una
anàlisi exhaustiva sobre els diferents conceptes salarials que conformen les retribucions del col·lectiu policial. Com
veurem, l’especificitat del col·lectiu policial es posa altra vegada de manifest en tenir atribuïts conceptes salarials que
la resta de treballadors i treballadores municipals no tenen.

-

La taula 3 ens mostra els imports mitjans de la xarxaCORH per categoria policial i per cadascun dels conceptes
retributius analitzats (retribucions fixes anuals, productivitat anual, retribucions variables anuals i l’import anual
destinat a retribuir serveis extraordinaris):

En aquest sentit, destacar:

o

Pel que fa a l’estructura salarial de la policia, si prenem com a referència l’escala bàsica policial (on es
concentren la major part dels efectius):
-

La retribució fixa anual (conformada pel sou, complement de destinació i complement específic) té
un pes d’un 79 %, sobre la totalitat de conceptes retributius.

-

La productivitat anual suposa un 5% respecte el total.

-

La retribució variable (conformada per la percepció de plusos o factors diversos – tals com la
nocturnitat, festivitat, perillositat, etc.) representa un 11%.

-

I, finalment, l’import anual destinat a retribuir serveis extraordinaris representa un 5% sobre la
totalitat de conceptes retributius.
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Taula 3. Import dels diferents conceptes retributius per categoria policial de la xarxaCORH
(i comparativa amb els resultats de l’exercici 2014):

Productivitat anual

Mitjana retribució
variable anual (plusos)

Import anual destinat
a retribuir serveis
extraordinaris per
efectiu (mitjana)

29.565 €

1.769 €

3.753 €

1.878 €

Valor 2014: 26.571 €

Valor 2014: 1.673 €

Valor 2014: 4.625 €

Valor 2014: 1.008 €

33.341€

1.935 €

4.652 €

2.285 €

Valor 2014: 29.927 €

Valor 2014: 1.739 €

Valor 2014: 5.192 €

Valor 2014: 1.162 €

39.352 €

2.275 €

5.314 €

2.355 €

Valor 2014: 35.510 €

Valor 2014: 2.050 €

Valor 2014: 5.899 €

Valor 2014: 1.526 €

46.559 €

2.233 €

5.470 €

Valor 2014: 41.115 €

Valor 2014: 2.196 €

Valor 2014: 8.600 €

56.668 €

3.535 €

6.160 €

Valor 2014: 44.868 €

Valor 2014: 1.876

Valor 2014: 10.893 €

57.136 €

2.925 €

5.226 €

Retribució fixa anual
(Sou + CD + CE + pagues
extraordinàries)

AGENT

CAPORAL

SERGENT

SOTSINSPECTOR

INSPECTOR

CAP DE LA PL16

-

Valor 2014: 51.319 €

16

-

Valor 2014: 3.124 €

Valor 2014: 7.133 €

Determinades categories (de sergent a superintendent) han estat tractades, quan ha escaigut, com a ‘caps de policia local’, considerant per a
l’anàlisi en aquests casos, el lloc de treball i no la plaça del seu ocupant.
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o

Pel que fa a l’evolució de les retribucions respecte a la passada edició de l’estudi, es constata un augment
retributiu generalitzat en totes les categories policials i en gairebé tots els conceptes retributius (tot i
que no amb la mateixa intensitat, com veurem a continuació):

Si centrem, altra vegada, l’anàlisi en l’escala bàsica policial:
-

L’import de les retribucions fixes ha augmentat en un 10% respecte l’any 2014.

-

L’import de la productivitat anual ha augmentat un 7%.

-

L’import de la retribució variable ha patit una davallada d’un 17%.

-

Finalment, l’import destinat a retribuir serveis extraordinaris ha

crescut un 50% respecte l’any

2014.

o

L’augment significatiu de l’import destinat a retribuir serveis extraordinaris s’explica tant per l’augment
del nombre de serveis extraordinaris realitzats (com hem vist anteriorment) així com per l’increment del
preu de l’hora extra en cadascuna de les seves tipologies:
Taula 4. Preu de l’hora extra (comparativa entre l’exercici 2014 i el 2018):

-

Tipologia

Preu 2014

Preu 2018

Normal

18,7 €

20,0 €

Nocturna

21,6 €

23,2 €

Festiva

22,6 €

24,4 €

Festiva o nocturna

23,1 €

26,5 €

Festiva i nocturna

24,1 €

27,8 €

Finalment, la taula la taula 4 ens mostra els imports mitjans per trams poblacionals i per cadascun dels conceptes
retributius analitzats (retribucions fixes anuals, productivitat anual, retribucions variables anuals i l’import anual
destinat a retribuir serveis extraordinaris). En l’anàlisi d’aquestes ràtios veiem que són els ajuntaments més grans
(en termes de població i plantilla) els que gaudeixen d’unes retribucions més elevades, en tant que tenen més
capacitat i recursos per desenvolupar polítiques salarials més complexes.
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Taula 4. Import dels diferents conceptes retributius per categoria policial (per trams poblacionals):

AGENT

CAPORAL

SERGENT

SOTSINSPECTOR

INSPECTOR

CAP DE LA PL

Productivitat anual

Mitjana retribució
variable anual (plusos)

Import anual destinat
a retribuir serveis
extraordinaris per
efectiu (mitjana)

Tram 1: 32.993 €

Tram 1: 2.095 €

Tram 1: 1.399 €

Tram 1: 1.561 €

Tram 2: 29.808 €

Tram 2: 1.951 €

Tram 2: 4.664 €

Tram 2: 2.228 €

Tram 3: 29.881 €

Tram 3: 1.607 €

Tram 3: 3.253 €

Tram 3: 1.840 €

Tram 4: 27.906 €

Tram 4: 1.675 €

Tram 4: 4.143 €

Tram 4: 1.660 €

Tram 1: 36.176 €

Tram 1: 2.792 €

Tram 1: 1.428 €

Tram 1: 2.113 €

Tram 2: 33.839 €

Tram 2: 2.107 €

Tram 2: 6.885 €

Tram 2: 3.509 €

Tram 3: 33.513 €

Tram 3: 1.686 €

Tram 3: 3.332 €

Tram 3: 1.849 €

Tram 4: 31.936 €

Tram 4: 1.806 €

Tram 4: 5.142 €

Tram 4: 1.596 €

Tram 1: 42.719 €

Tram 1: 4.161 €

Tram 1: 1.331 €

Tram 1: 3.480 €

Tram 2: 39.781 €

Tram 2: 2.227 €

Tram 2: 7.168 €

Tram 2: 2.517 €

Tram 3: 39.045 €

Tram 3: 1.992 €

Tram 3: 4.528 €

Tram 3: 1.875 €

Tram 4: 37.893 €

Tram 4: 2.099 €

Tram 4: 5.505 €

Tram 4: 2.348 €

Tram 1: 51.074 €

Tram1: 4.793 €

Tram1: 1.757 €

Tram 2: 46.200 €

Tram 2: 1.678 €

Tram 2: 8.702 €

Tram 3: 45.746 €

Tram 3: 1.612 €

Tram 3: 3.293 €

Tram 4: 45.055 €

Tram 4: 2.200 €

Tram 4: 5.732 €

Tram 1: 59.031 €

Tram 1: 2.840 €

Tram 1: 1.638 €

Tram 2: 56.105 €

Tram 2: 1.178 €

Tram 2: 15.205 €

Tram 3: 51.268 €

Tram 3: -

Tram 3: -

Tram 4: -

Tram 4: -

Tram 4:-

Tram 1: 74.164 €

Tram1: 6.470 €

Tram1: 6.633 €

Tram 2: 62.830 €

Tram 2: 3.456 €

Tram 2: 6.095 €

Tram 3: 55.147 €

Tram 3: 1.595 €

Tram 3: 3.774 €

Tram 4: 48.879 €

Tram 4: 2.380 €

Tram 4: 5.526 €

Retribució fixa anual
(Sou + CD + CE + pagues
extraordinàries)

-

-

-
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6. Agraïments
Des del departament de la CORH, volem agrair molt especialment la col·laboració i implicació dels socis i sòcies de la
xarxaCORH (o espai presencial de la CORH) en l’elaboració d’aquesta eina: la confiança, la voluntat de compartir
informació i el compromís amb el projecte han esdevingut clau, una vegada més, a l’hora de treballar conjuntament
per a una millor gestió i planificació estratègica del cos de la policia local als ajuntaments:
o

Arenys de Mar: Jordi Puig Fernández, cap de Recursos Humans i Organització.

o Barberà del Vallès: Xavier Santos Marín, cap d'Àrea de Serveis Generals.
o Barcelona: Mercedes Torres i Muñoz, cap Departament Gestió Econòmica i Secretària de la Comissió i Control
Pla de pensions.
o

Berga: Marta Gorina Tarrés, cap de Recursos Humans.

o Caldes de Montbui: Albert Terré Parras, cap del Servei de Recursos Humans.
o Callella: Joan Antoni Hernández Marmol, tècnic responsable de Recursos Humans.
o Castellar del Vallès: Pablo Maldonado Arauz, cap d’Unitat de Recursos Humans.
o Castellbisbal: Mireia Mallol Fernández, cap de Recursos Humans.
o Castelldefels: Pilar Perancho Medina, cap de Secció Personal, i Ramon Figuera Brià, director de
Desenvolupament Organitzatiu i Règim Interior.
o Cornellà de Llobregat: Benjamín García Angosto, director de Recursos Humans i Atenció al Ciutadà, i Patricia
Schmitt Íñiguez, cap de Recursos Humans.
o Cubelles: Imma Valle León, responsable de Recursos Humans.
o El Masnou: Mònica Espinàs Martínez, responsable de Recursos Humans i Organització.
o El Prat de Llobregat: Antònia Iglesias Camacho, cap de Recursos Humans.
o Esparreguera: Patricia Moreno Vizuete, cap de Recursos Humans.
o

Esplugues de Llobregat: Carme Carmona Pascual, directora del Servei de Recursos Humans i coordinadora
general, i Mariluz Sánchez Santos, coordinadora tècnica de recursos humans.

o

Granollers: Pau Juste Calvo, director del servei de Recursos Humans, i Diego Castillo Giménez, cap de Gestió i
Desenvolupament de Recursos Humans.

o Igualada: Josep Boix Vendrells, cap del servei de Recursos Humans.
o La Garriga: Teresa Salvador Orrà, responsable de Recursos Humans.
o La Llagosta: Eva Redondo Ramírez, cap de l'Àrea d'economia i Serveis generals.
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o Les Franqueses del Vallès: Elisabet Camats Roda, responsable de Recursos Humans.
o Manlleu: Maria Carme Noguer Portero, coordinadora d’Organització, Persones i Administració Electrònica.
o Manresa: Montserrat Simon Circuns, cap del servei d'Organització i Recursos Humans.
o Martorell: Josep Garrido Erencia, responsable de Recursos Humans.
o

Mataró: Francesc Torrejón Comino, director de Recursos Humans i Organització, i Merche Baeza Garcia, cap
del Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica.

o

Molins de Rei: Antoni Pérez Pérez, responsable de Recursos Humans.

o Mollet del Vallès: Valentín Gómez Sánchez, cap del Servei d'Organització, Administració Electrònica i Recursos
Humans.
o Montcada i Reixac: Conxi Basté Rocha, cap del Servei de Recursos Humans.
o Montornès del Vallès: Lourdes Frias Larroya, directora de Recursos Humans.
o Olesa de Montserrat: Manel Hita Ramírez, cap de la Unitat de gestió de Recursos Humans.
o Palau-Solità i Plegamans: Miquel Alimbau Parera, cap de Serveis Jurídics i Recursos Humans.
o Parets del Vallès: Joan Anton Cerdà i Clusella, responsable de Recursos Humans.
o

Pineda de Mar: Montserrat Moncho Sala, cap d'Àrea de Serveis Interns i Centre Innova, i Annabel Rodríguez
López, cap de Serveis Administratius de Recursos Humans.

o Premià de Mar: Jorge Moreno Vega, cap de Recursos Humans.
o Ripollet: Araceli Sánchez Rivas, responsable de Recursos Humans, i Antonio Quesada Puertas, coordinador de
l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic.
o

Sabadell Virgínia Valero Amorós, coordinadora adjunta d’Organització i Recursos Humans, i Ivan Curto Esteve,
cap del Servei de recursos humans .

o Sant Adrià del Besòs: Josep Ramon Bardají Pau, cap del Servei de Recursos Humans.
o

Sant Andreu de la Barca: Anna Catalina Supervia Yssocratis, cap de Recursos Humans.

o

Sant Boi de Llobregat: Marta Nicolau Torres, cap del Servei de Recursos Humans.

o

Sant Celoni: Isaac Morist Tirado, responsable de Recursos Humans.

o

Sant Cugat del Vallès: Joana Miñarro Remohy, cap del servei de Recursos Humans.

o Sant Feliu de Llobregat: Miguel Sánchez Ramos, cap del Departament de Recursos Humans.
o Sant Joan Despí: María Teresa Sarasa Ontiñano, cap de Recursos humans i Organització.
o

Sant Just Desvern: José Luis Martínez Martínez, Cap d'Organització i de Personal.

o Sant Vicenç dels Horts: Francecsc Pallarols Rusca, cap de Recursos Humans
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o Santa Coloma de Gramenet: M. Jesús Roelas Luzón, cap del Servei de Relacions Laborals, Recursos i
Prestacions.
o Santa Perpètua de Mogoda: Úrsula Cornejo del Val, Directora del Servei de Recursos Humans; i Azucena Daclan
Castro, Cap de gestió de personal i prevenció de riscos.
o

Sitges: Carme Rovirosa Ortoll, cap del Departament d’Organització i Persones, i Miquel Rodríguez Lardín,
gerent.

o Terrassa: Agustí Aguilar Tubert, director del Servei d'Organització i Recursos Humans, i Helena Lucio Viciana,
cap del Servei Jurídic de Recursos Humans, Selecció i Contractació.
o Torelló: Julita la Haba i Plans, responsable de gestió de Recursos Humans
o Vallirana: Mercè Cortón Gruñeiro, cap de Recursos Humans.
o Viladecans: Ricardo Muñiz Merino, cap de Recursos Humans i Organització.
o

Vilafranca del Penedès: Almudena Pedreño Bueno, responsable de Recursos Humans.

o Vilanova del Camí: Isabel Molina Cruz, responsable de Recursos Humans.
o Vilanova i la Geltrú: Fermín Ortega Vázquez, director de Recursos Humans i Organització Interna.
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