
 

MOCIÓ EN SUPORT A LA CREACIÓ D’UNA COMISSARIA DE MOSSOS 
D’ESQUADRA A L’ANOIA SUD. 
 
Exposició de motius: 
 
L’Anoia Sud és una realitat territorial de la comarca de l’Anoia que agrupa els 
municipis situats al sud d’aquesta comarca i que concentra un volum de població de 
més de 42.500 persones segons les dades de 2020. 
 
L’Àrea Bàsica Policial Anoia té la seva única Comissaria de la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra ubicada a la ciutat d’Igualada i presta servei al conjunt de la 
comarca. Al llarg dels darrers vint anys l’estructura demogràfica de l’Anoia s’ha 
transformat notablement de tal manera que l’Anoia Sud, que el 2000 tenia una 
població de 25.000 habitants, ha passat al 2020 als 42.500 habitants.  
 
Com a conseqüència d’aquesta important evolució demogràfica, la planificació de la 
distribució i organització dels efectius policials de la Generalitat-Mossos d’Esquadra 
que es va implementar a l’Anoia amb el desplegament dels Mossos com a policia 
integral el novembre de 2004, presenta un desajust evident amb l’estructura 
poblacional actual i, per tant, amb l’evolució de les necessitats del servei policial que 
s’ha produït en paral·lel a l’increment demogràfic. 
 
Així mateix, la distància existent entre la Comissaria d’Igualada i els municipis més 
poblats de l’Anoia Sud, Piera, Masquefa, Hostalets de Pierola, i els dèficits existents en 
les infraestructures viàries que comuniquen la capital de la comarca amb l’Anoia Sud 
fa que els temps de reacció i resposta policial a les incidències que es produeixen en 
aquesta zona siguin excessivament alts. 
 

Proposta d’acords: 

1. Rebutjar la negativa, per part del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, a desenvolupar els acords per unanimitat del 6 de juny de 2022 de la 
comissió de seguretat del Parlament de Catalunya sol·licitant millores en l’organització 
del cos de Mossos d’Esquadra a l’Anoia Sud. 

2. Instar al Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya a: 

● La reorganització de l’estructura funcional de l’Àrea Bàsica Policial Anoia de tal 
manera que es doti l’Anoia Sud d’una Comissaria ubicada en aquesta zona 
que presti els serveis policials al conjunt dels municipis d’aquesta zona. 

● Dur a terme les actuacions necessàries, tan a nivell funcional i dotació 
d’efectius policials, com d’infraestructures i disposició de la Comissaria, abans 
de finalitzar l’any 2023. 
 

3. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i al Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya. 

 


