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El present treball suposa, en primer lloc, un ampli recorregut per 

l’estructura policial del nostre païs, viajant, d’aquesta manera, per la historia de 

la Policia a España desde els seus inicis fins a l’actualitat. 

 

 

A aquest estudi, després de establir conceptes com l'orde public, 

seguretat ciutadana i seguretat pública, que se fà inevitable conèixer per a 

entendre l'estructura de seguretat d'un païs, s'ha realitzat un estudi 

pormenoritzat de la legislació actual existent en la materia per a, posteriorment, 

engrunar un a un els tres escalons del nostre sistema policial: estatal, en els 

cossos de Policia Nacional, Guardia Civil i les cridades Policies Especials; el 

nivell autonómic, en els Mossos d’Esquadra, la Policia Foral de Navarresa i 

l'Ertzaintza, aixina com les Unitats Adscrites del Cos Nacional de Policia; per 

últim, l'encendrada dels nostres cossos i forces de seguritat: les Policies 

Locals. 

 

 

Amb un anàlisis comparatiu per les estructures policials de distints 

països de l'Unió Europea, aixina com de les  ordenacions que suponen 

INTERPOL i EUROPOL, s'ha configurat un nou model policial per a Espanya 

que, tenint en conte els nous reptes que per a la seguretat interior suposen els 

nous actors en l'escena delictiva, com ara el terrorisme islàmic, les màfies i 

temes tan ruents com la corrupció, obri per a Espanya una nova etapa en una 

estructura policial mes eficaç i eficient, que funcione com un engranatge 

perfecte sobre els ilícits i les situacions que menyscaben la seguretat dels 

ciutadans. 

 

 

Si entenem la ciència com un coneiximent organisat, caldrà també 

considerar que els fets de la ciència rara volta constituixen una veritat final i 

que, en quasi tots els casos, estàn subjectes a modificacions introduïdes per 

noves investigacions. Açò es el que volem que signifique el present treball: un 
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pas més a l'evolucio del sistema de seguretat interior del nostre païs, sometent 

el nostre sistema de seguretat a un estudi tant històric com jurídic i social. 

 

 

La present tesis doctoral, en el seu anhel de supondre una porta oberta 

que ens permetra millorar nostre sistema de seguretat interior, ha passat , de 

manera rigorosa, pels distints estadis que suposa l'investigacio científica, 

després del plantejament inicial que motivà aquesta tesis. Una primera fase 

d'observació en la que, no soles s'han llegit texts normatius: a més a més dels 

escasos texts acadèmics en la materia, s'ha realitzat un anàlisi in situ dels 

mètodos, mitjans, personal…que formen part dels distints Cossos de Seguritat 

en Espanya. 

 

 

En això, sorgiren noves hipòtesis, preguntes i línies de pensament que 

ens vam portar a una fase que pretenia respondre a eixes qüestions sorgides i 

que ha necessitat, per nostra part, un nou anàlisi de les senyes ya obtingudes i 

una busca de nous horitzonts que han acabat en la sèrie de conclusions que 

apareixen al final del present treball. Tot això des d'un enfocament descriptiu i 

aplicatiu que permeten l'ofici de les conclusions finals que s'oferixen com 

solucions al fenòmen de la delinqüencia al nostre païs i a les interrelacions que 

es donen, com a un triangle perfecte, entre societat-delinqüencia-policia. Ens 

hem recolzat, per al seu desenvolupament, tant en fonts primaries com 

secundaries. Com fonts primaries, ens hem recolzat en els texts llegislatius, 

sent la base de la normativa utilitzada la Constitució Espanyola de 1978 aixina 

com la Llei de Forces i Cossos de Seguritat, Llei 2/1986, de 13 de març. Dins 

de les fonts primaries, a més a més de l'observància de les diferents notícies 

arreplegades en mitjans de comunicació escrita, ens agradaria donar especial 

relevància a les diferents entrevistes mantingudes en mandos i agents de les 

distintes Forces de Seguretat tant estatals com locals, especial relevància pel 

seu coneiximent directe de les situacions delictuals que podem trobar al nostre 

païs. 
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Com a fonts secundaries, seràn citades a la bibliografia del present 

treball, un numero llimitat d'obres que fan referencia als distints punts en els 

que queda dividida la present tesis, i diem llimitats puix, a pesar de 

l'importància que, entenem, te i deu tindre la seguretat interior, no existix una 

gran bibliografia al respecte. 

 

 

Respecte a l'estructura del present, a la fi de poder encaminar al llector 

en lo que va a trobar a cada pas, el treball conte en set capituls ademes d'este 

titul que podem cridar Introductori, en el Capitul I, com no pot ser d'altra forma, 

els presuposts de l'objecte d'estudi donen pas al Capitul II en el que 

s'establixen els antecedents historics i el marc normatiu en materia de 

seguretat en nostre païs.  

 

 

Tancada la part llegal d'esta tesis, trobem el Capitul III a on se realitza 

un ample estudi comparat en els Cossos policials que conformen la xarcia de 

seguretat en una serie de països de l'esfera europea, amb especial interes de 

les estructures policials d'Alemanya, Regne Unit, França i Italia, seguint, a 

continuació en un estudi de la coordinació i cooperació entre Cossos tant a 

nivell nacional com internacional en especial atenció al marc SCHENGEN, 

INTERPOL i EUROPOL, a l'esfera europea i mundial. 

 

 

Tancat el capitul dedicat al model policial en el Dret Comparat, 

enllaçarém amb una sèrie de tituls, dins del Capitul IV dedicats als diferents 

escalons policials que existixen a Espanya: el capitul IV es centra en els 

Cossos estatals, Cos Nacional de Policia i Guardia Civil, aixina com una 

referència a l'evolució del cridat “mando únic” en els ultims anys i un menut 

apunt sobre els distints Cossos “especials” que operen en Espanya; realitzarem 

també un recorregut per les Policies Autonómiques: Mossos d’Esquadra, 

Policia Foral de Navarresa i Policia Autónoma Vasca, a més a més de les 

Unitats Adscrites del Cos Nacional de Policia a les distintes Comunitats 

Autónomes, dedicant l'ultim titul d'este grup a les Policies Locals. 



 5 

La nostra tesis finalitza amb un quint capitul en el que se desenvolupa 

un nou model policial per a Espanya, com ja es digué, més eficient i competitiu, 

i amb una sèrie de senzilles conclusions que, esperem, aporten llum i amplien 

els horitzons en matèria de seguretat interior i, en elles, conseguir una policia 

mes eficaç i eficient tant en recursos com en actuacions, tot lo qual redundarà 

en un benefici per a tota la comunitat. 


