
Vigilants versus Policia Local 

Darrerament hem rebut vàries consultes sobre actuacions de la “policia local” de 

Riudoms.Des d’aquí volem aclarir que Riudoms no té un cos de policia local. Té un cos de 

vigilants. 

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals diu que els municipis que no disposin 

de policia local es poden dotar de vigilants perquè exerceixin únicament les següents 

funcions: 

a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals. 

b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació. 

c) Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el que 

disposen les lleis. 

d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les 

resolucions i de les altres disposicions i actes municipals. 

L’anomenada llei deixa clares les funciones que pot realitzar el cos de vigilants. Tot el que 

no es pogui incloure en un dels 4 punts anteriors els vigilants no ho poden fer i ho han de 

derivar cap als Mossos d’Esquadra. Per aquest motiu moltes de les actuacions del cos de 

vigilants de Riudoms estan limitades per les funcions que poden realitzar. 

El nom també porta a confusió i clar aclarir-ho. La llei permet nomenar als vigilants com a 

guàrdies, vigilants, agents o algutzils, i regula les denominacions “policia municipal” i 

“guardia urbana” com a substitutes de policia local. Per tant, a Riudoms no és correcte 

que s’utilitzi el terme “guardia urbana” per referir-se al cos de vigilants. 

Des d’ERC hem presentat vàries iniciatives per tal de reconvertir el cos de vigilants en 

policia local però sempre ens hem trobat amb l’oposició de l’equip de govern de CiU. Els 

avantatges que comportaria per la població de Riudoms compensaria l’increment de 

costos que suposaria la implementació. Per exemple, ara ens trobem que si un riudomenc 

ha de presentar un denúncia els vigilants el redirigirant cap a la comissaria dels mossos 

de Reus o de Cambrils, ja que ells no la poden tramitar 


