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L’edifici consta de planta baixa i planta primera. L’esquema distributiu s’organitza a partir de dos cossos 
desplaçats entre si a partir de la part que els uneix, ambdós paral·lels al carrer situat al costat sud del solar. El cos 
mes proper al carrer és només de planta baixa, i l’altre de planta i pis. L’accés del públic es situa a l’extrem est, a 
prop de la cantonada, que és el costat pel qual s’aproparan a l’edifici. A partit d’aquest punt, a la planta inferior 
del cos alt es situa la Oficina d’Atenció Ciutadana. Des d’aquí, s’accedeix a l’escala i ascensor, amb accés 
restringit, que permeten anar a la planta superior, on es situa la Comissaria de Districte i Seguretat Ciutadana, amb 
els respectius annexos. També en aquesta planta superior es situen la sala d’informàtica i les instal·lacions generals. 
A la resta de la planta inferior, en el cos de dues plantes, es situen els espais de l’Àrea de Servei dels Mossos, amb 
els vestuaris a la part central i les sales de ‘brafing’ i de descans a l’altre extrem oest.  

 
Pel que fa al cos baix, mes proper al carrer, al costat proper a l’accés del públic, però totalment tancada i 
independent a quest, es situa l’Àrea de Detinguts. L’accés dels detinguts a aquesta àrea, es realitza únicament 
des de l’aparcament, i l’accés dels mossos a la zona de detinguts, es fa des de la seva àrea de serveis. A 
continuació de l’àrea de detinguts, i entre aquesta i l’aparcament, es situen els espais de serveis generals que 
requereixen proximitat amb l’aparcament. La disposició lineal de tot aquest conjunt fa que la comunicació entre 
l’àrea de detinguts i l’aparcament es realitzi mitjançant un passadís propi, paral·lel al carrer, al qual es pot accedir 
també directament des de l’exterior, si es desitja aquesta possibilitat. 
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