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Nota Nacional 
 

 

 

Els Mossos ampliaran l’Àrea Central de Delictes 
Econòmics per incrementar l’eficàcia en la lluita 
contra les organitzacions criminals dedicades al 
cultiu i tràfic de marihuana  
 
· Els nous reptes passen per augmentar la col·laboració i coordinació policial a nivell estatal 
i internacional, incrementar les investigacions sobre les estructures financeres d’aquestes 
xarxes criminals i posar en marxa el nou magatzem central de substàncies estupefaents  
 
· La marihuana és la droga més comissada a Catalunya. L’any 2021 se’n van intervenir 8,90 
tones i es van desactivar 662 plantacions, és a dir, una mitjana de dotze a la setmana 
 
· Les plantacions es modernitzen per ser més rendibles. Es detecten cultius controlats per 
ordinador, cultius sense terra amb substrat de fibra de coco, ús de drons per detectar 
plantacions i poder assaltar-les i congelació de la marihuana per evitar l'olor, entre d’altres  
 
· La despoblació rural i la crisi immobiliària han generat un parc d'immobles buits i de terres 
abandonades que són ocupats pels cultivadors. L'atur proporciona mà d'obra que pot trobar 
sortida en el cultiu de la marihuana 
 
· En els últims set anys s'han desarticulat 196 xarxes que traficaven amb marihuana, 35 de 
les quals es van desmantellar l’any passat 
 
· Més de la meitat dels 1.998 detinguts l’any passat no tenien antecedents policials  
 
· La coordinació policial estatal i internacional és indispensable per minimitzar l’impacte de 
l’amenaça que suposen aquestes màfies. L’any passat es van detenir 239 persones en el 
marc d’investigacions conjuntes i es van activar 16 equips conjunts d’investigació 
 
· Creix la violència i el fenomen s’estén a la corrupció i busca infiltrar-se en l’economia legal. 
L’any 2021, es van registrar 107 narcoassalts, tres segrestos, vuit detencions il·legals i tres 
homicidis  
 
· El treball amb les companyies elèctriques permet identificar els punts de consum excessiu 
d’energia. En un any, s’ha registrat un prejudici econòmic de 4.600.000 euros 
 
· Les diferències de preu de la marihuana a Catalunya i a la resta d'Europa provoquen que 
les xarxes prioritzin la venda de la seva producció a l'exportació europea 
 
· Es consolida la figura del “broker de la marihuana” que enllaça mercats, territoris i xarxes 
criminals. Aquests brokers utilitzen Catalunya i la marihuana a mode de borsa de negocis  
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El mercat de la marihuana a Catalunya ha experimentat en els darrers anys un creixement 
exponencial que el situa com a una de les principals problemàtiques relacionades amb la seguretat 
pública al nostre país. Aquest creixement i expansió ascendents estan provocant importants efectes 
en la societat i han suposat que Catalunya sigui l’epicentre del mercat il·legal de marihuana a 
Europa. El fet que sigui el primer cultivador d’aquesta droga a nivell europeu ha provocat que les 
màfies criminals s’implantin de manera estable al nostre país.  
 
La lluita contra les xarxes criminals establertes en territori català és una de les principals prioritats 
que la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra (PG-ME) afronta per minimitzar el seu impacte 
sobre la societat i la seva infiltració en l’economia legal. El Pla d’Acció Marihuana (PAM) de la PG-
ME es va activar a finals de l’any 2017 per combatre aquest fenomen que ha situat Catalunya en 
un centre d’atracció de màfies nacionals i internacionals dedicades al cultiu i tràfic d’aquesta droga. 
L’increment de la violència associada als narcoassalts i a les lluites entre aquestes xarxes criminals 
ha anat en augment durant els darrers anys.  
 
Així mateix, els Mossos d’Esquadra formen part també del recent impulsat Pla nacional d’actuació 
contra la criminalitat associada a la producció i tràfic de marihuana del Ministeri d’Interior. Aquest 
Pla neix amb la voluntat de potenciar la coordinació i cooperació entre les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat, a través del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat 
(CITCO), amb l’objectiu de reduir el nivell d’amenaça d’aquesta delinqüència organitzada.  
 
Davant l’increment de l’activitat criminal i els casos de violència interna i externa vinculada amb 
aquests grups, els Mossos d’Esquadra activen un seguit de mesures per minimitzar i neutralitzar la 
capacitat operativa d’aquestes organitzacions que cada vegada són més especialitzades i més 
professionalitzades. Les noves accions que s’aniran implementant al llarg d’aquest any són:  
 

 Augmentar el efectius de l’Àrea Central de Delictes Econòmics i incrementar la formació 
especialitzada en investigacions de béns patrimonials 
 

 Impulsar més investigacions a nivell estatal i amb les policies europees per actuar sobre les 
xarxes que també operen en els seus països d’origen per tal de neutralitzar la seva activitat 
criminal tant en el nostre país com en el seu 

 
 Posar en funcionament el nou magatzem central de substàncies estupefaents amb l’objectiu 

d’integrar tota la droga comissada al nostre país en un únic espai i augmentar les mesures 
de seguretat en la custòdia de les substàncies estupefaents 

 
 Generar intel·ligència policial per conèixer millor el fenomen, adaptar i crear noves tècniques 

policials d’investigació per donar resposta a l’activitat delinqüencial d’aquestes xarxes que 
innoven les seves capacitats criminals per eludir les formes de control 

 
Expansió del negoci de la marihuana 
 
L’expansió del negoci de la marihuana està directament relacionada amb l’existència d’uns factors 
que expliquen l’establiment de les xarxes criminals al nostre país, entre els quals destaquen unes 
bones condicions climàtiques; la despoblació rural i la crisi immobiliària, que han generat un parc 
d'immobles buits i de terres abandonades que són ocupats pels cultivadors; taxes d’atur altes que 
proporcionen mà d'obra que pot trobar sortida en el cultiu de la marihuana; una acceptació social 
del consum de la marihuana amb un accés fàcil i facilitats d’obtenir de forma legal la compra 
d’equips de cultiu i llavors; alta disponibilitat per obtenir assessorament relacionat amb el cultiu i la 
producció de la marihuana; una legislació amb penes reduïdes en comparació amb les imposades 
per la comissió de tràfic d’altres drogues il·legals, i el preu econòmic d’aquesta droga al nostre país. 
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Investigar les estructures financeres i econòmiques de les xarxes criminals 
 
En els darrers anys, el tràfic de marihuana s’ha consolidat com a una de les principals activitats 
criminals registrades al nostre país. Les organitzacions obtenen importants beneficis econòmics i, 
a més, la legislació espanyola preveu penes reduïdes en comparació a les imposades per tràfic 
d’altres drogues il·legals. Aquestes xarxes reinverteixen els seus beneficis cap a altres activitats 
il·legals o legals, per la qual cosa és necessari obrir investigacions que aprofundeixin també en els 
entramats econòmics criminals. Aquestes investigacions tenen un nivell alt de complexitat i 
requereixen una especialització elevada dels investigadors.  
 
Per incrementar l’eficàcia en la lluita contra el tràfic i cultiu de marihuana, la Prefectura dels Mossos 
d’Esquadra augmentarà aquest any el nombre d’efectius policials destinats a l’Àrea Central de 
Delictes Econòmics. L’objectiu és donar un impuls a les investigacions patrimonials per arribar al 
l’epicentre d’aquestes organitzacions criminals i demostrar la seva activitat delinqüencial 
relacionada amb el blanqueig de capitals, facilitant el seguiment i l’embargament dels seus béns 
il·lícits. L’objectiu final és afeblir la seva capacitat per ressorgir i mantenir el negoci de la droga i 
impactar sobre la multireincidència en aquest àmbit.  
 
D’aquesta manera, a partir d’aquest any 2022, la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) treballarà per 
potenciar i augmentar les investigacions destinades a acreditar les estructures econòmiques que hi 
ha al darrere d’aquestes màfies que reinverteixen els beneficis obtinguts del cultiu i tràfic de la 
marihuana cap a l’economia legal i també cap a altres activitat il·legals. Aquest impuls en les 
investigacions de més complexitat anirà acompanyat d’una millora en la formació dels especialistes 
en aquest àmbit.  
 
S’estima que la producció d'una plantació interior de 50 m2 (unes 712 plantes) és de 12 kg de 
marihuana en una única collita, amb una inversió inicial de 6.000 €. Tenint en compte que el preu 
del kg de marihuana oscil·la entre els 2.100 € i els 2.700 € a Catalunya (varia en funció de la varietat 
i el tipus de cultiu i de productor), el benefici obtingut en una única collita, en aquest tipus de 
plantació, s'estima entre 25.200 € i 32.400 €.  
 
En els últims set anys s'han desarticulat 196 xarxes criminals que traficaven amb marihuana 
(producció, distribució i grameig). L’any passat es van desarticular 35 organitzacions i grups 
criminals, el que suposa un augment del 26% respecte de l’any anterior. 
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Els investigadors han constatat que les màfies criminals inverteixen capital en el negoci de la droga 
per incrementar el seu grau d'especialització i la seva capacitat d'adaptació. Així, les innovacions 
tecnològiques, la professionalització de les activitats i el coneixement de l'entorn faciliten al mercat 
de la marihuana eludir els sistemes de control. D’aquesta manera, aquestes inversions suposen a 
llarg termini un major enriquiment d’aquestes màfies, que continuen expandint el negoci i utilitzant 
els nous materials en les successives plantacions. 
 
Entre aquestes innovacions, tant pel que fa a l’ús de noves tecnologies com pel que fa a noves 
sistemàtiques d’actuació i professionalització, destaquen:  
 

 Ús de focus tipus LED per a l'estalvi energètic  
 Focus amb motors elèctrics que es mouen per augmentar la superfície il·luminada  
 Cultius domotitzats que es controlen telemàticament de forma remota per ordinador i cultius 

hidropònics (sense necessitat de terra) amb substrat de fibra de coco  
 Ús d'una varietat de llavors que no desprèn olor (Black Domina)  
 Contenidors de transport de mercaderies soterrats amb cultius a l'interior  
 Ús de drons per detectar plantacions i poder sostreure-les 
 Perforació de túnels des de l'interior de les naus fins a la via pública per dificultar la detecció 

de les connexions a la xarxa elèctrica 
 Congelació de la marihuana una vegada collida per evitar-ne l'olor 

 
En la producció de la marihuana s'està configurant un nou mercat de treball submergit que compta 
amb treballadors no qualificats en condicions laborals precàries i amb treballadors altament 
especialitzats que poden estar ben remunerats, però sense les mesures de protecció de riscos 
laborals en cas d'accident.  
 
Davant la capacitat d’adaptació i de millora d’aquestes organitzacions i el seu intent d’infiltrar-se en 
circuits legals, els Mossos d’Esquadra treballen per generar intel·ligència policial per conèixer amb 
profunditat el fenomen i adaptar les noves realitats per fer més efectives les investigacions amb la 
creació i implementació de noves tècniques policials per lluitar contra les xarxes criminals.  

 
 
Major coordinació a nivell estatal i internacional 
 
Les diferències de preu de la marihuana a Espanya i a la resta d'Europa provoquen que les 
organitzacions criminals considerin la distribució d'aquesta droga un negoci altament rendible i que 
els grans productors prioritzin la venda de la seva producció a l'exportació europea. Dins de la Unió 
Europea, Espanya és un dels països amb un preu més barat de la marihuana, se situa, com a 
mínim, a uns 2 euros menys que la mitjana europea.  
 
La coordinació policial a nivell estatal i internacional es converteix en una estratègia prioritària per 
lluitar i minimitzar l’impacte d’aquestes màfies criminals. La presència de grups o clans autòctons 
en aquest mercat criminal que conviuen amb altres grups estrangers, de moltes nacionalitats 
diferents, configuren una complexa realitat que fa necessari afrontar les investigacions de manera 
conjunta i compartint coneixement per augmentar l’eficàcia policial.  
 
L’any passat es van detenir 239 persones en el marc d’investigacions conjuntes amb les forces i 
cossos de seguretat de l’Estat i altres policies europees i es van activar 16 equips conjunts 
d’investigació. La posada en marxa del Pla nacional d’actuació contra la criminalitat associada a la 
producció i tràfic de marihuana del Ministeri d’Interior pretén potenciar i incrementar les 
investigacions conjuntes sobre les estructures de delinqüència organitzada involucrades en 
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aquestes activitats delictives i analitzar les vinculacions d’aquestes màfies dedicades al cultiu de la 
marihuana amb altres modalitats delictives. 
 
Gairebé nou tones de marihuana comissades l’any 2021 
 
El cultiu i tràfic de cànnabis és la principal activitat de la 
criminalitat organitzada dedicada al tràfic de drogues a 
Catalunya. Durant l’any passat es van comissar un total de 
826.697 plantes, la qual cosa suposa un augment del 212,4% 
respecte de l’any anterior, que es van intervenir 264.627 
plantes. Pel que fa al pes, s’han comissat 8,90 tones de 
marihuana.  
 
Des del 2015 la xifra de plantes comissades no ha deixat 
d’augmentar. Enguany la demarcació amb més afectació és la 
de Tarragona amb el 44% dels comisos realitzats a Catalunya 
pels Mossos d’Esquadra i les policies locals, seguida de la 
demarcació de Barcelona, amb un impacte de 31%.  
 
Respecte de l’any 2020 hi ha hagut un increment del 810% de les plantes comissades en 
plantacions outdoor a la demarcació de Tarragona, que ha passat de 40.265 a 366.388. Aquest 
increment està relacionat amb el desmantellament de grans plantacions exteriors a la Regió Policial 
Camp de Tarragona  
 

 
 
 

 
 

 
L'espai de cultiu també presenta alta disponibilitat a Catalunya. La despoblació rural i la crisi 
immobiliària i financera de 2008 han generat un gran parc d'immobles buits (habitatges i naus 
industrials) i terres abandonades que són ocupades pels cultivadors. Pel que fa a les plantacions, 
se n’han desmantellat un total de 662, és a dir, 269 més que l’any anterior. La intensa activitat 
policial en aquest àmbit ha suposat que durant l’any passat es va desactivar una mitjana de 12 
plantacions per setmana a Catalunya. 
 
En la producció de la marihuana s'està configurant un nou mercat de treball submergit que compta 
amb treballadors no qualificats en condicions laborals precàries i amb treballadors altament 
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especialitzats que poden estar ben remunerats, però sense les mesures de protecció de riscos 
laborals en cas d'accident.  
 
 

 
 
 
 
De totes les plantacions desmantellades, se n’han localitzat de diferents tipus:  
 

 Plantacions indoor:  
 
Suposen al voltant del 65% de les plantacions detectades a tot el territori català. Tenen més 
presència a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i s'estan incrementat a les zones rurals de Lleida i 
Tarragona mitjançant l'ocupació o el lloguer de masies, granges o cases aïllades. Aquestes 
plantacions cada vegada estan més professionalitzades, tot i que també n’hi ha de més precàries. 
 
A les zones urbanes, hi ha urbanitzacions on abunda el lloguer o l’ocupació de cases de segona 
residència o desocupades i en nuclis urbans s'observa l'ocupació de pisos i l'ús de garatges, locals, 
i en ocasions d'associacions cannàbiques.  
 
Les plantacions en pisos ocupats generalment presenten instal·lacions precàries i poc 
professionalitzades i, en el cas de plantacions en polígons industrials, presenten innovacions 
tecnològiques que han comportat inversions elevades de capital. 
 
La necessitat del subministrament elèctric en les plantacions, que generalment s'obté mitjançant la 
defraudació de fluid elèctric, ha comportat un elevadíssim frau elèctric amb un alt perjudici per a 
tota la societat. En un any, les companyies de subministrament elèctric calculen un perjudici de 
4.600.000 euros.  
 

 Plantacions outdoor 
 
S’ubiquen majoritàriament en zones rurals, encara que en els últims temps se n'ha observat un 
repunt en zones metropolitanes i a la zona de Tarragona. Les plantacions de petites dimensions 
són, generalment, de productors que conreen les seves finques particulars. Els grans cultius se 
situen en zones boscoses ocultes, de difícil accés, a prop d'aqüífers, llits fluvials o infraestructures 
rurals i forestals. 

 
També s’ha detectat l'ús de maquinària pesada per desforestar o aplanar el terreny, o certa 
tecnificació, com ara l’ús de generadors de llum, bombes d'extracció d'aigües subaquàtiques o de 
tractors robats. En ocasions, s'ha detectat que els cuidadors viuen en campaments en condicions 
precàries i en algunes propietats deixen el cuidador pràcticament incomunicat fins que l'encarregat 
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li porta subministraments o li permet absentar-se, amb el risc que s'estigui produint un delicte contra 
els drets dels treballadors. 
 
En algunes zones s'ha evidenciat la connivència d'empreses legals amb els cultivadors de 
marihuana, el que implica l’economia formal amb activitats delictives. Destaquen:  
 

 Growshops: proporcionen el material i els coneixements necessaris per al cultiu intensiu i, 
en ocasions, adquireixen la producció resultant. 

 
 Associacions cannàbiques: o bé compren la producció per distribuir-la al seu establiment, 

o bé els cultivadors són els mateixos representants de l'associació.  
 

 Empreses de comercialització: subministren material industrial per al cultiu i fins i tot la mà 
d'obra per al muntatge de la instal·lació.  

 
 Immobiliàries: se’n detecten que ofereixen als productors immobles per al cultiu interior. 

 
 
Centralitzar la marihuana comissada en un magatzem central 
 
Al llarg d’aquest any, es posarà en funcionament el nou magatzem central de substàncies 

estupefaents dels Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’integrar tota la droga comissada en un únic 

espai, augmentar les mesures de seguretat en la custòdia de les substàncies estupefaents i millorar 

i agilitar el circuït de destrucció de droga. El nou sistema permetrà destruir a la vegada diferents 

partides provinents de tot el territori.  

  

Amb l’entrada en funcionament d’aquest dipòsit central, que disposarà de mesures de seguretat i 

control importants, es millorarà la cadena de custòdia de la droga comissada ja que la substància 

anirà directament des del lloc de comís fins al magatzem central, la qual cosa permetrà tenir una 

millor traçabilitat de la prova a nivell processal, en tenir un recorregut més curt i amb menys 

intermediaris. 

 

Catalunya: país productor de marihuana destinada al consum intern i a l’exportació 

 
Catalunya ha deixat de ser una zona geogràfica d’arribada o de trànsit d’estupefaents 
exclusivament, per convertir-se en un territori productor de marihuana destinada al consum intern i 
a l’exportació a diferents països de la UE. El nostre país té una localització clau per al transport de 
mercaderies il·lícites des del nord de l'Àfrica i la península Ibèrica cap al nord d'Europa. Al tràfic 
històric de mercaderies il·legals provinents d'altres països, en els últims anys cal afegir-hi el 
transport de la producció de marihuana conreada a Espanya. 
 
El transport de la marihuana s'ha de diferenciar en:  
 

 El tràfic cap a Europa de la marihuana produïda a Catalunya. En aquest cas, és necessari 
emmagatzemar la droga des que és recollida fins que se n'inicia el transport, amb el risc que 
es produeixin narcoassalts entre grups. 
 

 El transport cap a Europa des d'altres comunitats d'Espanya via Catalunya. S'ha 
detectat la presència d’intermediaris a Catalunya que compren la marihuana a altres 
comunitats com ara Andalusia i la Comunitat Valenciana i la porten a Catalunya, on la venen 
a un preu més elevat. Així, s'està consolidant una figura assimilable al “broker de la 
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marihuana” que enllaça mercats, territoris i xarxes criminals. Aquests brokers utilitzen 
Catalunya i la marihuana a mode de borsa de negocis que, en ocasions, es regeix amb 
criteris especulatius. 

 
El transport de la marihuana es duu a terme principalment per via terrestre, per l'AP-7 o per 
carreteres secundàries, i es fa per diferents mitjans:  
 

 Transport públic: mitjançant les línies regulars d'autobusos cap a Europa, ja sigui per part 
de personal de l'empresa de transport o d'usuaris de la línia.  
 

 Transport comercial: s'utilitzen empreses d'enviament de paqueteria o de transport de 
mercaderies legals. En ocasions s'aprofita el mateix transport per a altres drogues, com ara 
l'haixix.  
 

 Transport privat: s'utilitzen tota mena de vehicles com ara turismes (d'elevada potència), 
furgonetes, caravanes, remolcs, etc.  

 
A Catalunya es poden distingir els tipus d'actors que realitzen activitats de distribució següents: els 
productors que fan tasques de transport i distribució, els distribuïdors europeus que es desplacen 
a comprar la droga a Catalunya i els distribuïdors implantats a Catalunya especialitzats en l'activitat 
logística com a activitat principal i que es dediquen de forma exclusiva al transport de la marihuana 
cap a Europa.  
 
Pel que fa al consum intern, la distribució de la marihuana al consumidor del mercat autòcton es fa 
mitjançant diferents formes:  
 

 Petit traficant (venda al detall): la marihuana es ven principalment pel contacte directe 
entre el traficant i el consumidor, ja sigui al carrer o en pisos. La fàcil accessibilitat de la 
marihuana i els preus menors respecte a França està propiciant el desplaçament de 
consumidors francesos que venen a Catalunya per comprar la droga.  
 

 Associacions cannàbiques: encara que l'objectiu de les associacions és fer un consum 
compartit entre els seus socis, algunes associacions estan fent males praxis i estan 
subministrant la marihuana a persones que compleixen de forma fraudulenta amb els 
requisits i les formalitats establertes als seus estatuts. Algunes associacions estan utilitzant 
“punters” per captar persones als carrers perquè vagin a consumir als seus locals.  

 
 Internet: les xarxes de distribució cada vegada més estan utilitzant tant la internet superficial 

com la internet fosca (deepweb i darkweb), encara que continuen sent una opció relativament 
menor del mercat total. 

 
 
Més de la meitat dels detinguts no tenien cap antecedent policial 
 
En els últims anys s'ha observat que la marihuana atrau tota classe de xarxes criminals, 
independentment de l'activitat delictiva en què estiguin especialitzades. Això és un fenomen que no 
ocorre amb altres drogues com ara la cocaïna o l'haixix. D’aquesta manera, quan es finalitzen 
investigacions contra altres activitats delictives i es fan els escorcolls, sovint es descobreixen 
plantacions de marihuana. Durant el 2021, també es van imputar altres delictes associats a salut 
pública, com ara delictes contra les persones per extorsions, segrestos i tràfic d’éssers humans. 
 
El 2021 es van desmantellar 35 xarxes criminals, de les quals 20 eren organitzacions criminals i 15 
eren grups criminals. Les investigacions dutes a terme per la DIC, les unitats d’investigació i les 
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unitats de seguretat ciutadana han comportat la detenció de 1.998 persones respecte de les 1.745 
de l’any anterior.  
 
Durant els darrers set anys, el nombre de detencions ha crescut de manera imparable, s’ha passat 
de 439 al 2015 a les gairebé 2.000 l’any passat. L’any passat gairebé el 50% de les persones 
detingudes no tenia antecedents policials.  
 

 
 
 
Més de la meitat de les persones detingudes (53%) no tenia cap antecedent policial en el moment 
de la seva detenció, el que podria suposar que la seva entrada al món delinqüencial estigui 
vinculada al cultiu i tràfic de la marihuana. 
 
Actualment, la delinqüència organitzada cohabita i coopera amb la delinqüència local, sense que 
s'hagi detectat un domini o una jerarquia entre xarxes criminals.  
 
Les xarxes criminals desmantellades durant l’any passat es poden agrupar en:  
 

 Clans autòctons  
 

Es tracta de clans familiars tradicionalment dedicats al tràfic d'altres substàncies estupefaents com 
ara la cocaïna o l'heroïna. Aquests clans estan començant a explotar els seus propis cultius en 
habitatges ocupats, dels quals treuen els seus propietaris o els coaccionen perquè treballin per a 
ells fent-se càrrec de les plantacions. Un mateix clan pot tenir diversos pisos amb plantacions. 
 

 Xarxes criminals internacionals establertes a Catalunya 
 
Aquestes xarxes estan constituïdes per membres de diferents orígens i països i estan establertes 
al nostre país, des d’on porten el negoci de la droga. En funció del país i l’origen duen a terme la 
seva activitat criminal, però també se’ls relaciona amb altres fets delictius, com ara narcoassalts, 
baralles, ús d’armes per defensar les plantacions i blanqueig de capitals.  
 
Algunes d’aquestes xarxes tenen un caràcter més violent i són més afins a treballar en petits grups 
que en grans organitzacions; altres venen les substàncies a la via pública utilitzant persones que 
fan venda ambulant de begudes pels carrers o en punts de venda; altres controlen associacions 
cannàbiques i no solen detectar-se vinculats amb plantacions a Catalunya; altres generalment són 
proveïdors a petita escala o fan les funcions de vigilants de plantacions i s’especialitzen en el 
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transport i tràfic d'haixix des del Marroc cap a Europa, i altres adopten el rol de distribuïdors de 
drogues, i no de productors.  
 
Durant el 2021 es van succeir diversos casos tant a Catalunya com a Espanya relacionats amb el 
tràfic de drogues que van implicar funcionaris públics i policials per la seva presumpta participació 
en el negoci del cultiu, la protecció i el trasllat d’informació a traficants de droga i l’omissió de 
perseguir els delictes. 
 
Augmenten els episodis de violència : 3 homicidis i 107 narcoassalts 
 

Durant el 2021 es van detectar 127 incidents 
violents (un 24,5% més que al 2020) relacionats 
amb el negoci de la marihuana i el cànem industrial, 
107 dels quals van ser narcoassalts (un 84%). El 
16% d’incidents restants es corresponen a lesions, 
segrestos, detencions il·legals, amenaces, 
atemptats a agents de l'autoritat i homicidis, tant en 
grau de temptativa com consumats. Aquesta 
violència respon a desavinences internes entre 
membres de la mateixa organització, a revenges o a 
la lluita pel control territorial entre grups criminals. 

 
 

En un 24% dels incidents violents els autors duien armes de foc, 
simulades o detonadores, en un 13% dels incidents armes de foc i 
armes blanques i en un 16% portaven armes blanques. També cal 
destacar que en 10 ocasions els autors duien defenses elèctriques. 
 
Pel que fa als narcoassalts, el Tarragonès és la comarca que més 
va patir aquests robatoris violents durant el 2021 (l’11,2% del total 
de narcoassalts de Catalunya). De fet, en aquesta comarca s’ha 
produït el 80% de tots aquest tipus de robatoris violents a 
plantacions de cànem de la província de Tarragona.  
 
La majoria dels narcoassalts es van perpetrar en domicilis (un 
57%), però també es van registrar en plantacions exteriors, que van 
augmentar respecte de l’any 2020. Ocupa així la segona posició en 
un 17%. També es va detectar un augment de narcoassalts en naus 
industrials i un descens en associacions cannàbiques i growshops. 
 
Per evitar els assalts en plantacions exteriors i cultius interiors, les 
organitzacions criminals han augmentat les mesures de seguretat, 
a través de cuidadors i vigilants permanents a les plantacions, per 
evitar la sostracció dels cultius per part d’altres delinqüents, a més 
de dificultar l’acció policial.  
 

Una novetat rellevant detectada durant el 2021 en aquestes mesures de seguretat van ser els 
paranys, amb els riscos greus que suposa per a la ciutadania i per als policies, quan actuen en 
dispositius per desmantellar aquestes xarxes. En una plantació interior es va trobar un parany que 
consistia en una connexió de cablejat elèctric directament a l’estructura metàl·lica de la porta 
d’accés a la nau industrial, de manera que qualsevol persona aliena que intentés entrar podia 
quedar electrocutada. En una plantació exterior es van trobar diversos paranys amb armes de foc 
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artesanals o paranys mecànics tallants i/o punxants que s’accionaven mitjançant una placa de 
pressió o fil de tracció. 
 
D’altra banda, i relacionat amb la violència entre xarxes criminals, l’any passat es van cometre tres 
segrestos i vuit detencions il·legals relacionades amb tràfic de drogues. Finalment, es van registrar 
tres homicidis relacionats amb el tràfic de la marihuana.  
 
 

La violència arriba als cultius de cànem industrial  
 
La violència en el marc del fenomen de la marihuana ha acabat afectant també els cultius de cànem 
industrial. El motiu de la violència en aquests cultius s’associa a tres motius principals: 
 

- La rendibilitat obtinguda en la venda de la planta amb alt contingut en CBD. El CBD és un 
material que està en auge ja que s’utilitza en diverses indústries manufactureres, això fa que 
tingui sortida tant al mercat legal com a l’il·legal. A més, el robatori requereix poc suport 
logístic i, en cas de detenció, es tipifica un delicte contra el patrimoni. 
 

- La ignorància i desconeixement d’una part de la població sobre els nous usos del cànem que 
pot comportar confusions. Tot i que alguns productors col·loquen cartells informatius 
explicant la varietat emprada i el seu ús, el nom de l’espècie genera confusions i els autors 
creuen que estan robant marihuana. 
 

- L’ús del cànem industrial com a substància de tall de la marihuana. El fet que el cabdell o la 
flor només es puguin distingir de la marihuana mitjançant anàlisi de laboratori o bé 
consumint-lo, fa que pugui ser utilitzat com a substància de tall per algunes organitzacions 
criminals. 
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ANNEX CASOS INVESTIGATS RELLEVANTS 
 

 Cas MYKONOS. Data desarticulació: novembre de 2021  
Àrea Central de Crim Organitzat - Unitat Central d’Estupefaents 
 

Desarticulació d’una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de drogues, concretament, 
marihuana i haixix. Dins l’organització hi havia repartiment de tasques, cada membre tenia ben 
definides les seves funcions, els líders feien contactes per gestionar les compres de la droga i el 
transport posterior. Altres membres feien tasques encomanades pels líders, com ara encarregar-
se de la logística, de la seguretat, etc.  
 
Actuaven a nivell internacional, enviaven la droga a països d’Europa Occidental (Alemanya, Bèlgica 
i Països Baixos) a través d’empreses de paqueteria. També compraven grans quantitats d’haixix al 
Marroc i posteriorment el transportaven fins a Espanya mitjançant embarcacions pneumàtiques de 
gran potència.  
 
L’organització feia ús d’estructures comercials i empresarials per encobrir els ingressos obtinguts 
de l’activitat delictiva. Per exemple, tenien un taller mecànic per encobrir els guanys. D’altra banda, 
els membres de l’organització criminal feien ús de la influència o corrupció per assegurar les seves 
activitats criminals mitjançant suborns a membres de cossos de seguretat al Marroc. D’aquesta 
manera, asseguraven el transport d’haixix via marítima des del Marroc fins a Espanya.  
 
Hi havia membres experts dins l'organització, concretament mecànics de vehicles, amb la capacitat 
de muntar petits amagatalls per ocultar la droga dins els vehicles i assegurar-ne el transport sense 
ser detectada.  
 
Resultat:  

 Persones detingudes: 21  

 Intervenció: 1.415 plantes de cànnabis, 42,74 kg de marihuana, 2,47 kg d’haixix, 
88.525 euros en efectiu, 1 arma de foc curta 

 

 Cas YUKON. Data desarticulació: juny de 2021 
Àrea Central d’Investigació de Patrimoni - Unitat Central de Multireincidents 
 

Desarticulació d’una organització criminal dedicada al tràfic de drogues (marihuana, cocaïna i 
haixix), al blanqueig de capitals i al tràfic d’armes de foc. Hi havia repartiment de tasques, a les 
dues primeres línies jeràrquiques hi havia els líders actius en la presa de decisions i la resta de 
membres s’encarregaven de les plantacions de marihuana i del seu manteniment. També hi havia 
membres destinats a la distribució, transportistes i conductors.  
 
Els membres de l’organització es regien per una forta disciplina i control intern, ja que alguns rebien 
amenaces verbals i amenaces en l’àmbit de la violència de gènere i en l’àmbit de la llar. Cometien 
actes violents i intimidaven persones alienes a l’organització, les quals eren obligades a posar béns 
immobles al seu nom. 
  
L’organització feia ús d’estructures comercials i empresarials, per exemple, botigues d’animals i 
carnisseries. Feien blanqueig de capitals mitjançant la compravenda de vehicles i a través dels 
negocis esmentats.  
 
Els membres feien ús de la influència o la corrupció sobre membres d’entitats i utilitzaven experts 
en temes d’inversions i altres operacions econòmiques. També feien ús de la sofisticació en la 
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instal·lació de compartiments ocults dins els vehicles, que van resultar ser pràcticament 
indetectables pels investigadors.  
 
Resultat: 
  

 Persones detingudes: 35 (31 d’Espanya, 3 d’Amèrica del Sud i 1 de Rússia)  

 Intervenció: 3.318 plantes de cànnabis, 2.800 grams de cocaïna, 6 kg d’haixix, 635.000 
euros en efectiu i joies d’or valorades en 60.000 euros  
 

 SAURON. Data desarticulació: juny de 2021  
Àrea d’Investigació Criminal Ponent 
  

Desarticulació d’una organització criminal dedicada al tràfic de substàncies estupefaents, 
concretament al cultiu de plantacions de marihuana interiors. Hi havia repartiment de tasques, 
alguns membres es dedicaven a negociar les vendes voluminoses de substàncies, altres feien 
tasques d’emmagatzematge i els membres de nivell més baix feien tasques de transport i 
d’acompanyament, per vigilar possible presència policial.  
 
Actuaven a nivell internacional ja que enviaven grans quantitats de droga mitjançant embarcacions 
ràpides a destinacions com ara Portugal, França i Itàlia. Feien ús d’estructures comercials per 
encobrir l’activitat criminal i reinvertir els ingressos obtinguts amb el lloguer de transport. Així mateix, 
l’organització criminal també estava implicada en el blanqueig de capitals mitjançant la 
compravenda de vehicles d’alta gamma i de joies de gran valor, i també falsificaven factures per 
simular les activitats comercials aparentment legals. Feien ús d’experts en temes relacionats amb 
assessories jurídiques i gestories per encobrir la seva activitat criminal.  
 
Resultat:  

 Persones detingudes: 38   

 Intervenció: 7.822 kg d’haixix, 475 kg de marihuana, 817 g de cocaïna, 1.266 plantes de 
cànnabis, vehicles d’alta gamma, 3 armes de foc curtes i 97.000 euros en efectiu 

 
 

 Cas POIROT. Data desarticulació: abril de 2021  
Àrea Central de Crim Organitzat - Unitat Central d’Estupefaents i Àrea d’Investigació Criminal 
Camp de Tarragona 
 

Desarticulació d’una organització criminal dedicada al cultiu i posterior tràfic de grans partides de 
marihuana. Es va fer un equip conjunt d’investigació amb la Unitat Central d’Estupefaents i la Policia 
Nacional.  
 
L’organització feia ús d’estructures empresarials per blanquejar els guanys obtinguts en el camp de 
serveis. Alguns membres de l’organització eren experts en el cultiu i assecat de la marihuana, molt 
especialitzats en el muntatge d’instal·lacions elèctriques de plantacions interiors de marihuana.  
 
Resultat: 
  

 Persones detingudes: 107  

 Intervenció: 2.195 kg de marihuana 
 
 

 Cas SIRIUS. Data desarticulació: febrer de 2021 
 Àrea Central d’Investigació de Patrimoni - Unitat Central de Multireincidents 
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Desarticulació d’una organització criminal que es dedicava a delictes contra la salut pública. 
Investigació realitzada conjuntament amb la Unitat d’Investigació de Badalona. Es tracta d’un clan 
familiar que ja s’havia desarticulat l’any 2020. Alguns dels membres s’encarregaven de tasques 
logístiques i d’altres cultivaven les plantacions indoor de marihuana. Hi havia disciplina interna ja 
que en algun moment hi va haver amenaces tant a altres membres del clan familiar com a 
funcionaris públics. 
 
L’organització també feia ús d’estructures comercials per encobrir les seves activitats i ingressos 
de procedència il·lícita mitjançant dues botigues. Els membres presumptament blanquejaven diners 
amb la compravenda del sector de l’automòbil i immobiliari. També compraven negocis en actiu 
(bars). 
 
L’organització comptava també amb experts, persones especialitzades a portar a terme inversions 
i altres operacions financeres. També hi havia aïllament ja que la majoria de les comunicacions 
telefòniques eren mitjançant aplicacions de missatgeria, les quals no es podien monitoritzar. 
 
Resultat: 
 

 Persones detingudes: 17  

 Intervenció: 2.328 plantes de cànnabis distribuïdes en dues plantacions, 2.533 grams de 
cocaïna, 594.850 euros en efectiu, joies diverses i 8 vehicles 

 
 

 Cas BREDA. Data desarticulació: abril de 2021 
Àrea Central de Crim Organitzat - Unitat Central d’Organitzacions Criminals Transnacionals 
 

Desarticulació d’una organització criminal especialitzada en el cultiu i posterior tràfic de grans 
partides de marihuana. Es va fer un equip conjunt d’investigació amb la Policia Nacional. Tenia una 
forta activitat internacional en la distribució de la droga a països europeus com ara Portugal, França, 
Holanda, Itàlia i Romania.  
 
L’organització feia ús d’estructures empresarials per blanquejar els guanys obtinguts en els camps 
de la restauració i la construcció. Alguns membres de l’organització eren experts en el cultiu i 
assecat de la marihuana i altres estaven especialitzats en el muntatge d’instal·lacions elèctriques 
de plantacions interiors de marihuana. 
 
Resultat: 
 

 Persones detingudes: 60  

 Intervenció: 28.031 plantes, 207 kg de marihuana (cabdells), 181.981euros en efectiu 
 
 

 Cas KOSNER 
Àrea d’Investigació Criminal Girona 

 
Desarticulació d’una organització criminal que es dedicava al cultiu indoor de marihuana a diferents 
municipis de les demarcacions de Barcelona i Girona. Hi havia repartiment de tasques dins 
l’organització, uns membres s’encarregaven de fer contactes per potencials compradors i 
subministradors de la substància i d’altres s’encarregaven de la logística per preparar i enviar la 
droga a diferents països europeus. 
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Actuava a nivell internacional ja que enviaven els cabdells de marihuana a països de la Unió 
Europea, principalment Holanda, Bèlgica i França. També utilitzaven estructures comercials per 
simular operacions de comerç internacional i així amagar la substància amb aparença legal dins de 
congeladors i calderes industrials. 
 
Resultat: 
 

 Persones detingudes: 7  

 Intervenció: 2.723 plantes de cànnabis, 102 cabdells de marihuana, 8.550 euros en efectiu  
 
 

 Cas BRIDA. Data desarticulació: maig de 2021 
Àrea d’Investigació Criminal Ponent 

 
Desarticulació d’una organització dedicada al tràfic de cocaïna, heroïna i marihuana. Es va fer un 
equip conjunt d’investigació entre AIC Ponent, UI Noguera i la Guàrdia Civil. Hi havia repartiment 
de tasques dins de l’organització criminal: uns membres es dedicaven a negociar vendes 
voluminoses de droga, altres es dedicaven al transport i uns altres feien tasques d’acompanyament 
i seguretat dels enviaments. 
 
L’organització tenia activitat internacional ja que obtenia substàncies estupefaents com ara cocaïna 
i heroïna, provinents d’Holanda. L’organització també comptava amb estructures comercials i 
empresarials atès que gestionava locutoris i petits comerços de llaminadures. A través d’aquestes 
estructures empresarials es dedicaven al blanqueig de capitals, tot i que també feien compravenda 
de vehicles per blanquejar els beneficis obtinguts de les activitats il·lícites. 
 
Resultat: 

 Persones detingudes: 18  

 Intervenció: en 24 entrades i escorcolls, 140 plantes de cànnabis i 1kg de cabdells de 
marihuana, 2 kg d’heroïna, 10 kg de cocaïna, 20 kg de substància de tall, 200.000 
euros en efectiu 
 
 

 Cas ARRAHONA Data desarticulació: setembre de 2021 
Àrea Central de Delictes Econòmics – Unitat Central de Blanqueig i Delictes 
Econòmics 

 
Desarticulació d’una organització criminal que es dedicava al tràfic de substàncies estupefaents, 
concretament marihuana.  
 
L’any 2020 va passar de ser un grup familiar delinqüencial a créixer de forma exponencial i 
convertir-se en una organització criminal de caire internacional. Les detencions es van produir en 
el moment en què els investigats iniciaven el comerç a països de la Unió Europa com ara França, 
Alemanya i Països Baixos. 
 
Els membres de l’organització es repartien les tasques ja que el líder comprava el material emprat 
en els cultius, un altre membre del clan familiar s’encarregava de gestionar el patrimoni i supervisar 
els cultius i d’altres membres controlaven els cultivadors i buscaven compradors de la marihuana. 
 
L’organització criminal també estava implicada en el blanqueig de capitals mitjançant l’adquisició 
de béns immobles i de vehicles d’alta gamma amb pagaments en efectiu. Feien ús d’experts en 
temes relacionats amb gestories que feien contractes de subministraments de les infraestructures 
per al cultiu de marihuana amb dades de testaferros. 
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Resultat: 
 

 Persones detingudes: 13  

 Intervenció: 4.050 plantes de cànnabis, 3 armes de foc i 19.590 euros en efectiu. La 
intervenció del patrimoni obtingut amb el tràfic de drogues es va quantificar en més d’1 milió 
d’euros. El seu patrimoni havia incrementat exponencialment en els darrers 18 mesos. 

 
 

 Cas LONG: Tràfic d’éssers Humans i salut pública. Data desarticulació: 
maig de 2021 
Àrea Central de Crim Organitzat - Unitat Central de Tràfic d’Éssers Humans 

 
Desarticulació d’una organització criminal especialitzada en el tràfic d’éssers humans amb finalitat 
d’explotació sexual i de realització d’activitats delictives (tràfic de drogues). 
 
Operaven a nivell internacional mitjançant enviaments de marihuana a països com ara Escòcia i 
Països Baixos. L’organització emprava cuidadors per a les quatre plantacions interiors de 
marihuana que eren víctimes de tràfic d’éssers humans. Segons testimonis de les víctimes, 
determinats membres de l’organització empraven violència física i amenaces sobre elles i cap als 
seus familiars al país d’origen. 
 
L’organització criminal feia ús d’estructures comercials i empresarials, feien servir salons de 
massatge per encobrir locals on s’exercia la prostitució. Blanquejaven els guanys il·lícits utilitzant 
cases de la comunitat xinesa per canviar euros a iuans.  
 
Determinats membres eren experts en coneixements amb relació al cultiu de marihuana i exercien 
de jardiners.  
 
Resultat: 
 

 Persones detingudes: 8  

 Intervenció: 4.400 plantes de cànnabis, 60 kg de cabdells de marihuana i 42.600 euros en 
efectiu 

 
 

 Cas EXODUS: Extorsions i tràfic de drogues. Data desarticulació: juliol de 
2021 
Àrea Central d’Investigació Persones - Unitat Central de Segrestos i Extorsions 

 

Desarticulació d’una organització criminal dedicada a extorquir i al tràfic de substàncies 
estupefaents (marihuana). 
 
Els membres de l’organització tenien repartiment de tasques, els líders s’encarregaven de fer les 
extorsions encaminades a l’increment de l’adquisició de nous immobles per instal·lar noves 
plantacions de marihuana, altres membres s’encarregaven de localitzar víctimes per extorsionar i 
aconseguir el seu habitatge, una membre organitzava les finances i tresoreria, d’altres feien tasques 
logístiques de manteniment i explotació de les plantacions i d’altres eren vigilants de les plantacions. 
 
Per materialitzar els delictes d’extorsions, els membres exercien la intimidació i la violència física 
cap a les víctimes per obtenir diners de presumptes deutes pendents. 
 
Resultat: 
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 Persones detingudes: 11  

 Intervenció: 663 plantes de cànnabis i 23.430 euros en efectiu 
 

 
 
Àrea de Comunicació 
Barcelona, 17 de febrer de 2022 
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