
Els fets delictius baixen un 23% a Barcelona
durant els primers cinc mesos d’enguany
respecte el mateix període del 2019
. Aquest matí s’ha celebrat la Junta Local de Seguretat de Barcelona presidida per
l’alcaldessa i el conseller d’interior, amb la participació dels cossos policials i
representants de la Judicatura i Fiscalia

. Després de la treva pandèmica, Barcelona tindrà aquest estiu un increment dels efectius
policials respecte al 2019 i una major coordinació entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia
Urbana per fer front a les violències sexuals i al fenomen de la multireincidènca

. El Pla d’estiu reforça l’acció policial amb més dispositius de seguretat respecte el 2019,
generant més intel·ligència policial i establint més accions preventives

. Els Mossos d’Esquadra reforcen la seva plantilla aquest estiu en 65 efectius de les Unitats
de Seguretat Ciutadana juntament amb dos equips de la BRIMO que treballaran les nits.
Respecte a l’estiu del 2019, hi ha un 8,9% més d’efectius

. La Guàrdia Urbana disposarà de 1000 efectius de mitjana al dia gràcies al reforç de estiu
que ha augmentat en un 12% respecte l’any passat, un percentatge que arriba al 39% en el
torn de nit

. Els robatoris amb violència i/o intimidació a la via pública es redueixen un 17,5% des del
gener fins el maig respecte el mateix període del 2019

. Es registren 4.137 robatoris violents i/o amb intimidació al carrer i s’han realitzat 919
detencions. Les sostraccions de mòbils representen un 52%, seguides de les de bosses
(21%), rellotges (7,2%) i joies (5,6%)

. S’impulsa la creació del grup Titani, especialitzat en la investigació de robatoris de
rellotges, que en sis setmanes, ha investigat 103 fets i ha fet 29 detencions

. Amb el Pla d’Acció Tremall s’han detingut 109 persones catalogades com a
multireincidents un total de 792 vegades i se’ls ha imputat 1.713 fets per furts i robatoris
violents

. Pugen les agressions sexuals un 31% i els abusos sexuals un 11,3%. El Pla contra les
violències sexuals s’activa per prevenir aquests delictes

. A Barcelona, un de gairebé cada dos fets denunciats és un furt. Els furts continuen lluny
dels indicadors del 2019 i es situen un 38% per sota.

. S’han realitzat 60 entrades i escorcoll a immobles relacionats amb droga i 148 persones
han estat detinguts i /o investigades



El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat avui que “els fets delictius denunciats a
Barcelona durant els primers cinc mesos de l’any 2022 es mantenen un 23% per sota
respecte el mateix període de l’any 2019, en què els indicadors de seguretat no estaven
afectats per la COVID-19, i han augmentat un 40% respecte del 2021, un any encara marcat
per les restriccions aplicades per contenir la pandèmia”. A Catalunya, respecte el 2019, el
descens dels fets delictius durant aquest període és del 5,8%.

El conseller ho ha explicat durant la roda de premsa posterior a la Junta Local de Seguretat de
Barcelona en què s’ha fet un repàs de l’evolució de les dades delinqüencials dels darrers tres
anys i com el comportament de la ciutat durant aquests primers mesos s’equipara al d’èpoques
prepandèmiques, sobretot pel que fa a l’impacte del turisme i a la recuperació econòmica. Segons
les previsions de l’Observatori del Turisme a Barcelona, el nombre de turistes a la ciutat de
Barcelona pot assolir enguany les dades prepandèmia de l’any 2019.

Durant la trobada, presidida per l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau; amb el conseller d’Interior,
Joan Ignasi Elena; el tinent de l’alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, i el director
general de la Policia, Pere Ferré, amb la participació de la resta de cossos policials i
representants de la Judicatura i de la Fiscalia, s’han analitzat també els principals reptes de
seguretat que Barcelona afronta durant aquest estiu.

Pla d’estiu: més efectius policials que el 2019

Barcelona afronta aquest estiu amb un important desplegament policial. La lluita per minimitzar
l’impacte dels delictes contra la llibertat sexual i contra els delinqüents multireincidents que actuen
a la ciutat esdevenen els principals desafiaments dels cossos de seguretat per tal de reduir
l’efecte que tenen les conductes delictives sobre les persones que viuen, transiten o visiten la
ciutat.

Aquest estiu Barcelona disposarà de més efectius policials respecte el 2019 per garantir la
seguretat després de dos anys en què els indicadors delinqüencials havien assolit nivells molt
baixos. Enguany el Pla d’estiu incrementa el nombre d’efectius policials desplegats a la ciutat, la
qual cosa permet intensificar l’acció policial amb més dispositius de seguretat, generar més
intel·ligència policial i establir més accions preventives per evitar actes delictius.

Els Mossos d’Esquadra, durant els mesos d’estiu, incrementen la seva plantilla en 65 efectius de
la Unitat de Seguretat Ciutadana que se sumaran als efectius policials que ja treballen de manera
ordinària a la ciutat. Les comissaries que reben aquest reforç extraordinari del Pla d’Estiu són
Ciutat Vella, Eixample i Sant Martí. A més, aquest any es reforça la nit amb equips d’odre públic:
la Brigada Mòbil desplega diàriament a les nits 2 equips i l’Àrea Regional de Recursos Operatius
ho fa també amb tres equips més.

Així mateix, cal destacar que aquest mes de juliol, la plantilla de Mossos d’Esquadra és de 2.991
efectius, quan a les portes de l’estiu de 2019 la plantilla era de 2.789, és a dir un increment que
sumat al reforç d’estiu suposa un 8,9% d’agents més amb relació a l’estiu del 2019. O el que és el
mateix un total de 267 efectius més.

La Guàrdia Urbana per la seva banda disposarà d’una mitjana de 1.000 agents al dia gràcies al
reforç d’efectius que suposa el dispositiu d’estiu del cos de policia barceloní. El reforç d’aquest
any suposa un 12% més respecte l’any passat, i en el torn de nit un 37% d’augment. Els agents
del cos de policia barceloní treballaran per assegurar la convivència i la seguretat a la ciutat en
uns mesos on es fa un ús més intensiu de l’espai públic amb l’arribada del bon temps.



Amb l’objectiu d’atendre les principals demandes en la lluita contra els principals reptes de
seguretat, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana treballen amb una major coordinació i més
dispositius policials per donar resposta amb eficàcia al nou escenari postpandèmia. La revisió del
Pla d’acció Tremall, amb noves millores com ara la creació del grup Titani, i la posada en marxa
del Pla d’oci nocturn formen part de l’estratègia policial que des de fa mesos s’estableix per
minimitzar la delinqüència que actua a la ciutat.

El dispositiu d’estiu suposa una intensificació de la tasca que els dos cossos policials ja fan durant
tot l’any i es treballa de forma coordinada i conjunta. El pla es desenvolupa al voltant de tres grans
eixos: la gestió de l’espai públic i evitar actes incívics, garantir la seguretat ciutadana i la lluita
contra la multireincidència, i prevenir agressions sexuals.

La Guàrdia Urbana estableix com a un dels principals objectius evitar i controlar comportaments
que generin molèsties a terceres persones. I, en aquest sentit, es controla l’ús intensiu dels espais
públics i s’intervé de manera preferent en el control d’aquelles conductes que comportin una
alteració de la convivència o la degradació de l’espai públic, mitjançant la correcció i denúncia de
les infraccions relacionades amb accions incíviques.

Menys fets delictius durant els primers cinc mesos de l’any

Durant els primers cinc mesos de l’any s’han registrat 73.184 delictes, s’han fet 8.578 detencions i
19.278 investigats. La resolució dels fets delictius ha augmentat un 3,7% tot i que les detencions
han baixat un 7,3% respecte el mateix període del 2019. L’increment de la resolució dels fets està
directament relacionada amb l’augment de l’eficàcia en la lluita contra la multireincidència:
augmenten les detencions de persones multireincidents que estan relacionades amb més d’un fet
delictiu. Del total de detencions que els cossos policials han fet durant aquest període, un 57%
són detencions que s’han fet in fraganti en el marc de patrullatges, dispositius preventius i/ o de
saturació. En el cas de les detencions per robatoris amb violència el percentatge puja al 80% i, en
el cas dels furts se situa al 50%.

Els delictes contra les persones, que representen un 6,2% del total dels fets delictius que passen
a la ciutat, han pujat un 15,6% (4.053 a 4.684), mentre que els delictes contra el patrimoni, que
suposen el 88,2% del total dels delictes, han baixat un 26,8% (88.213 a 64.570). Els delictes
contra la salut pública augmenten un 46,7% (458 a 672), fet que significa que s’han incrementat
els operatius policials en la lluita contra el tràfic de drogues, especialment en l’àmbit de la
marihuana.



Pla Tremall: els 5 multireincidents més actius han estat detinguts 55 vegades

La resposta policial per reduir l’acció delinqüencial de les persones que adopten el delicte com a
manera de viure s’executa a través del pla Tremall, el qual incideix especialment sobre els que
cometen robatoris violents al carrer. El Tremall és una eina que permet generar intel·ligència
policial per entendre el fenomen de la multireincidència i, d’aquesta manera, abordar i millorar les
accions transversals per actuar sobre les noves modalitats delictives. En aquesta línia, es crea el
Grup d’anàlisi regional, que s’encarrega de generar intel·ligència i interpretar aquest fenomen a
través d’una anàlisi policial més profunda i qualitativa.

Així doncs, el Tremall s’estructura en tres pilar: la prevenció, la reacció i la intel·ligència. La
vessant preventiva se centra en potenciar els dispositius en aquelles zones que els mapes
delinqüencials indiquen com a més actives. En aquests punts es treballa amb una major
presència policial i amb un treball transversal de les diferents unitats del cos coordinades pel Grup
regional de delinqüència urbana.

Els robatoris violents a la via pública se situen un 17,5% per sota respecte el 2019

Durant aquest període s’han registrat 4.136 robatoris violents i/o amb intimidació al carrer, el que
representa un descens del 17,5 % respecte el mateix període del 2019, quan se’n van registrar
5.013. Respecte al mateix període del 2020, s’experimenta una pujada del 40% (2942 a 4136)

De gener a maig, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut 744 persones
relacionades amb robatoris violents i/o amb intimidació a la via pública. S’han dut a terme un total
de 919 detencions sobre aquestes 744 persones per haver comès un delicte de robatori amb
violència i intimidació al carrer. Durant els primers cinc mesos de l’any s’han detectat 149
persones catalogades com a multireincidents, de les quals se n’han detingut 109 i s’han resolt
1.713 fets delictius.

Els 5 multireincidents més actius a la ciutat han estat detinguts 55 vegades durant els primers cinc
mesos d’aquest any i entre tots acumulen 125 antecedents.



De l’anàlisi de les dades, es desprèn que en la majoria dels casos el robatoris amb violència a la
via pública estan comesos per un únic autor, sense ús d’armes ni objectes, on sostreu un terminal
telefònic sense cometre cap tipus de lesió a la víctima.

En relació amb l’objecte sostret, el telèfon mòbil continua sent el més sostret amb un 52% de fets,
seguit de les bosses de mà (21%), el rellotge (7,2%) i les joies (5,4%).

Pel que fa a les víctimes, el 75% de casos no van patir cap tipus de lesió i gairebé un 2% de
persones van requerir d’assistència hospitalària. Entre les persones que han patit aquests
fets, el 10% eren menors d’edat i el 9% majors de 65 anys.

Noves estratègies policials: creació del grup Titani de rellotgers

En el marc del pla Tremall, el mes de maig els Mossos d’Esquadra van crear el grup Titani, format
per agents dels grups de delinqüència urbana i investigadors, per donar resposta al robatori de
rellotges detectat en aquest nou escenari postpandèmic i vinculada al turisme. Es tracta del
robatori violent de rellotges d’alta gamma que durant els primers cinc mesos de l’any ha
representat el 7,2% dels robatoris violents denunciats. Tot i que representa un percentatge reduït
respecte dels objectes sostrets, es crea aquest grup per lluitar contra aquesta tipologia delictiva i
minimitzar el seu efecte i reduir l’acció de la criminalitat transnacional.

Des de la seva creació, fa 6 setmanes, ha investigat 103 fets, sobre els quals s’han realitzat 29
detencions. Es treballa el fenomen en diferents àmbits:

✓ Preventiu: analitzant els mapes de calors, es planifica el servei ordinari, patrullatges, de
paisà i uniformat, i control de pas en zones estratègiques

✓ Investigació: investigadors que s’encarreguen dels casos vinculats amb aquesta tipologia
delictiva i es treballa per detectar si darrera d’aquestes accions delictives hi ha grups
coordinats i organitzats. La investigació sobre aquest fenomen posa els seus esforços en la
receptació des de la vessant de la investigació del grup criminal.

En el marc del pla Tremall s’ha analitzat aquest fenomen per tal d’aplicar noves estratègies per fer
front a aquesta modalitat delictiva i evitar que els indicadors creixin en aquest àmbit. El perfil dels
lladres que actuen és el del delinqüent comú que veu rentable sostreure un rellotge d’alta gamma.

Els furts es mantenen allunyats dels indicadors del 2019

Els furts, que representen un 46% del total dels delictes que es produeixen a Barcelona, han
baixat de 55.745 fets al 2019 als 34.314 al 2022, el que representa una reducció del 38%.

Les previsions que apunten que enguany el turisme pot assolir nivells superiors a l’estiu del 2019
podria reduir la distància que actualment manifesta aquesta tipologia delictiva respecte l’any del
2019. Durant els primers cinc mesos de l’any es van denunciar 34.314 furts. Respecte el mateix
període de l’any 2019,. Aquesta dada significa que es registren diàriament 142 furts menys que
l’any 2019. A Barcelona, gairebé un de cada dos fets denunciats és un furt.



Aquesta és l’evolutiva que els furts han experimentat durant els darrers anys:

Les estafes el segon delicte més denunciat a Barcelona

Els delictes contra el patrimoni han baixat un 26,8% respecte de l’any 2019 (de 88.213 a 64.570
fets) i respecte al 2021 han crescut un 49% (43.162 a 64.570). Les principals infraccions
relacionades amb els delictes contra el patrimoni són els furts (46%), seguit de les estafes (15%),
els robatoris amb força a interior de vehicles (7%), els robatoris amb violència i/o intimidació (8%)
i els robatoris amb força (4%).

Pel que fa a les estafes, la seva major incidència sobre els delictes contra el patrimoni es va
manifestar l’any 2020 quan es va produir un increment de l’ús d’internet per a compres i
transaccions econòmiques com a conseqüència dels llargs confinaments i restriccions a la
mobilitat. Més del 90% de les estafes denunciades es produeixen a la xarxa.

Més violències sexuals
L’augment dels delictes contra les persones està relacionat amb la pujada de les denúncies
vinculades amb les lesions, les violències sexuals i la violència de gènere, sobretot els
maltractaments en l’àmbit de la llar i el trencament de condemna .
Els fets vinculats amb la violència de gènere mostren aquesta diapositiva:



Els delictes sexuals a Barcelona dibuixen un comportament ascendent en els darrers anys com
succeeix a la resta de Catalunya. Les agressions sexuals han pujat un 31% (87 a 114) respecte el
2019 i un 6,54% respecte el 2021, i els abusos sexuals han crescut un 11,3% (194 a 216) en
relació amb el 2019 i un 9,09% respecte el 2021. L’índex de resolució en aquests casos és del
78% i 74%, respectivament.

Itineraris segurs per prevenir les violències sexuals
El Pla contra les violències sexuals dels Mossos d’Esquadra establert a tot Catalunya s’activa
principalment a les zones d’oci des d’on els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana treballen per
garantir la seguretat dels itineraris des de les zones d’oci al transport públic i en el tancament i
sortida dels locals amb el doble objectiu de protegir persones vulnerables i identificar i detenir
possibles persones agressores sexuals.
Amb la perspectiva de treballar des de la prevenció de les violències sexuals a l’espai públic, la
Guàrdia Urbana estableix des de l’any 2020 punts de protecció dels espais on es poden cometre
aquests tipus d’agressions o assetjaments. En aquest sentit es dissenyen itineraris segurs des de
les zones d’oci fins a les parades de transport públic més properes.
Les patrulles assignades a aquest servei fan un patrullatge dinàmic i amb molta atenció a
qualsevol tipus d’aquestes situacions que hi puguin detectar. Efectuen parades en zones fosques



que per la seva localització, falta d’il•luminació, o perquè siguin espais poc transitats, puguin ser
més atractius pels possibles agressors.
Aquest estiu es continuarà treballant i potenciant com fins ara les rutes segures amb el
posicionament de manera estratègica de dotacions policials a les sortides d’oci o en el recorregut
cap a les zones d’estacionament. També es mantindran i milloraran els patrullatges preventius en
vehicle i a peu o en punts estàtics en zones de major incidència delictiva. Les accions de
prevenció es completaran amb controls als accessos i sortides de les zones d’oci per a la detecció
i neutralització de persones potencialment autores d’aquests il·lícits. L’objectiu és treballar perquè
Barcelona sigui un espai lliure de violències sexuals, especialment en l’àmbit de la nit i la festa.

Des de fa setmanes es mantenen contactes amb els representants del sector de l’oci nocturn per
traslladar-los consells de seguretat en aquest àmbit. Aquestes accions es mantindran durant
aquest estiu amb els col·lectius que presten els seus serveis en els àmbits objecte del pla:
treballadors en espais d’oci: cambrers, personal de seguretat privada, controladors d’accessos,
auxiliars de serveis i treballadors de mitjans de transport (taxis, VTC, autobusos, etc.).
En relació amb la vulnerabilitat i submissió química, les dades que policialment existeixen estan
basades en la denúncia i el relat de la víctima. Durant el 2021 i fins el 12 de juny del 2022 s’han
recollit 288 casos relacionats amb aquest àmbit a tot Catalunya. A Barcelona s’haurien registrat
72 casos per submissió química i 36 per vulnerabilitat química, segons queda recollit a la
denúncia a través del testimoni de les víctimes.

Menys robatoris en establiments comercials

Els robatoris amb força en establiments comercials baixen un 62% respecte el 2019, passant de
1.698 a 641 fets. Així mateix, els robatoris amb força a empreses i a interior de domicili mantenen
també aquests descensos del 26,7% i el 8,7%, respectivament. Respecte el 2020, aquestes
tipologies delictives experimenten pujades del 15% pel que fa als robatoris amb força a interior de
vehicle, un 6% els robatoris amb força a establiment i un 35% a domicili.

Durant aquests primers mesos del 2022, la Divisió d’Investigació Criminal ha desarticulat dos
grups criminals dedicats al robatori amb força a establiments comercials i empreses, amb un alt
grau d’especialització i de gran mobilitat territorial. I també ha actuat contra diferents grups
criminals de delinqüents que de manera organitzada es desplaçaven a la ciutat per cometre
robatoris amb força a domicilis per posteriorment, en poques setmanes, tornar al seu lloc d’origen.



Els operatius policials han treballat també sobre grups criminals que escollien víctimes
vulnerables i han desarticulat dos grups criminals que tenien com a objectiu les persones d’edat
avançada. En el últim cas, es feien passar per falsos operaris del gas per a accedir als interiors
dels domicilis per cometre robatoris violents, furts i estafes bancàries.

Més pressió als punts de venda de drogues

A Barcelona, a diferencia de Catalunya, el fenomen de la marihuana es manifesta majoritàriament
amb els cultius indoor, especialment en immobles (pisos o locals), fet que incrementa la
potencialitat de possibles incendis per sobrecàrrega del servei elèctric, les molèsties veïnals, i
conflictes relacionats amb el control del tràfic de drogues.

La pressió policial exercida sobre aquells punts on es venen substàncies estupefaents o/i es
cultiva marihuana ha experimentat una evolució ascendent. Des de principis d’any fins al mes de
maig, els Mossos d’Esquadra i la Guàdia Urbana han treballat coordinadament en equips
d’investigació conjunts en l’àmbit del tràfic de drogues i s’han fet un total de 60 entrades i
escorcoll a immobles relacionats amb droga i 148 entre detinguts i investigats. Els dos cossos
policials han realitzat en aquest període una mitjana de tres entrades per setmana en immobles
de Barcelona relacionats amb el cultiu o/i tràfic de drogues.


