
 

 

 

  
 

Nota local 
 

 

 

Els fets delictius a Barcelona baixen un 14,6% 
respecte l’any 2019, principalment furts i robatoris 
violents al carrer  
 
 
. Aquest matí s’ha celebrat la Junta Local de Seguretat de Barcelona presidida per 
l’alcaldessa, amb el conseller d’Interior i amb la participació dels cossos policials i 
representants de la Judicatura i Fiscalia 
 
. Els delictes contra el patrimoni, amb un pes específic del 88,7% a la ciutat, baixen un 18%. 
Els furts, que són la meitat de tots els fets que passen a la ciutat, baixen un 26,6%. 
 
. Les violències sexuals representen un augment del 27%. Durant l’any passat, es van fer 339 
dispositius en l’àmbit de la nit i es van fer fer 492 contactes i 5 presentacions al sector de 
l’oci nocturn 
 
. Cada dia de mitjana, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona atenen 1.649 
incidents de tot tipus, fan 56 contactes amb entitats socials, 62 actuacions relacionades amb 
el pla Tremall, 44 dispositius de seguretat, 61 detencions i 141 persones investigades 
 
. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van fer 22.154 detencions i 51.309 
persones van quedar com a investigades, la qual suposa un increment del 1’5% respecte 
l’any 2019 
 
. El Pla contra les Violències Sexuals, el Pla Daga de control d’armes blanques i el Pla Tremall 
s’han activat per donar resposta als delictes contra les persones, especialment les 
violències sexuals i les violències de gènere, i al fenomen de la multireincidència 
 
. L’estafa augmenta un 30,7%. Majoritàriament aquest delicte es produeix per internet i des 
del 2019 ha mantingut una tendència a l’alça 
 
. L’any passat es van denunciar 11.188 robatoris amb violència al carrer i es van detenir 1.763 
persones respecte les 1.440 de l’any 2021 
 
. Durant l’any 2022 es van dur a terme 142 investigacions per tràfic de drogues. Suposa una 
mitjana de 3 entrades per setmana, i es van fer 552 entre detinguts i investigats 
 
. El nombre de fets penals instruïts amb armes blanques intervingudes l’any 2022 és de 476. 
Representa un 0,25% sobre el total de fets delictius que es van produir a la ciutat  l’any passat 
 
 
 
 



 
Els fets delictius denunciats a Barcelona durant l’any 2022 han disminuït un 14,6% respecte l’any 
2019, previ a la Covid-19. L’estratègia policial que Barcelona ha implementat amb la creació i millora 
del Pla d’acció Tremall contra la multireincidència, el Pla d’Acció contra les Violències Sexuals, el 
Pla d’Oci Nocturn i el recent creat Pla Daga, juntament amb una millor coordinació policial i un 
increment de les plantilles policials, han contribuït a reduir les dades delinqüencials respecte el 2019 
i han permès frenar l’activitat delictiva.  
 
Aquest matí, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha participat a la Junta Local de Seguretat 
de Barcelona presidida per l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, amb la presència del tinent d’alcalde 
de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, i també del director general de la Policia, Pere Ferré, i la 
participació dels cossos policials i representants de la Judicatura i de la Fiscalia.  
 
L’any passat es van registrar 193.286 fets delictius, el que representa un descens del 14,6% 
respecte el 2019, en que se’n van denunciar 226.366. Aquesta reducció de fets delinqüencials està 
relacionada principalment amb el descens de furts i robatoris amb violència a la via pública, 
però també amb els robatoris amb força a interior de domicili i robatoris amb força i violència a 
establiments comercials. La resolució va augmentar un 4,5% respecte l’any 2019.   
 
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van fer 22.154 detencions, una mitjana 
de 61 al dia, i van investigar 51.309 persones, una mitjana diària de 140. Respecte el 2019 i tenint 
en compte el significatiu descens de fets delictius durant el 2022, les detencions van baixar només 
un 1% i els investigats van pujar un 2%, el que suposa que entre detencions i investigats es va 
registrar un increment del 1,5% respecte el 2019.  
 

 
 
Les dades delinqüencials de l’any passat apunten descensos generalitzats en les principals 
tipologies delictives contra el patrimoni que baixen un 18%: furts, robatoris amb violència al carrer, 
robatoris amb força a domicili i establiments comercials i robatoris amb violència a establiments 
comercials. L’únic indicador relacionat amb els delictes contra el patrimoni que experimenta un 
notable augment és l’estafa que creix un 30,7%, passant de 17.919 a 23.417. Majoritàriament 
aquest delicte es produeix per internet i des del 2019 ha mantingut una tendència a l’alça. 
 
Així com les tipologies delictives contra el patrimoni estan per sota respecte el 2019, els fets delictius 
contra les persones experimenten un increment del 18,4%, sobretot per l’augment dels fets 
relacionats amb lesions, agressions/ abusos sexuals i maltractaments en l’àmbit de la llar. 
 
Un de cada dos delictes que passa a Barcelona és un furt 



 
Els furts representen el 49,06%% de tots els fets delictius. Baixen un 26,6% respecte el 2019, 
passant de 129.151 a 94.826 i pel que fa a la distribució del lloc on succeeixen, un 42% passen a 
l’espai públic, un 20% al transport i un 31,5% en establiments comercials.  
 
La reducció dels furts està relacionada directament amb la pressió policial que els agents dels dos 
cossos policials fan al carrer a través del Pla Tremall de lluita contra la multireincidència. Els Mossos 
d’Esquadra van crear l’any passat el Grup Regional de Delinqüència Urbana (GRDU) que actua 
sobre tota la ciutat amb coordinació amb la resta de Grups de Delinqüència Urbana de les diferents 
comissaries i dels agents de paisà de la Guàrdia Urbana. Durant l’any 2022 el GRDU va participar 
en 37 dispositius on hi havia gran concentració de persones, amb un resultat de 798 entre detinguts 
i investigats.   
 

 
 
Les violències sexuals continuen aflorant 
 
Els delictes de naturalesa sexual presenten un augment de gairebé el 27% respecte el 2019. El Pla 
Contra les Violències Sexuals va néixer amb la voluntat de prevenir els delictes sexuals 
especialment en entorns d’oci, i centrar l’assistència en la víctima per reduir la seva victimització.  
 
En el marc d’aquest pla s’han fet 492 contactes i 5 presentacions en l’àmbit de l’oci nocturn als 
responsables d’aquest sector, treballadors, vigilants de seguretat privada, controladors d’accessos, 
hotelers, taxistes.  
 
Durant l’any passat, es van dur a terme 339 dispositius. També es va dirigir el patrullatge a 
determinades zones, tant l’uniformat com el de paisà, bàsicament en punts d’alta densitat de 
persones durant la nit i es van potenciar els itineraris segurs especialment quan les zones d’oci 
tanquen i les persones es traslladen amb transport públic al seu domicili. 
 
La Guàrdia Urbana des de l’any 2020 dissenya dispositius amb l’objectiu d’augmentar els recursos 
en la prevenció i detecció de les violències sexuals a través d’un projecte de coresponsabilitat que 
integra també els operadors de l’oci nocturn i amb una mirada de perspectiva de gènere.  
 
El cos de policia barceloní implanta des de fa tres anys itineraris segurs estaven en grans 
esdeveniments com són Festes Majors, festivals de música, Cap d’Any o Revetlla de Sant Joan. 
L’objectiu de la  Guàrdia Urbana amb aquests itineraris és treballar des de la prevenció de les 
violències sexuals a l’espai públic prestant una especial atenció i protecció en els espais on es 
poden cometre aquests tipus d’agressions o assetjaments. 
 

Des de l’estiu de l’any passat es va implantar per part de la Guàrdia Urbana quatre itineraris segurs 

permanents en diferents zones d’oci nocturn fins a les parades de transport públic més properes: Front 



Marítim, Poblenou, Paral•lel  i Gràcia/Sarrià-Sant Gervasi. El cos de policia barceloní està treballant per tal 

que totes les zones d’oci nocturn de la ciutat disposin d’aquests itineraris segurs. 

La  violència en l’àmbit de la llar presenta un increment del 40,9% de denúncies, passant de 1.310 
fets a 1.846. Pel que fa a la violència de gènere, les denúncies mantenen una tendència a l’alça 
cada any i respecte l’any 2019 aquests fets delictius van augmentar un 24,5% (2.329 a 2.903) 
pràcticament en tots els apartats: pugen especialment els maltractaments i la violència habitual a 
la llar en un 58% (de 707 a 1.121), i  el trencament de condemna en un 53% (de 230 a 353). 
 
Finalment, i en relació amb els delictes contra les persones, els homicidis baixen un 39% respecte 
del 2019 (de 18 a 11). Tots els presumptes autors dels fets són homes, i pel que fa a les 11 víctimes, 
8 són homes, i 3 són dones i totes 3 tenien una relació de parentiu amb l’autor i són víctimes de la 
violència domèstica o de gènere.  

 
57 investigacions relacionades amb robatoris a pisos 
 
Els robatoris amb força mantenen també un descens generalitzat del 19,1%. Destaca sobretot la 
reducció dels robatoris a interior de domicili, que cauen un 21,6%, passant de 5.741 a 4.502. En 
aquest àmbit s’han orientat els recursos policials en la prevenció de les zones més afectades i en 
la investigació dels fets delictius. Durant l’any passat, es van obrir 57 investigacions per robatoris a 
domicilis i, en aquest àmbit, els investigadors de la DIC i les Unitat d’Investigació dels Mossos 
d’Esquadra van fer 189 detencions/investigats per aquesta tipologia delictiva.  
 
Entre aquestes investigacions destaquen equips conjunts d’investigacions amb la Policia Nacional 
ja que es tractava de delinqüents que de manera organitzada es desplaçaven a Barcelona des 

d’altres parts del territori espanyol per cometre els robatoris amb força a domicilis per 
posteriorment, en poques setmanes, tornar al seu lloc d’origen. 
 
La reducció dels robatoris amb força a establiments arriba a un 45,7%, (3.461 a 1879). Un altre 
tipologia delictiva que baixa és el robatori amb força a interior de vehicle i se situa en un 12,1% per 
sota respecte el 2019 (11.731 a 10.315) gràcies als dispositius i mesures que es van portar a terme 
quan es va detectar el fenomen. Es van activar operatius en aparcaments públics, en coordinació 
amb els vigilants de seguretat privada, i en zones de concentració de persones.  
 
Menys robatoris violents al carrer, més detencions i un augment de la resolució  
 
Els robatoris amb violència i intimidació a la via pública, que estan directament relacionats amb el 
fenomen de la multireincidència, es redueixen en un 13.3%. Aquesta tipologia delictiva suposa 
actualment un 5.79% del total de delictes que tenen lloc a la ciutat de Barcelona. La pressió policial 
ha comportat menys robatoris violents al carrer, més detencions i un augment de la resolució en 
aquest àmbit. 
 
Amb l’objectiu de lluitar contra la multireincidència que actua a Barcelona, l’any 2020 els Mossos 
d’Esquadra van dissenyar el Pla d’Acció Tremall, per detectar i neutralitzar aquelles persones que 
de manera professional, habitual i reiterada es dediquen a cometre fets delictius a la ciutat, 
concretament robatoris amb violència i/o intimidació i furts.  
 
L’any passat es van denunciar 11.188 robatoris amb violència al carrer i es van detenir 1.763 
persones respecte les 1440 de l’any 2021. ( en aquest cas la comparativa es fa amb el 2021 perquè 
el Tremall no estava actiu l’any 2019). En el 87,6% no es van utilitzar armes i només en el 2% la 
víctima va requerir assistència hospitalària. 
 
En relació a l’objecte sostret, el terminal telefònic ocupa un 45% de fets mentre que les sostraccions 
de rellotge representen un 7% del total. En aquest sentit, el passat mes de maig es va dissenyar 
una nova estratègia per a la prevenció i reacció davant el robatori de rellotges de luxe per tal de 



contenir aquest fenomen i es va crear el grup Titani que ha permès reduir aquesta tipologia delictiva. 
Els resultats d’aquest grup han estat un total de 323 investigacions, de les quals se n’han resolt 
114, 112 detencions, i 68 recerques de detenció.  
 

 
 
 
 
Pel que fa a les víctimes, en el 75% de casos no van patir cap tipus de lesió (front al 65% de l’any 
2021) i només el 2% de persones van requerir d’assistència hospitalària després de patir el fet 
delictiu. Així mateix, el 8.7% eren menors d’edat (front al 9% del 2021). 
 
Més intel·ligència policial per abordar la multireincidència 
 
Centrant l’acció policial amb els resultats del Pla Tremall, l’any 2022 es va tancar amb 283 
multireincidents detinguts 2.270 vegades a Barcelona i implicats en 5.602 fets, principalment 
robatoris violents i furts. Els 5 multireincidents més actius a la ciutat durant l’any passat van ser 
detinguts 117 vegades i entre tots acumulaven 178 antecedents. La pressió policial amb el pla 
Tremall ha comportat que respecte el 2021, hagi baixat el nombre de multireincidents que actuaven 
a la ciutat, passant de 385 delinqüents multireincidents detectats el 2021 a 289 de l’any 2022.  
 
El Tremall és una eina que permet generar intel·ligència policial per comprendre el fenomen i, 
d’aquesta manera, abordar i millorar les  accions transversals per actuar sobre les noves modalitats 
delictives i el perfil dels autors dels fets. S’estructura en tres pilars: la prevenció, la reacció i la 
intel·ligència. La vessant preventiva potencia els dispositius en zones més actives a través d’una 
major presència policial i amb una millor coordinació entre els dos cossos policials. 
 
El pla també treballa per detectar possibles ocupacions delinqüencials i impulsar patrullatges i 
dispositius de seguretat als seus entorns. L’any passat es van desactivar 35 punts delinqüencials. 
Respecte de les ocupacions criminals, els investigadors van iniciar al 2022 una investigació que va 
culminar el passat mes de novembre amb la detenció de 9 persones que formaven part de la 
organització criminal més important establerta a Barcelona, que es dedicava a l’ocupació 
d’immobles per al seu lucre posterior mitjançant el lloguer a persones vulnerables, o la seva 
posterior venta o cobrament per tornar l’habitatge al legítim propietari. 
 
Pel que fa a la multireincidència organitzada criminal, la Unitat Territorial de Multireincidents de 
Barcelona, única a Catalunya, va desarticular l’any passat dues  organitzacions criminals itinerants 
i amb alta mobilitat geogràfica que es dedicaven a la sostracció de rellotges de luxe i a robatoris 
violents a persones d’edat avançava a les rodalies d’entitats bancàries.  
 



El Pla Daga i detectors de metalls per frenar l’ús i presència d’armes blanques 

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 . 

Les lesions experimenten un increment del 11,1% respecte l’any 2019, passant de 3.933  a 4.371 
fets. En aquest àmbit, i sobretot en les baralles, es detecta un ús d’armes blanques entre les 
persones. Davant d’aquesta situació, el Cos de Mossos d’Esquadra ha posat en marxa el Pla  Daga 
per prevenir la tinença i ús d’aquestes sobre tot en l’oci nocturn.  
 
L’objectiu del Pla, que s’implementa a tot Catalunya, és prevenir fets delictius en aquest àmbit i 
reduir la presència d’armes blanques sobretot en entorns d’oci, llocs d’afluència de persones i/o 
espais on es tingui coneixement que es pugui afavorir la tinença i ús d’armes blanques. El Pla Daga 
s’activa amb una visió transversal i amb la voluntat d’incorporar tos els agents socials que puguin 
ajudar a detectar situacions de risc per tal d’ampliar el coneixement en aquest àmbit i establir 
mesures de seguretat per reduir la incidència de fets delictius en aquest àmbit.  
 
A Barcelona, el nombre de fets penals instruïts amb armes blanques intervingudes durant l’any 
passat és d’un total de 476, un 32% més que l’any 2019 quan se’n van registrar 360. Sobre el total 
de fets delictius que es van produir l’any passat, aquesta tipologia representa un 0,25%. Respecte 
a Catalunya, Barcelona té el 26% dels procediments amb intervenció d’arma blanca.  
 
És per aquest motiu que a finals d’any es va dissenyar i aplicar el Pla de control d’armes blanques, 
ara Pla DAGA, per prevenir la tinença i ús d’aquestes sobre tot en l’àmbit de l’oci i que s’ha traduït 
en un augment del 77,4% del comís d’armes blanques o objectes punxants en comparativa amb 
l’any 2019 (1666 l’any 2022).  
 
La Guàrdia Urbana de Barcelona va adquirir l’any passat més de 50 detectors de metalls per 
prevenir la tinença d’armes blanques a la via pública i poder-les retirar abans que es facin servir en 
un delicte. Aquesta eina anteriorment només s’utilitzava dins de les dependències policials i des de 
finals de l’any anterior s’han distribuït entre els vehicles policials.  
 
Els agents fan ús dels detectors en els escorcolls que es porten a terme en aquells indrets en què 
s’hagi detectat amb anterioritat la presencia d’armes i/o objectes perillosos, en aquelles situacions 
que, sota criteri del comandament o agents intervinents, sigui aconsellable el seu ús per millorar 
l’eficiència i seguretat de l’escorcoll; abans d’introduir a una persona en un vehicle policial; i abans 
d’introduir detinguts als vehicles mampara pel seu trasllat a l’Àrea Custòdia Detinguts (ACD) de les 
Corts.  
 
 
Més pressió en punts de venda de drogues  
 
A Barcelona, a diferència 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 i/o es cultiva 
marihuana ha experimentat una evolució ascendent. A més, els Mossos d’Esquadra han posat en 
marxa la Unitat Regional d’Investigació de Salut pública que treballa amb una mirada global sobre 
la ciutat. Els Mossos d’Esquadra  van dur a terme l’any passat un total de 142 investigacions 
relacionades amb el tràfic de drogues, de les quals 128 de manera conjunta amb la Guàrdia Urbana. 
Gairebé es va fer una mitjana de 3 entrades per setmana en aquest àmbit, i es van fer 552 entre 
detinguts i investigats a la ciutat per part dels equips d’investigació i de les patrulles de seguretat 
ciutadana, front als 297 al 2019. És a dir, es va augmentar el nombre de detinguts en un 85,8%. 
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